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ָבוא נָ א ֶע ֶרב
י ֹ
ג'יין קניון
תרגום :רות אלמוג

אור ַא ַחר ָצהֳ ַר ִיּם ְמאֻ ָחר
יִ זְ ַרח נָ א ֹ
דֶּ ֶר ְך חֲ ָרכֵ י ַה ּ ַמ ְת ֵּבן ,יָנו ַּע ְ ּב ַמעֲ לֶ ה
ש ֶמ ׁש נָ ָעה ַמ ּ ָטה.
ש ַה ּ ׁ ֶ
אֲ גֻדּ ֹות ַה ּ ֶתבֶ ןּ ְ ,כ ׁ ֶ
צ ָר ָצר ְ ּב ִחכּ ו ְּך ְ ּכנָ פָ יו
יִ ְפ ּ ַתח נָ א ַה ְ ּ
יה
גו ֶת ּ ָ
שה ַהנ ֹּו ֶטלֶ ת ֶאת ַמ ְס ְר ֹ
ְ ּכ ִא ּ ׁ ָ
ָבוא נָ א ֶע ֶרב.
וְ ֶאת ּ ְפ ַק ַעת ַהחו ִּטים ,י ֹ
ֵא ֵסף ַטל ַעל ַה ּ ַמכּ ֹו ׁש ַה ָ ּנטו ּׁש
ל ּו י ַ
שיּ ֹו ִפיע ּו ַהכּ ֹוכָ ִבים
בו ַהֶ ׁ ,
שב ַה ָ ּג ֹ
ָּב ֵע ֶ ׂ
ש ָּל ּה.
וְ ַהלְ בָ נָ ה ּ ַת ִציג ֶאת ֶק ֶרן ַה ֶּכ ֶסף ׁ ֶ
שלּ ֹו.
חול ׁ ֶ
ָשוּב ַה ּ ׁשו ָּעל ֶאל ְמאו ַּרת ַה ֹ
ל ּו י ׁ
ַש ִחיר ּ ְפנִ ים
שיּ ְׁ
ּחֶ ׁ .
ִּתגְ וַ ע ָהרו ַ
ָבוא נָ א ֶע ֶרב.
ַה ְּסכָ כָ ה .י ֹ
ֶאל ַה ַּב ְקבּ וּק ַּב ְּת ָעלָ הֶ ,אל ַה ַּכף
ְ ּב ִׁשבּ ֹלֶ ת ַה ּ ׁשו ָּעלֶ ,אל ָהאֲ וִ יר ָּב ֵר ָאה
ָבוא נָ א ֶע ֶרב.
י ֹ
ָבוא ,וְ ַאל נָ א
שיּ ֹ
ָבוא נָ אּ ְ ,כ ִפי ׁ ֶ
י ֹ
ַעזְ בֵ נ ּו
ירא .אֱ ל ִֹהים לֹא י ַ
ִּת ָ
פוא ֶע ֶרב.
ְ ּבלִ י נֶ ָח ָמה ,בּ ֹוא נָ א ֵא ֹ

לחברי שלו.
עונת החגי הגיעה .פורי מאחורינו ופסח לפנינו .נושא העולה מדי פע
בקשר לחגי הוא התורנויות הכרוכות בה .ג בהכנה וג בחיסול .בחג
האחרו השתתפתי בחיסול החג") .חיסול" זו מילה טעונה היו וצרי למצוא
לה תחלי .אולי "פירוק"?( התייצבו לתורנות כחצי מאלו שהוזמנו .עודכנתי
שזו תופעה החוזרת על עצמה הרבה פעמי .עד כדי כ שיש מחשבות "נוגות"
הא בכלל לקיי את החג .הנושא יעלה לדיו בקרוב בועדת תרבות ובהמש
בוודאי במזכירות .ובינתיי אני מקווה שכל מי שמוזמ לפירוק יראה זאת
לעצמו כהכרח בל יגונה ויתייצב למשימה.
השבוע יתקיי קלפי במספר נושאי.
קבלה לחברות בקיבו! .מזה זמ רב שלא היה לנו אירוע כזה .במקביל
התקבלו למועמדות מספר לא מבוטל של נקלטי המתחילי בתהלי .יש
לבר על אלה וג על אלה .אני מקווה שבשני הקרובות נראה את תהלי
הקליטה קור עור וגידי ,מתבסס ומביא בעקבותיו שיפור במצב הדמוגרפי
שלנו .דר אגב בבית התינוקות וב "גוזלי" כבר אובחנה בעיית מקו בשנה
הבאה לכל הילדי והתינוקות וועדת החינו נערכת לנושא זה.
נושאי אחרי העומדי להצבעה בקלפי ה :נציג ציבור לועדת ביקורת,
בחירה של ועדת תכנו ושיכו ובחירת מזכירות.
מספר החברי שביקשו להציב את עצמ כמועמדי לתפקידי השוני רב
ויש לבר על כ .מצד שני מתגנב החשש שההתנדבות הגדולה באה מתו רצו
לקד אינטרסי פרטיי .אנו דורכי כא על קרקע מסוכנת מאוד .אני
מקווה שאי הדברי כ ושברור שעל הנבחרי לייצג את כלל הציבור ואת
האינטרסי של הציבור ולא את האינטרסי הפרטיי של חבר זה או אחר.
אני רוצה להתייחס בנפרד לבחירות למזכירות .כידוע המזכירות היא הגו
המנהל את הקיבו! .המזכירות שלנו מתחלפת כל שנתיי ואילו המזכיר
שהוא יו"ר המזכירות מתחל כל  4שני .מיד לאחר כניסתי לתפקיד בינואר
 2010נבחרה ג מזכירות חדשה .כ שעד היו הייתה זו התנסות ראשונה
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שלי ושל המזכירות בעבודה משותפת .עבודה זו ברובה התנהלה לדעתי לפחות
בצורה נכונה וטובה .אול היו מספר פעמי בה התגלו עימותי לא ראויי
בהתנהלות בי חברי המזכירות וביני עד כדי כ שעלו בי הרהורי לסיי את
תפקידי .העימותי לא היו על רקע הבדלי דעות כי א על רקע סגנו וצורת
ההתנהלות של המזכירות .עבודת המזכירות כפי שאני רואה אותה צריכה
להתנהל בהרמוניה .עבודת צוות ע מטרות משותפות .אי זה מונע מכל אחד
להביע את דעתו ג א היא קיצונית לצד זה או אחר .אבל לסגנו הדיו יש
חשיבות רבה והרבה פעמי הוא הקובע את יכולתה של המזכירות לקבל
החלטות ולתפקד כראוי .לכ יש חשיבות רבה כאשר אנו בוחרי חברי
מזכירות חדשי לקחת בחשבו את יכולת של החברי/ות שייבחרו לעבוד
יחד כצוות ,מתו שיתו וכבוד וללא עימותי.
לקראת סגירת מאמר זה נודע לי כי יד נעלמה מחקה מספר שמות מרשימת
המועמדי למזכירות ולמינהלת .זו פע שנייה שחבר או חברה מרשי
לעצמ ללא סמכות למחוק שמות של חברי מרשימת מועמדי .זהו מעשה
שלא ייעשה .הוא ג פחדני .המקו להביע עמדה לגבי מועמדותו של חבר זה
או אחר לתפקיד הוא בקלפי .מחיקת הש מלוח המודעות אולי מפצה על
תסכולי אבל איננה תואמת את דרכינו ואני מגנה אותה בכל תוק.

