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משולח המזכיר
לחברי שלו.
כלבי רבותי כלבי...
מה לא נכתב ונאמר בנושא זה ,ועל א זאת עדיי יש חברי המאפשרי לחיות
המחמד שלה לשוטט באזורי ציבוריי בשעות ובעת אירועי .צר לי שאני נדרש
שוב לנושא זה אבל כנראה שהוא הפ למטרד .לאחרונה נצפו כלבי מסתובבי
בחדר האוכל בזמ ארוחת הצהריי .כלבי גרמו למטרד רציני באירוע שנער על
הדשא ביו העצמאות .אינני יודע מה קורה בבריכה כי לא ביקרתי בה בעת האחרונה
אבל ג מש יש תלונות .הבעיה היא ע מספר מועט של חברי )הבעיה היא של
החברי לא של הכלבי!!( שמטיל צל על כל בעלי הכלבי וחבל שכ .הנושא עלה
בישיבת המזכירות האחרונה והוחלט להזכיר לחברי שיש לנו החלטות בנושא זה
הכוללות ג הפעלת קנסות על מי שלא יעמדו בכללי .אז אני מאוד מבקש מכל בעלי
הכלבי להשגיח עליה ולוודא שאינ גורמי להפרה של החלטותינו .ומי שלא
מכיר את ההחלטות מתבקש לסור למזכירות הטכנית ויקבל העתק.
חוק חינו חינ ואנחנו .לכאורה מה יותר טוב? הנה המדינה לוקחת אחריות
ומעניקה לאזרחי חינו חינ לילדי .אבל אליה וקו" בה ,ואנסה לתאר כא היכ
הקו" .בתחילת שנה זו נכנס לתוקפו חוק חינו חינ בגיל הר .החוק כפשוטו אומר
כי כל ילד מגיל  3עד  6חייב להירש ולהתחנ בג ילדי שהוכר על ידי משרד
החינו .ג ילדי כזה הוא ג שיש בו מקסימו  35ילדי המופעל משעות  8בבוקר עד
 13בצהריי ,ג שאיננו מספק ארוחת צהריי ושעובדות בו גננת אחת ועוזרת אחת.
)בתנאי מסוימי ,שתיי( .ברור שג זה איננו עולה בקנה אחד ע הג שאנחנו
מפעילי.
נית כמוב להתגבר על חלק מהבעיות ,כלומר להארי את שעות הפתיחה ,לספק
מזו ,ולהגדיל את צוות העובדי .כל זאת בתשלו נוס של ההורי .אול לב
הבעיה הוא בהגדרה שבג יכולי להיות ילדי מגיל .3(6
על פי חוות דעת של מיטב המחנכי באר" ועל פי חוות דעת של משרד החינו עצמו
אי לחנ באותו ג ,ילדי מגיל  3עד  .6מצב כזה איננו נכו ,פוגע באיכות הג וברמה
החינוכית שהוא נות לילדי .לכאורה עדיי אי בעיה ,ביישובי בה יש  40או 50
ילדי נית לפתוח שני גני אחד לגיל הצעיר ואחד לגיל הבוגר .הבעיה היא כמוב
ביישובי הקטני כמו עי חרוד איחוד למשל שבה יש פחות מ( 35ילדי בגילאי
המדוברי .במקרה כזה הרשות אינה מסכימה לפתוח שני גני )כי זה עולה לה כס(
ומחייבת את כל הילדי הצעירי והבוגרי להיות בג אחד.
ועדת החינו שלנו יחד ע צוותי החינו מיישובי שכני )גבע ,עי חרוד מאוחד,
יזרעאל( נפגשו לטכס עצה אי מתנהלי מכא ולהבא .על רקע דברי אלה התקיי
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לאחרונה מפגש של כל נציגי היישובי הנ"ל ושל הורי הילדי שבאזור ע אנשי
המועצה האזורית שמתפקידה לייש את החוק .קיבלנו מה הבטחה לפתוח את
אזורי הרישו כ שילדי מיישובי אחרי יוכלו להירש לגני שלנו וכ להגדיל
את מספר הילדי בעי חרוד ולאפשר לנו לפתוח שני גני .זו למעשה התכנית לשנת
הלימודי הקרובה .בשנה זו נצטר לעשות מאמ" ארצי מול משרד החינו ,ובהובלת
התנועה ,להכיר בחינו הקיבוצי כזר חינו עצמאי )דוגמת החינו החרדי( ובצורה
זו להיות עצמאיי בקביעת המסגרות והדר החינוכית שלנו .אני מקווה שאכ
תוכנית זו תבוצע .עד כא על קצה המזלג הנושא שהעסיק ועדיי מעסיק את גופי
החינו שלנו בעת האחרונה.