íåìù ìù úáù äéäúù
צ'אי
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החלטות מזכירות ואסיפה כללית
בישיבת המועצה שהתקיימה בתארי  14.03.12הוחלט:
 .1המועצה אישרה העברת לקלפי של ענווה נור ואריאל דורו לקבלה לחברות.
 .2המועצה אישרה את המועמדי הבאי למזכירות :
ניב פורת ,עידית צפדיה ,נחמ פונדק ,טל מאור,נגה שני ,איל גרדי ,רוני צור,
שלמה פלס ,שי דקל ,ששי מאור ,חנה דג ,ברק גרדי ,הלל ד ,שי פטרו,
מיכאל יונתי ,סיו איצקובי! ,חדוה ש! ,אפרת דורו ,יוחאי יחיאלי ,מאיר דור,
איציק צפדיה.
.3
.4

המועצה אישרה את המועמדי למינהלת שיכו ותכנו.
המועמדי ה :אפרת דורו ,מנח איצקובי! ,ציפי סהר ,גיורא פרג,
יעקב פלג ,טל מאור ,חני יוהנסו ,פני יסעור ,יוחאי קמחי ,סיו דור+שביט,
אורי שפר.

 .4ערעור ישראל סמילנסקי  +נמסרו הסברי במועצה על פי בקשת ישראל.
 .5המועצה אישרה את נספח קליטה הרצ"ב:
הסדר תקופת מועמדות במקרה שהמבקשת בהריו
 .1א המבקשת נכנסת להריו בתקופת המועמדות לא תיעצר ספירת תקופת זמ
המועמדות ובלבד שתקופת העבודה של המבקשת לא תפחת משנה.
 .2א מבקשת עוד לא התחילה תהלי מועמדות ונמצאת בחודשי הריו מתקדמי,
היא תוכל להתחיל את תקופת המועמדות רק אחרי חופשת הלידה.
 .3במקרי מיוחדי יובא עניי תקופת המועמדות לאישור המזכירות.

.1
.2
.3
.4
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סדר עדיפויות לקבלה לקליטה
סדר העדיפות ייקבע על ידי ועדת קליטה על פי שיקולי של יכולת התפרנסות,
זמינות דיור ומקו במערכת החינו.
סדר העדיפויות יקבע על+פי סיו תהלי הקליטה מול ועדת קליטה כולל אבחו,
ולא לפי סדר פנייה )הראשו שמסיי את התהלי הוא הראשו בתור(.
במקרי שבה תהיה פנייה של שני בני משק הנמצאי באותו שלב בתהלי,
תהיה עדיפות לב המשק שלהוריו אי עדיי א ב משק חבר קיבו!.
קיימת התייחסות בתקנו הקליטה למקרי מיוחדי.

 .5תהיה קדימות לבני משק המבקשי להתקבל למועמדות בקיבו! ,מול משפחות
מבחו! הנמצאות באותו שלב בתהלי הקליטה מלבד מקרי מיוחדי.
תוצאות אבחוני לבני משק
המזכירות מחליטה לאפשר לבני משק שקיבלו ציו  2במבחני האבחו ,תקופת
טרו מועמדות של חצי שנה ,בסופה יובאו בני הזוג להחלטת המזכירות הא
להתקבל למועמדות או לא.
בישיבת המזכירות שהתקיימה בתארי  15.03.12הוחלט:
בנושא :הסדרי קבורה למי שאינ חברי או תושבי עי חרוד איחוד
.1
.2
.3
.4

על פי בקשת החבר/ה ,הקיבו! יאפשר לקרובי מדרגה ראשונה של חברי עי
חרוד איחוד להיקבר בבית העלמי של הקיבו! בתנאי הבאי:
הזכות לקבורת קרובי אינה אוטומטית ונדרשת הסכמה בפועל לכל פנייה.
לא תתאפשר "שמירת זכות" או "שמירת מקו" מראש ג לא לבני זוג.
חיוב החבר/ה יהיה עבור עלויות ישירות בלבד כמפורט בהחלטת מזכירות מספר
.7208
במקרה של סתירה להחלטות קודמות גוברת החלטה זו.
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øå÷éøá äùòðäî
שלו לחברי
חלפה שנה מאז שהגעתי לריקור) .קשה להאמי(.
הגעתי לריקור מחברת אל+אופ המייצרת מערכות תרמיות לראיית לילה שכול
מבוססות על מקררי מתוצרת ריקור .שיתו פעולה זה החל עוד מתחילת שנות
ה 90+וזאת למעשה תחילת היכרותי ע החברה.
בשני האחרונות ציידנו את צה"ל ,המרינס ועוד מערכות ביטחוניות של מדינות
רבות ,במצלמות תרמיות וכול מבוססות על מקרר מתוצרת ריקור.
ירשתי חברה מצליחה כלכלית ,והאמינו לי שלא קל לקבל חברה מצליחה כלכלית
מצד אחד ומוגבלת שוק מצד שני .אחד האתגרי המשמעותיי העומדי בפניי
הנו הרחבת השוק עבור מוצרינו המסורתיי ובמקביל איתור הזדמנויות לצמיחה
בכיווני חדשי.
סיכו ביצועי שנת  2011מעידי על שנה מוצלחת וזאת למרות צמצומי בשוק
הביטחוני וקשיי בייצוא בגי שינוי במדיניות קבלת היתרי ייצוא של משרד
הביטחו.
כעת אנו כבר לקראת סיו רבעו ראשו של שנת .2012
מיטב התחזיות צפו ירידה בהיק העסקי מסיבות שונות .תחזיות אלה אכ
מתממשות ולצערי היק הפעילות יורד.
אי אנו נערכי לבאות:
 .1ביצענו ואנו עדיי מבצעי מהלכי לשיפור תהליכי היצור והניהול
 .2נעשה מאמ! מרוכז לסיי פיתוח סידרת מוצרי חדשי וישני
 .3נעשה מאמ! שיווקי להעמיק ולשמר את לקוחותינו
 .4התחלנו פרויקטי נוספי בתחו הצבאי
 .5הקמנו תחו קבלנות מישנה לייצור המנצל את חוזקות החברה
 .6ממשיכי במר! לאתר קו מוצרי או חברה לצור רכישה באר! ובארה"ב
אני בטוח שיחד ע ההנהלה והעובדי נתמודד בהצלחה ע הקשיי ונשיג את
היעדי שקבענו.

íåìù úáù
ניסי אלפסי מנכ"ל ריקור
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אביב הגיע פסח בא
ליל הסדר יגיע השנה ביו שישי 6 ,באפריל וג השנה נתכנס בחדר האוכל ,חברי
ואורחי ,לחגוג סדר עי חרודי כהלכתו .ג השנה נפתח את החג בתהלוכת
השיבולי .כל הילדי ,ע סבתא או סבא ,אימא או אבא ,מוזמני לצעוד לצלילי
"השמש במערב" ,לעלות לבמה ולהכריז" :שנת תבואה חדשה!" בהמש הערב
מתוכנ כתב חידה לחיפוש האפיקומ ובסופו מתנה מתוקה למוצא.
זו ההזדמנות לחזור ולהזכיר שליל הסדר הוא יותר מתפריט ומידת ההצלחה של
ליל הסדר תלויה לא רק באיכות האוכל ונינוחות ההתארגנות .מידת ההצלחה של
ליל הסדר תלויה קוד כל ובעיקר במידת ההשתתפות של הציבור בערב עצמו.
משפחות וילדי ,סבאי וסבתות ,מבוגרי וצעירי ,כול מוזמני להשתת +
מי בקריאה ומי בשירה וכל יוזמה תתקבל בברכה.
ובינתיי  +בלי קמח אי תורה  +תזכורת על ההתארגנות לחג:
• הזמנת המקומות לחג  #בדוא"ל או בדפי בתיבה בלוח המודעות  #תתקיי
עד יו שישי ,ה .30.3#כל שינוי ועדכו במספר המסובי יש לתא ע בני
קיי.
•

להזמנת אוכל לליל הסדר לחברי החוגגי במקו אחר  #יש להירש בלוח
המודעות .חברי שירשמו יקבלו בתא הדואר טופס להזמנה מתפריט החג.
ההרשמה המוקדמת חשובה למטבח לצור היערכות לחג ולכ מהרו והעבירו
את הזמנתכ לצביקי ש& באקונומיה עד יו חמישי ה.29.3#

•

ביו ליל הסדר ,יו שישי 6 ,באפריל ,לא יוגשו ארוחות בוקר וצהריי בחדר
האוכל .הציבור מתבקש להתארג מבעוד מועד לארוחות בבית כדי שנוכל
להכי את חדר האוכל לחג.

•

כבשני קודמות ,ג השנה המשפחות והחברי המשתתפי בסדר אחראי
לעריכת השולחנות בבוקר החג ,ל"חיסול" השולח המשפחתי ע תו ליל
הסדר ולסידור חדר האוכל בתו החג.

חברי שיכולי ורוצי לעזור בהכנות לחג מוזמני לפנות לאילה .כל עזרה
תתקבל בברכה.