çîù úåòåáù âç
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בישיבת המזכירות שהתקיימה בתארי  19.04.12הוחלט:
• המזכירות מאשרת את הצעת ועדת תכנו להתקנת מדרגות נשלפות לבריכת
השחייה .מאושר תקציב של עד  15אל שקל להתקנת המדרגות.
• המזכירות מאשרת את הצטרפותה של פני יסעור כנציגת ציבור נוספת למינהלת
השיכו והתכנו.
בישיבת המזכירות שהתקיימה בתארי  3.5.2012הוחלט:
המזכירות מקבלת ומאשרת את החלטת הנהלת החינו בנושא חוק חינו חינ
לגילאי  3(6כדלהל.
עי חרוד איחוד ממשיכה לקיי את מערכת החינו בגיל הר כפי שהיא ,מערכת
הוליסטית לגילאי  ,6 ( 0ע כל השנתוני והבתי ,כולל גנו תאנה.
עי חרוד תומכת בחוק חינו חינ שהתקבל ומעוניינת להשתלב בו תו שימור
ייחודיות מערכת החינו הקיבוצית ועבודה על פי תו התק הקיבוצי.
עי חרוד מזמינה את ילדי החו" להיות חלק ממערכת החינו שלנו .האחריות
להרשמה היא על ההורי.
עי חרוד פונה למועצה האזורית לאפשר לנו שנת התארגנות לפני יישו החוק כלשונו.
עי חרוד פונה לתק"צ לפעול להכרה של המדינה בחינו הקיבוצי כזר חינו עצמאי.
באסיפה הכללית שהתקיימה בתארי  16.5.12הוחלט:
 .1אושרה רשימת המועמדי לדירקטוריו ריקור.
 .2אושר מנדט מינהלת השיכו והתכנו )נית לקבל ההחלטה המלאה במזכירות
הטכנית(.
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בתקופה זו של השנה אנו עוסקי במילוי המחסני במזונות גסי ) שחתות
ותחמי"( לקראת השנה הבאה .מלאי זה ישמש את הרפת והדיר .קשה להגזי
בחשיבות תהלי זה ,שכ טיב מזונות אלו ישפיע במידה רבה על תוצאות השנה
החקלאית הבאה .שנה חקלאית זו שמתחילה ומסתיימת בחג הביכורי.
את התחמי" הכנסנו בארבעה ימי החל מ (  .9/4למרות שבתחילה נראה היה
שהשנה נעבוד על מי מנוחות ,לא כ היה הדבר .הימי החמי של ערב פסח והחג
עצמו יצרו מצב שבו חלק מהחומר נקצר כמעט באיחור .בסופו של דבר נראה לי
שאפשר יהיה לסכ את העונה בחיוב ויהיה לנו שפע של מזו איכותי לקראת
השנה הבאה .השנה ג מחירי המזו ירדו וחזרו לרמה שפויה.
בינואר הסתיימו העבודות בסככה החדשה .הכוונה הייתה לסיי בנובמבר בשנה
שעברה ונוצר איחור .במהל הבנייה נתנו לחלק מהפרות והעגלי פתרונות ביניי
שלא התאימו לחור משמעותי כפי שחווינו  .בבהילות מסוימת אכלסנו את
הסככה ומיד לאחר מכ ללא דיחוי התחלנו להעביר את העגלי והפרות למקומ
הסופי .בסופו של דבר נגר קצת נזק כתוצאה מכניסה לחור ,אבל בס הכול
הפרויקט הסתיי בסדר והעמיד את הרפת על תשתית משופרת לקראת השני
הבאות.