בברכת אביב פורח וחג שמח
בש צוות החג,
אילה אופנהיימר
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עוצרי באדו !
כמו כדור שלג ההול וגדל כ הולכי ומתרבי מספר הרכבי הנדרשי מטע
מש”א לצרכי העובדי מחו! לקיבו! .מצב זה מקטי באופ משמעותי את
הנגישות של החברי לנסיעות פרטיות ומקשה ביותר על סידור הרכב .מ הראוי
שתינת על כ הדעת.
בינה

רכב לעובדי חו
לחברי שלו
ברצוני להגיב על דבריה של בינה בנושא .אני מצטר לדעתה שאכ יש לתת את
הדעת לכ שהצור ברכבי לעובדי חו! עולה והדבר מקשה על הקצאת רכבי
לחברי לצרכי פרטיי .ככלל קיימת מגמה של יציאת חברי לעבודת חו! ולכ
התווספה העובדה שקלטנו לאחרונה מספר זוגות צעירי כמועמדי ובחלק
מהמקרי ב זוג אחד לפחות עובד בחו!.
אנחנו בודקי את אפשרויות ההגעה השונות של החברי לעבודת החו! וא נית
מסיעי אות ברכבי המשק .לעתי יש צור לאפשר לחבר רכב של הקיבו! כי אי
אפשרות להסיעו.
במקרי כאלה ,לאחר בדיקת היבטי כגו צבירת ניסיו ואפשרות קידו מקצועי
בעיסוק  ,ההיבט הכלכלי ,אי לנו ברירה אלא לבקש מבינה להעמיד לרשות החבר
רכב  .אני רוצה לומר עוד משהו :היצע העבודות המוגדרות כמפרנסות בתו הקיבו!
הוא מסוי .ה מבחינת היק המשרות+התפקידי  ,ה מבחינת מהות העבודה.
נכונות חברי לקחת על עצמ עבודות אלה  ,ג היא מסוימת  .הסיבות שונות
ורבות  :רצו לממש עצמ בתחומי שלמדו או שמענייני אות ,בעיות בריאות,
חוסר נכונות לעבוד ע חבר זה או אחר ,בענ זה או אחר ,והעדפה לעבוד בחו! ג
כמעי התכוננות לעתיד ולמצב שאולי אורח החיי ישתנה בצורה כזו או אחרת.
אני מתאר מצב  ,לא נכנס להערכה שיפוטית שלו ..כל זה מצביע על כ שהכוו של
יציאה לעבודת חו! רק יל ויגבר להערכתי .לכ יש כמוב צור בהתארגנות ג
בנושאי הרכב כפי שבינה מציעה.

... íéòð òåáù óåñ
אית מורג
מנהל מש”א
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÷éîöò ìò úö
לציבור הקוראי שלו,
מספר מילי על עצמי לקראת ההצבעה בקלפי לקבלה לחברות.
נולדתי וגדלתי בעי+חרוד איחוד ,שהוא ביתי מאז ומעול ,רוב משפחתי גרה ג
כ בקיבו! ואני רואה את עתידי ועתיד משפחתי בעי חרוד ,ואת ילדיי גדלי
ומתחנכי פה.
מאז ומתמיד אהבתי בעלי חיי ותמיד היו לי חיות מחמד +כלבי וחתולי )עד
היו( .בילדותי ,בער בגיל  12התחלתי לרכוב על סוסי באורווה ומהר מאוד
הוקסמתי ונשאבתי לתחו הרכיבה ולטיפול בסוסי ,ביליתי באורווה יו יו
ובשבתות נסעתי לתחרויות ברחבי האר! .באורווה חוויתי הרבה חוויות יוצאות
מהכלל שתרמו רבות לעיצוב אישיותי.
בסיו הלימודי בבית הספר  +במגמה ביולוגית ,יצאתי לשנת שירות בכפר הירוק
 +ש הייתי מדרי רכיבה ועבדתי ע נערי ונערות ממשפחות קשות+יו.
ע סיו שנת השירות ,התגייסתי לצבא  +להנדסה קרבית ,ש הייתי צל
במחלקת הסיור של גדוד  ,601מאחר והיינו לצור התפקיד בהאמרי ,יצא לי
לעשות הרבה טיולי ג'יפי ברחבי האר! ולהכיר אותה טוב יותר.
בשנת  ,2000כשהגדוד שלי היה בפעילות מבצעית בחרמו ,התרחשה החטיפה של
בני אברה ועדי אביט ,שהיו איתי בגדוד ,ועומר סוועד שהיה הנהג ,זה היה יו
שבת ואני זוכר את האירוע שהיה בצהריי ואת כל הבלבול והבלאג שהיה עד
שהבינו מה קרה .זו הייתה מכה קשה לגדוד ,לכל הצבא ולמדינה בכלל.
בסיו השירות הצבאי עברתי קורס מצילי במכו וינגייט ולאחריו עבדתי כמציל
בבריכת הקיבו!.
לאחר שנת העבודה בקיבו! רציתי לטוס לטיול בחו"ל אבל לצערי קרעתי את
המיניסקוס בבר במהל ההכנות לטיול והוא ירד מהפרק ,כ ,שבמקו הטיול
עברתי ניתוח וטיפולי פיזיותרפיה...
בתקופת ההחלמה מהניתוח התחבטתי קשות בשאלה מה אני רוצה ללמוד ,כמו
הרבה צעירי ,אבל ידעתי שאני מעוניי ללמוד משהו שקשור לביולוגיה ,שהיה
תחו שתמיד מש ועניי אותי ,כ הגעתי לאחר חיפושי ללימודי ביוטכנולוגיה.
סיימתי תואר ראשו במכללת אורט בראודה בהנדסת ביוטכנולוגיה ,כאשר
במהל הלימודי עבדתי כמציל בבריכה בחופשות הקי! והייתי שומר בשער
הקיבו! בסופי שבוע )ע שחטי הבלתי נלאה.(...
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אני מועמד לחברות כבר שנתיי ,כאשר בשנה הראשונה למועמדותי עבדתי כעובד
חו! במפעל תרופות בכרמיאל  +פרוטליקס.
כיו אני ב  ,32עובד בפלב" כשנה במחלקת האיכות ,כסג מנהל האיכות במפעל
ובמקביל אני לומד לתואר שני  +לניהול איכות באוניברסיטת חיפה בחוג
לסטטיסטיקה.
במהל תקופת מועמדותי לחברות הכרתי והתחתנתי ע אשתי  +יפעת ,ונולד לנו
ב קט וחמוד  +ניב .
יפעת החלה את תהלי הקליטה למועמדות לחברות בקיבו! וממתינה לסיו
חופשת הלידה בכדי להיכנס למסלול המועמדות.
מקווה לראות אתכ בקלפי  +ומצפה להשתלבות מהירה וקלה.