בתקופה זו אני מקד שני פרויקטי :האחד ( קניית טנק חלב נוס שיעמיד
אותנו בנפח אחסו שאליו אנו מחויבי בהסכ השיווק שלנו ע תנובה .להשקעה
זו קיבלנו ג מענק של  . 1 100,000פרויקט נוס הינו שיפור המפרדה כ
שתתפקד טוב יותר ,במיוחד בחודשי החור .הרפת יכולה ליצור מטרד אקולוגי
משמעותי וחשוב לי להדגיש שאנו ערי לכ ולא חוסכי בכס ובמאמ" כדי
למנוע גלישות וכל מטרד אחר.
לפני כחודשיי פנה אלי בחור צעיר ,ארז לבנה ,ושאל אותי א יש מקו עבורו
ברפת .למיטב זכרוני הפע האחרונה שבה שמעתי על מקרה כזה היה לפני  30שנה
והבחור הצעיר הייתי אני .בדקתי שהכול בסדר ,שלא נפלה טעות וששנינו מדברי
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על אותו דבר  .לאחר שנחה דעתי קיבלנו את ארז  ,והוא עובד איתנו ומשתלב
בצוות .זה ג הזמ והמקו לאחל לו ולמור קליטה מוצלחת.
בתקופה זו מתפרסמות החוברות המסכמות את  2011מבחינה כלכלית ומקצועית.
אנחנו מנותחי בשני אזורי :אזור העמקי )ובו  45משקי( על ידי יוסי ביגו,
ובחוברת נוספת של משקי מעמק הירד והרמה ( אזור שמסוכ על ידי סטיב
רוז .במדד המוביל " רווח לליטר במכסה" אנו במקו ראשו ,לצד רפת גליל
מערבי ,ע  89אגורות לליטר ,כאשר הממוצע הוא  57אגורות לליטר .סטיב לא
פרס עדיי את החוברת שלו אבל לדבריו ג ש נסיי בצורה דומה.
ובנימה אופטימית זו – נאחל לכולנו
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חג הביכורי תשע”ב
המלטות עונת החור(אביב עומדות לפני סיומ .אנו מחכי עוד לגל נוס של חמישי
המלטות בסו מאי תחילת יוני .בשלושת החודשי הבאי אמורות להמליט עוד
מאתיי כבשי מגזע אס .לפני כשנתיי הכנסנו כבשי אלו שאמורות להמליט
לאור כל עונות השנה ולא רק בחור כמו האוואסי הוותיקות .אנחנו "משתדלי"
לקבל המלטות קי" על מנת לחלוב בקי" ובסתיו כמויות גדולות יותר של חלב ,כיוו
שבחודשי אלו מחיר החלב גבוה יותר.
נכו לעכשיו נחלבות  970כבשי שמניבות  2500ליטר חלב ביו.
חל שיפור בשוק הגבינות באר" ובחו"ל .גובר הביקוש לגבינות צא ותוצרת חלב צא.
הפ ָטה לארה"ב נוצר ביקוש מוגבר.
ג בייצוא גבינת ֶ
ככלל קיי מחסור בחלב צא לייצור גבינות .מצב שלא הכרנו בשני קודמות .למרות
זאת אי סיכוי להעלאת מחיר החלב א קיבלנו תוספת למכסת החלב.
האיו העיקרי על ענ הצא באר" נובע מיבוא של גבינות מחד ויבוא של טלאי חיי
מאיד  .בארצות המייצרות גבינות מחלב צא הממשלות מסבסדות את ייצוא
הגבינות ,מה שמאפשר ליצרני להוריד את מחיר הגבינה ולהתחרות בשוק המקומי
ובחו"ל .בישראל טר הגענו לתמיכה כזו.
ג ענ הבשר מאוי בעקבות ייבוא של עשרות אלפי ראשי צא .השוק מוצ בטלאי
מיובאי זולי ,איכות גרועה א מחיר הנמו מפצה על כ.
כשבדיר מדברי על תספורת לא מתכווני למה שמעוללי הטייקוני למיניה אלא
לתספורת תרתי משמע הנעשית על ידי הגוזז הוותיק והמומחה עטא .הגז הושל
בזמ קצר והכבשי נהנות מאוורור ועור נקי.
מצבת כוח האד נותרה יציבה  :אורי ,הלל  ,רננה  ,חמודי  ,מחמוד  ,יוס ומוחמד
שהצטר לא מכבר.
לא רק על האוואסי והאס גאוות הדיר .ממזרח לבניי פורחת גינה גדולה בשלל פרחי
בר ותרבות  .החוטמיות הגבוהות מרהיבות עי בצבעוניות והפטוניות מדהימות
בגודל ובפריחת היפיפייה .מתחת משתרעת נענע משובחת שאליה עולי לרגל כל
חובבי התבלי .את הגינה מטפח אורי והיא מחזירה לו בשפע ירק ופרחי.
נסיי באווירה אופטימית :השנה קיבלנו חציר תלת משובח תוצרת הגד"ש שלנו.
הכבשי נהנות ואנו מקווי לטוב.
בני אופנהיימר
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ע גמר קטי האבוקדו בימי אלו סיימנו את עונת  .2011(2012אנו מתחילי
לערו סיכומי ובמקביל כבר מתחילי בעבודה והכנות לקראת העונה הקרובה.
בכדי לספר אי עברה עלינו העונה נחלק את הענ לשניי:

פרדס
השנה קטפנו מ( 290דונ פרדס מניב ,זהו השטח המניב הקט ביותר שנקט אצלנו
מזה שני רבות .שטח זה כולל את הזני הבאי:
אשכולית אדומה
ממנה נקטפו  670(680טו .קצת מעל  7טו לדונ ,ההכנסה כ( .1 580,000לצערנו
הביקוש לאשכולית האדומה דוע והדרישה כיו היא בעיקר לקליפי )קלמנטינות(.
המתחרי העיקרי שלנו בשוק  ,ה הטורקי אשר לה עלות הגידול זולה
משמעותית ולכ ה יכולי להציע מחירי שלנו קשה מאוד לעמוד בה .בנוס
לכ ,משנה לשנה ה משפרי את האיכות ומגדילי את כמויות השיווק שלה.
מבחינת השיווק הייתה זו עונה קשה מאד .כל טו נקט רק אחרי סגירה מראש של
המחיר  .הפרי שווק על ידי מספר יצואני לכמה יעדי בעול כמו ארגנטינה
אוסטרליה  ,אירופה ורוסיה  .על ידי כ הצלחנו למכור את כל הפרי במחירי
סבירי ולא נאלצנו לשווק לתעשיית מי" במחירי הפסד.
אשכולית לבנה
קטפנו  260טו כ( 8טו לדונ ,הכנסה .1 174,000
הפרי נשלח כולו לתעשייה .עקב כ שיש מחסור עולמי ברכז למיצי עולי מחירי
הפרי למי" .להמחשה ,לפני שלוש שני קיבלנו  60$לטו והשנה הגענו ל( 180$לטו.
פומלו צ'נדלר
קטפנו  260טו ,כ( 4טו לדונ ,הכנסה כ(.1 250,000
בשנתיי האחרונות סבל הפומלו משפל עקב כניסה של הסיני לשוק האירופאי,
העונה נראתה התאוששות ואני מקווה שלא מקרית .הצלחה או כישלו של המכירה
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תלויי במועד הגעת הפרי לשוק .מדובר בימי ספורי ולכ ברגע שהפרי מוכ לקטי
אנו עושי את כל המאמצי להגיע ראשוני ולשווק באמצעות מספר יצואני.
פומלית
הפומלית סיימה את דרכה אצלנו .השנה קטפנו מהחלקה האחרונה שנותרה ולאחר
הקטי נעקרו העצי .אני מתנצל בפני החברי הרבי שמאוד אהבו את הפומלית א
מזה מספר שני שהפרי לא נשא רווח ולכ נאלצנו לוותר עליו.
מינאולה
השנה קטפנו  255טו כ( 5טו לדונ ,הכנסה של 1 280,000
המינאולה הינה ז המיועד לנישה בעיקר בצרפת .היא שומרת על מחיר יציב כבר
מספר שני טובות  .היתרו הקט שלנו הוא שאי (אפשר לגדל אותה בכל מקו .
המטרה היא להגיע לשוק עד  20לדצמבר,לקראת חג המולד.
אור
השנה קטפנו  80טו בהכנסה של כ(. 1 300,000
בזכות האור יצא ענ ההדרי באר" מאפלה לאור .האור נחשב למעד ומזה מספר
שני הוא נמצא בתנופת נטיעה .אי לו מתחרי בכל השווקי בעול .אמנ השנה
חלה ירידה די גדולה במחיר ,אבל עדיי היה גבוה והלוואי שימשי להיות כזה בעתיד.