íåìù úáù
אריאל דורו

10

éøôëä çåøéàá ùãç äî
פעמי האביב מתדפקי על פתחינו ועמ זמירות חדשות ואופטימיות.
סופסו ,בקשתנו לבנות חדר+אוכל צמוד לאירוח הכפרי  +נענתה ,והתחלנו בתכנו
ראשוני .אנו שואפי לחנו את הפעלתו בתחילת .2013
השנה נרש גידול יפה באירוח קבוצות תיירי מחו"ל )גרמניה ,צרפת ,אנגליה(.
הקבוצות מקבלות הרצאות+הסבר על הקיבו! ,אות מבצעי בשמחה ובמאור+פני
עזרא פיי ) גרמנית וצרפתית ( ובני קיי ) אנגלית ( וזה המקו להודות לה על
התנדבות החשובה.
לקבוצות אלו יש עניי רב ג בסיור בענפי החקלאות ,וג כא אנו זוכי לשיתו
פעולה מבור של מנהלי הענפי .אנו מחפשי פנסיונר דובר אנגלית שיוכל להוביל
סיורי אלה ,שעתיי+שלוש ,פע בחודש בער )תיאו הביקורי בענפי וליווי
הקבוצה(.
החל מחודש מר! התחלנו בשתי פעילויות חדשות בשבתות לטובת אורחינו.
האחת " +טיול מזמר" ,טיול באתרי ואטרקציות באזור ,תו שילוב בשירי העמק.
הטיול מודר ע"י מורת דר שהתמחתה בנושא .השנייה  +טיולי צפרות המודרכי
ע"י צפר מקצועי מעי חרוד מאוחד .קיו הטיולי מותנה כמוב במספר הנרשמי.
בחודש מאי תגיע אלינו קבוצת סטודנטי בפטיסטי דוברי אנגלית ,מארה"ב .אנו
מעונייני לבדוק אפשרות של אירוח חד+פעמי אחר הצהריי בבתי חברי ,לכוס
קפה ושיחה על הקיבו! )של  3+4סטודנטי למשפחה( .המתנדבי בע  +יפנו למאיר
דורו ,ותודתנו הגדולה מראש.
בדר כלל אנו מקבלי מאורחינו תגובות חיוביות מאד על חוויית בצימרי שלנו,
על הנו הנפלא ,השירות והיחס האישי הח שאנו מקפידי לתת .חלק מהאורחי
הישראלי הינ "אורחי חוזרי" ויש א שבאי בקביעות אחת לכמה שבועות,
ג מהדרו הרחוק  ,ביניה רבי שנותני פידבק חיובי מאד על השדרוג של
ארוחת+הבוקר .מ המשוב שאנו מקבלי ,בכתב ובעל+פה ,אנו לומדי ומשתדלי
לשפר את הטעו שיפור.
בהזדמנות זו נאמר משהו על התורני בהגשת ארוחת הבוקר בשבתות  .ידוע
שתורנות זו היא מ הקשות שיש  :ארבע שעות אינטנסיביות  ,שלא לדבר על כ
שבשבת בבוקר ,ב ,6:30+רק משוגעי לדבר מוכני לקו  ...אז לנבחרת המתמידי

11

והשורדי ,שאוהבי לפגוש אנשי חדשי ,נאמר תודה ויישר כוח על התנדבות
לתורנות זו:
רותי פניאל ,ישראל נוה ,מוניקה ואסא גיארי ,דורית ודוד רוחס ,שי פטרו ,רונ
כספי ,טוביה גרינגס ,אביבה וייצמ ,רותי סרבסטיי ,נילי הלר ,והחדשי זה+עתה
הצטרפו :יות גרדי ,דורו קוגוט ועומר דור .לא נשכח ג להודות להדס פורת
שסיימה לאחרונה תורנות רבת שני ,לנערי מחברת הילדי שעובדי בנאמנות
וכמוב לדפנה הבלתי+נלאית שכל שבת ושבת מתגייסת לדגל בחריצותה כי רבה.
יש צור בתורני נוספי ,מובטחת עבודה מאתגרת ומהנה!

,íéðååâ-úáø äçéøôå áåìáì ,äçéîö éìåçéàá íééñð õøôúîä áéáàä úàøùäá
צוות האירוח הכפרי
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בחפ לב ובשמחה  המתפרה של רוני קיי
כיס קרוע במכנסי עבודה ,תפר פרום בטי-שירט ,מתלה למגבת ,סדין לתינוק ,לקצר
ולהאריך – לכל אלה המתפרה של רוני קיי היא כתובת .הלכנו לרוני לשמוע על מקום
עבודתה:

אחרי עשרי שנות עבודה בחינו בגיל הר עברתי לתפקיד מחסנאית של בגדי
הילדי ודאגתי לכל הביגוד של הילדי .בעקבות החלטה על תקציב אישי לביגוד
עברה האחריות לביגוד הילדי לידי ההורי א עדיי התקיי מחס התאי
המשות.
במתפרת הילדי נותר ציוד רב לגזירה ותפירה וחשבנו לנצל אותו לצרכינו ,וכ הוק
"אריג וחוט" בניהולה של חוה כה ז" ל ועבדו בו חנה דג ,טליה דורו ואני .כעשר
שני התנהל המקו בעבודת צוות יפה א קשיי כלכליי עמדו בדרכו  +היה יותר
זול לקנות מחו! למשק  +ונאלצנו לסגור אותו.
לאחר סגירת אריג וחוט והעברת תאי הילדי למחס הגדול חולק המבנה לשלושה
חלקי :בית מלאכה לדו קישוט  ,מחס תרבות ,ומתפרה שנועדה לענות על צרכי
החברי לתפירה ביתית ומוסדות הילדי.
כא במתפרה אני בעיקר מתקנת )וג תופרת( בגדי ,מגבות ,וילונות ,כלי מיטה ,שקי
כביסה ,כיסויי לקלנועיות וקלאבקארי ,וג עבודות גדולות יותר כתיקו שמיכות
ומעילי  .בזמנו תפרתי ותיקנתי תחפושות רבות לפורי לבתי הילדי  .ג כיו
כשרוב התחפושות ה קנויות עדיי אני מתקנת לפי הצור .לעתי אני עובדת ג
למקומות מחו! לעי חרוד כמו תלבושות לבית הספר לריקוד של טל יוס או מפיות
לקיבו! מעיי צבי.
את מלאכת התפירה והגזירה למדתי בזמ שהותנו בשליחות באוסטרליה  ,ש
השתתפתי בקורס תפירה .כשסיימתי את עבודתי בגיל הר התחלתי לתפור לילדי
שלנו ואז למדתי לעבוד על מכונות התפירה המיוחדות כאוברלוק ומכונה מקפלת.
באריג וחוט למדתי גזרות ,השתתפתי בחוגי של תקוה המורה לתפירה א בעיקר
למדתי מהניסיו.
במתפרה שלי אני שומרת כל מיני פריטי וציוד שכאילו אבד עליה הכלח ,אבל עדיי
משמשי לדברי רבי שפתאו מתעורר הצור בה .מביאי אליי בגדי ,בדי
ומיני טכסטיל ישני או לא נחוצי וכבר קרה לא אחת שפריט כזה שהובא בבוקר עוד
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אחר ש"בדיוק לזה הוא זקוק"...
באותו יו נמסר לחבר ֵ
ב"גנזכי" נשמר ג חומר למילוי כריות ו"נחשי" ,וג כלי מיטה המועברי
אחר עדכו לבתי הילדי  .אשמח לקבל כל מיני פריטי שלחברי אי בה
שימוש אבל אצלי תמיד יימצא לה דורש ונהנה.
סל העבודות הממתין על יד שולחנה של רוני עמוס לעייפה אך אל דאגה ,הוא
מתרוקן במהירות והפריטים המתוקנים נתלים על המרפסת מחכים לבעליהם.
הקו המנחה את רוני הוא שאין עבודה קטנה או חסרת חשיבות  ,כל בקשה
מתקבלת בחפץ לב ונענית ברצון .בשפה המקצועית קוראים לכך "תודעת שירות"
אך רוני לא הולכת בגדולות  ,אוהבת את עבודתה  ,שמחה להיענות לבקשות
החברים ונהנית מהכרת תודה והערכה על עבודתה הצנועה אך כל כך נחוצה.