החל מהעונה הקרובה נכנסות חלקות חדשות לניבה –  60דונ אור ו (  43דונ
מינאולה.
ככלל ,עונת ההדרי אצלנו הייתה טובה מאוד ,נהנינו מיבולי גבוהי והמחירי היו
סבירי ברוב הזני .נקווה שבעונה הקרובה נצליח לשמור על תוצאות זהות ואולי א
יותר.

אבוקדו
שטח האבוקדו המניב הוא כ( 135דונ והוא מורכב משלושה זני :אטינגר ,פינקרטו
וריד .נוס לכ יש לנו שטח צעיר ב  12דונ של הז ארד.
אטינגר :את האטינגר אנו משתדלי לקטו כמה שיותר מאוחר ולשווק אותו לשוק
המקומי כיוו שיש לו ביקוש גבוה  .א מצליחי להגיע איתו לשוק אחרי שרוב
המגדלי הגדולי כבר סיימו לשווק אותו ,אפשר להשיג עבורו מחיר גבוה .השנה היה
היבול נמו כ( 20טו וההכנסה כ(.1 65,000
פינקרטו :#בניגוד לאטינגר הוא אינו מבוקש על ידי הצרכ הישראלי ולכ נשלח רובו
לייצוא .השנה היה היבול כ( 54טו וההכנסה כ( 1 200,000בקירוב.
ריד :זה הז המוביל אצלנו .ריד הוא הז המאוחר בי זני האבוקדו ונקט אחרו ,לכ
כל המגדלי מנסי להחזיק את הפרי על הע" כמה שיותר מאוחר ולהגיע לקטי
בתחילת חודשי הקי".
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אצלנו ,בגלל מזג האוויר באזורנו אי אפשרות לאחר בקטי ולכ אנו מחלקי את
הכמות כ שחלק מהפרי נקט ישר לשיווק וחלק נשמר בקירור מבוקר .לאחר טיפול
מיוחד שעובר הפרי נית להחזיק אותו יותר מחודש בקירור ואז לצאת איתו לשוק.
השנה נהנינו מיבול שיא בכל קנה מידה ,כ( 175טו ) יותר מ( 100טו מעל הממוצע
אצלנו( וממחיר גבוה מעבר לציפיות.
עונה זו הגיעה לשיא באבוקדו בעי חרוד  ,הכנסה של מעל מיליו  . 1עדיי אי
סיכומי מלאי כיוו שיש עדיי פרי בקירור ובתקופה הקרובה נשווק אותו לשוק
המקומי.
עד הנה על העצי ומכא על האנשי:
בענ עובד צוות מצומצ של אנשי קבועי ,אני ,עמי ואמי ג'ומעה.
אמי עובד איתנו כבר מעל עשר שני ,ב בית בענ וחלק בלתי נפרד ממנו.
בנוס עובדי איתנו ארבעה תאילנדי לפי הצור  .ביתר הזמ ה "מושאלי "
לגד"ש ולמדגה .בשבוע האחרו עזבו אותנו שני תאילנדי אחר שסיימו חמש שנות
עבודה אצלנו .זהו מש הזמ שה מקבלי לאשרת העבודה .אני מקווה שבקרוב
יגיעו שני עובדי חדשי לחמש השני הבאות.
בימי הקרובי אנו אמורי לקבל טרקטור חדש לענ אשר יחלי את הטרקטור
"ס" היש.
הצלחת הענ תלויה בגורמי רבי שעל רוב אי לנו שליטה .זה המקו לציי
שללא הגיבוי התמידי של המערכת לאור כל השנה ספק א היינו משיגי את
התוצאות שהושגו .אני רוצה להודות לכל מי שבא במגע ישיר ועקי ע הענ ומקווה
להמש שיתו פעולה ג בעתיד.

çîù úåòåáù âç
שי פטרו
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לפי התורה ,החיטה היא הראשונה מבי שבעת המיני שבה התברכה אר"
ישראל.
כל מי שלמד קצת על אהרו אהרונסו יודע שהחיטה עברה גלגולי רבי מאז
"א החיטה" ועד ימינו.