סיפרה :רוני קיי
כתבה :זיוה אופנהיימר

áåè ìæî
ïîãéøô øúñàì
äðéðä úãìåäì
ìëéî
ì"æ ïåòîùìå ä÷áøì äãëð
ïåìàìå ïø÷ì úá
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì
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חוק העינחרודאיחוד'י השלובי
גאוות יחידה
זה נוער זה ?
אלה עינחרודאיחוד'ניקי ,שעובדי בהדרכת נוער ברוח הבית ,שקיבלו:
אסנת יחיאלי  +בחברת הילדי
אבנר מסורי  +במולדת
גילי גלד  +ברמת רחל
ירי דורו  +בגבע
רו מלול  +בכפר בלו
אליה לוריא  +בגעש
ליהי בר+חיי  +בנער
אלעד ה ,ליאור שפירא ,ד ועפר קמחי  +עליה קראנו ביומ
מרי הולצמ  ,דודו מלול  +באשבל
"הזורע חיטה דואג לשנה ,הנוטע עצי דואג לשני ,המחנ נפשות דואג לדורות"
כל הכבוד !
רו מלול
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טעות ממוצעת
במבח העובדות )שטח( יבדוק כל חבר אשר צור את שירותי חדר האוכל ,הא
כאשר הוא לוקח ארוחה מלאה ) מנה בשרית  ,פחמימה  ,סלט  ,ירק ח  ,מרק ,
קינוח( הוא עומד בתקציב המיועד לכ? זה קל לבדיקה וזה פשוט .יהיה מעניי
לשמוע תגובות על הצלחה או אי+הצלחה לעמוד במשימת התקציב.
גישת הממוצע לבדיקה של נושא כזה היא גישה שטומנת בצידה שגיאה וסטייה.
הצגת השימוש התקציבי )מבחינת המערכת הניהולית( והעמידה המערכתית בו
אינה יכולה לשמש טענה אמיתית לשאלה מהותית כמו",עליית מחירי הארוחות
בחדר האוכל " ,כא צריכה להיעשות עבודת בדיקה  ,ניתוח ,השוואה ,על מנת
להציג תשובה לשאלה שנתוני השטח העובדתיי מראי בבירור כי קיימת עלייה
כזו.
הטענות שהועלו בכתבתי ביומ קוד התייחסו לעליית מחירי המזו בחדר
האוכל ,זה נתו שלא הוכחש ולא הוסבר ,הטענה המרכזית שלי הייתה ונשארה,
עליית מחירי המזו בדגש על חדר האוכל אינ מתיישבות ע התקציב המיועד
לכ .הטענה הזו לא הופרכה .הצגת נתוני בצורה כוללנית מבלי לבדוק בצורה
אמיתית את "עליית מחירי המזו בחדר האוכל" זה פשוט מדי .
רק על מנת לסבר את האוז  ,מדוע מחירי הסלטי קבועי  4 2.2לרוחב כל
הסלטי ,הא במעבר לקפטריה מלאה לא ביקשנו ,רצינו ,קיווינו שלכל פריט
מזו יהיה את המחיר שלו? כ שנוכל לתמר את הרצו מול התקציב ,הרי זה היה
הרעיו בבסיסו של המעבר לקפיטריה מלאה?!
מה צרי לעשות על מנת לבדוק הא טענתי נכונה או לא?
א .להגדיר את אוכלוסיית הבדיקה.
ב .לפלח את אוכלוסיית משתמשי שירותי המזו בעי חרוד ) לא כול צורכי
אותו ומכא נובעת שגיאה גדולה מגישת הממוצע!(
ג .לבדוק נתוני שוק )חומרי גל( ,עלייה ריאלית ביחס לתקציב ).התניידות
גבוהה לאור השנה של עלויות חומרי הגל(.
ד .לבדוק יעילות ניצול החומרי ) הפרש בי תכנו לביצוע  ,פחת ( על ידי
המטבח .
ה .להשוות בי עלות ייצור מזו בנקודת המעבר לקפיטריה מלאה להיו.
כאשר בודקי את הנושא צרי להפריד בי תקציב הארוחות לתקציב המרכולית,
הבדיקה צריכה להיעשות מול יחידת תקצוב אחידה ) ארוחות ( אשר ידועה
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בגודלה .כל הוספה של יחידת תקצוב )תקציב מרכולית( משנה את המיקוד ואת
התוצאות ובהכרח מביאה לשגיאה וסטייה גדולה בתוצאות .א הבדיקה תיעשה
בצורה ממוקדת על תקציב הארוחות תחת הפרמטרי שציינתי לעיל התוצאה
תהיה שונה.
מספר הארוחות שחדר האוכל מכר לחברי ) בהתפלגות ,בוקר ,צהריי  ,יו
שישי ערב ( הוא המדד והבסיס לחישוב אשר עליו אני מצביע" ,עליית מחירי
המזו בחדר האוכל" ,זוהי נקודת הייחוס האמיתית שעל פיה צרי היה לבדוק
את הנושא ולשק את "הבעיה" בצורה בהירה יותר.
)נתוני הנהלת חשבונות( התייחסות מנהל עסקי קהילה הובאה תחת הנחת יסוד
מוטעית :כול משתמשי בשירותי חדר האוכל לכל ארוחותיה.
ישנה אוכלוסיה אשר צורכת במידה מועטה ביותר את שירותי חדר האוכל וקיי
א חלק קט אשר אינו צור כלל .הקביעה כי תקציב המזו עונה על הצריכה
בפועל היא קביעה ממוצעת ע טעות סטייה גדולה.
אני חוזר ומבקש שהמוסדות המתאימי יחליטו בי כיווני אפשריי:
א .להעביר את תקציב הארוחות שנשאר במטבח לחבר.
ב .לטפל בתוספת לתקציב מזו )ארוחות(.
ג .שינוי נוסחאות סבסוד.
להשאיר את המצב כפי שהוא היו הוא לא צודק ופוגע בחלק גדול מהחברי.
אני מודע לכ שיש מספר קט של חברי שהבעיה בשביל היא פעוטה על גבול
הזניחה ,לרבי מאיתנו היא ממש לא כזאת ומבחינתי זה עומד בקו ישר מול
ההפרטות הבאות עלינו לטובה בנושאי המי והחשמל שג ש מ הסת
ההפרטות לא יהיו ריאליות וג ש נצטר לנהל מאבק על "הגרושי" על מנת
לעמוד בתקציב.
בתיאבו
ששי מאור
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חופשיה פונדק
איננה
2012 - 1913
קורות חיי
אימא שלנו נולדה בפסח בשנת  + 1913שזה אומר  +לפני כמעט  99שני בנחלת יהודה,
ליד ראשו לציו .הוריה ,יונה ובלה הורבי! עלו לאר! מאוקראינה כשש שני לפני כ.
אימא הייתה הבת הבכורה מתו חמישה אחי ואחיות  .בשנת  ,1922כשנה לאחר
הקמת נהלל עברה לש כל המשפחה  ,כשאימא הייתה בת תשע והיו לה כבר אח
ואחות!.
אימא גדלה ש בתנאי קשי שכמעט לא נתפסי במושגי של היו ובתור אחות
בכורה הייתה מעורבת במלאכות הבית והחקלאות מילדותה  .בהיותה בת עשרי
ושתיי ,יצאה מהבית לקיבו! גבעת חיי לבקר עולי שהגיעו בעזרת אביה שהיה
בחו " ל בשליחות להבאת עולי  .ש  ,בפרדס  ,פגשה את אבא שלא עמד בקס של
הצברית ע הצמה השחורה .כשנתיי לאחר החתונה נולדה נורית  +הבת הבכורה
ובסמו לכ המשפחה הצעירה עברה לעי חרוד כאשר אבא נקרא להצטר לצוות
הדפוס שזה עתה הוק.
במהל שנותיה בעי חרוד הספיקה אימא לעבוד  ,תחילה בג הירק שהיה אז ענ
מרכזי ,המש בדפוס שג הוא היה ענ שעבדו בו עשרות חברי .כשנסגר הדפוס לאחר
הפילוג עברה אימא לעבוד בדפוס נייר אריזה לפרי הדר .בי לבי נולדתי אני ולאחר
כשבע שני ג אחי משה  .בשנות החמישי לחייה התחילה אימא קריירה חדשה
כתופרת במתפרה של הקיבו! והתמידה בעבודה זו עד שהייתה מעבר לגיל שמוני.
אי ספק שאימא הייתה טיפוס מיוחד  ,סוער  ,פעלת וחרו!  ,ובעיקר ע מסירות
מוחלטת למשפחה שהלכה וגדלה  .היא הייתה מושבניקית בנשמתה שהתקשתה
להסתגל לחיי קיבו! אבל בס הכול הייתה גאה במה שהושג ובמה שיש .בשני העשורי
האחרוני הייתה קשורה לבית הדר ,תחילה בליווי של אבא ולאחר מכ כשהיא עצמה
עברה לש .תודתנו נתונה לצוותי בית הדר לדורותיה על הטיפול המסור לאור כל
התקופות הארוכות הללו.
אימא ,נוחי בשלו על משכב ,אנחנו נמשי לשמור ולכבד את זכר.
נחמ
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מערכת משומנת  -חבל על הזמ
בשבוע שעבר ע פטירת אימא שלי נחשפתי לאחת התופעות המדהימות שעדיי
קורות בחצר שלנו  +הטיפול בנושא אבלות  .כל המערכת הזאת שכוללת המו
פרטי וחברי פועלת בצורה מתוקתקת באופ יוצא דופ ,החל מהמעורבות של
עובדי בית הדר ,המרפאה ,המזכיר ,חברי )או יותר נכו חברות( ועדת אבלות,
והרבה ,ממש הרבה מתנדבי ומתנדבות לכל שלבי הלוויה ,האירוח במועדו
והתמיכה בתקופת השבעה )ולאחריה( .
רק המחשבה מה היה קורה לו הייתי צרי לטפל בכל פרטי הפרטי האלו לבד
מעבירה בי צמרמורת...מצד שני  ,אני שואל את עצמי אי זה שבא כא ביטוי של
ערבות הדדית במלוא מוב המילה של חיי קיבו! שמשו מה לא מוצא ביטוי
בעוצמה כזו בשו אספקט אחר של חיינו .מעניי ...
בקיצור ,בס הכול רציתי להודות מכל הלב לכל המעורבי בהפקה של אירוע
שכזה ובעזרה שבאה בדיוק בזמ שהיא כל כ נחוצה.
נחמ פונדק

משתתפים באבלה
של משפחת מסורי
במות האם

שרה מסורי ז”ל
שלא תדעו עוד צער
בית עין-חרוד איחוד
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úåáøú ïîåé
והעיירה עי חרוד צהלה ושמחה בפורי  + 2012אפריקה ,יעל הנס הפיקה ערב מוצלח
ביותר ,שמח ,חגיגי ומעוצב והכול הכול על ידי כוחותינו הצעירי.
תודה ליעל הנס אשר גילתה דבקות ,נחישות והצליחה לשגע )פע אחת לפחות( ג
אותי תודה ליות גרדי ותרומתו הנראית לעי בעיצוב התפאורה לחג .תודה לכל מי
שלקח חלק ותר מזמנו ,מכישרונו וממרצו להצלחת החג.
תודה לרו מלול ולצוות בימת הקיבו! על הרוח הצעירה ,אנא המשיכו לגרו לנו לחיי
ולקרו! לצדדי המצחיקי והמשוני בחיינו המשותפי .תודה לצוות המטבח.
תודה לצלמות קרולינה איצקובי! ושוה דג+צפדיה על הצילומי ,את כול נית
לראות בד הפייסבוק של תרבות עי חרוד.
כניסיו לתת מענה לציבור רחב אשר מעוניי במוסיקת ריקודי בקצב אחר ,פתחנו את
מסיבת הפורי בשעה מוקדמת ,הניסיו הוכתר בהצלחה והיה אחד ממרכיביו של
האירוע בכלל ,התחלה מוקדמת זו אפשרה לקהל גדול יותר להשתת לאור זמ ארו
יותר מה שגר לתחושה של חוסר צפיפות ברחבה .הלקח ייוש לשנה הבאה.
אנו נערכי לחידוש מלאי המפות שלנו  ,חידוש מלאי זה נובע מ הסיבה הפשוטה
שחלק ניכר מתו  50המפות "תפשו כנפיי" ופרחו לה ,נשארנו ע  15מפות ולכ
בכל פנייה מעתה והלאה לשימוש במפות באירועי פרטיי ואו אחרי שאינ שייכי
לתרבות ,המשאיל יחויב להחזיר ביד את המפות שקיבל לאחר כביסת לאסתר
גרינגס ,כל מפה חסרה תחויב בעלות מלאה .אי ולא יהיו יותר "בתא מלא" מפות,
הכתובת לנושא זה היא אסתר גרינגס.
שתי הטלביזיות אשר שימשו אותנו לאור שנת ה  " 90 +נתרמו "  ,האחת לפאב
"אנופלס" והשנייה למועדו לחבר.
אנו לפני חודש )אפריל( עמוס בחגי ואירועי וזקוקי לכוחות על מנת לקיי מסורת
תרבותית והמשכיות ,אני פונה לכל מי שמעוניי ורוצה לתרו לפנות אל מרכזי החגי
או אליי.
ליל הסדר
טקס קציר העומר
טקס זיכרו לשואה ולגבורה
ערב יו הזיכרו לחללי מערכות ישראל
אזכרה לחללי מערכות ישראל
אזכרה לחללי מערכות ישראל
טקס חג העצמאות
בירה ונשירה
נא עקבו אחר לוחות המודעות.
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