החיטה היוותה בעבר ומהווה עד היו מרכיב מרכזי בתזונה של המאה הזו לא רק
במזרח התיכו אלא בכלל בעול המערבי והמודרני .בשני האחרונות החיטה
נפוצה ג ליבשות אחרות למחוזות כמו מזרח אסיה ואפריקה .רוב האנשי היו
לא יודעי מה היו עושי ללא קמח חיטה ומוצריו.
ואצלנו ,אנו בעיצומו של קציר החיטי בשדות .מוקד עדיי לסכ יבולי
ומחירי.
שנקצר עד כתיבת שורות אלה שאנחנו עומדי בדומה לשנתיי
ַ
נראה ממה
האחרונות על ממוצע של  600ק"ג לדונ.
חו" מחיטה אנו מגדלי גידולי עבור מפעלי התעשייה :תירס מתוק ,תבליני,
פפריקה ,עגבניות  L.R.Tגידולי ירקות לשוק המקומי וליצוא :גזר ,בצל ,שו,
אבטיח סידלס )ללא גרעיני(.
גידולי פלחה אחרי :חיטה )לגרעיני ,תחמי" ,שחת דג ,קש( תלת ,בקיה,
אבטיח מללי )לפיצוח( ,כותנה ,ותירס תחמי".
המגוו רחב ונובע משיקולי דעת של מחזור זרעי,היצע וביקוש בשווקי וייתכנות
כלכלית של כל גידול וגידול.
הכול מתוכנ מראש ותוצאה של שעות חשיבה ופגישות רבות ולקיחת כל מרכיבי
הגידולי בחשבו.
חג שבועות עבור חקלאי הגד"ש ,חו" מהחיטה לתחמי" שחת והגרעיני שרק
מתחילי לקצור ,זו תקופה שהגידולי בתחילת או מהל הגידול .כשהעונה
תסתיי אנחנו מקווי לסכ ברוח השיר של אהוד מנור:
"עוד תראה ,עוד תראה  /כמה טוב יהיה  /בשנה ,בשנה הבאה"
אנחנו עושי מאמצי לשחזר את התוצאות המקצועיות והכלכליות של שנת
.2011
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ואי(אפשר להיפרד מעל דפי היומ מבלי לבר בש כל צוות הגד"ש את ספיר בורשטיי
שילדה בשעה טובה ואת ענבל הלוי )ב אנוש( ,שניאותה להחלי אותה לתקופת חופשת
הלידה.
אני רוצה להביע את הערכתי הכנה לכל אנשי הצוות התורמי כל אחד בתחומו
להצלחת הענ.
אשריי שזכיתי.
çîù âç úëøáá
אית אביבי
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אנחנו בפתחו של קי" המביא עימו מתיחת פני בשטחי הבריכות.
בציר רכבת העמק ההיסטורי שעובר מצפו לבריכות הדגי מתחילי בימי אלו את
עבודות התשתית להכשרת הקרקע למסילה החדשה מה שיגרו לשינויי רבי
בדרכיי הגישה ע התקדמות הפרויקט.
בחלק הדרומי של הבריכות  ,על גדות נחל חרוד  ,אנו לקראת סיו התכנו של
הרפורמה הסביבתית אשר יזמו משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה .ברפורמה
זו אנו משמשי כמשק המודל לפרויקט זה  .עיקרה של הרפורמה הוא בשיקו
ובשדרוג הנחלי באמצעות הסדרת מי ( הפלט של בריכות הדגי המוזרמי לנחלי.
כאמור ,תהלי התכנו לקראת סיומו ובמהל הקי" נתחיל בעבודות הביצוע וביחד
ע פרויקט הרכבת נבצע מתיחת פני קלה לשטח הבריכות שסימני הזמ והגיל
נראי ומורגשי על פניה.
וא בסימני הזמ אנו עוסקי ,אזי ג בתו הבריכות אנו חווי את השפעת הזמ
בהידרדרות איכויות המי והאצה בתהלי המלחת השטחי בשני האחרונות .
עליית מליחות המי בבריכות נובעת בעיקרה ממחסור במי טריי לצד מחזור
פנימי של רוב המי .התוצאה הישירה היא שינוי הממשק הפנימי של הרכב הדגי
בחוות הדגי שלנו .תהלי זה מתבטא בשני מהלכי עיקריי:
 .1הורדה בכמויות של גידול הקרפיוני בשל העובדה כי קרפיו הנו דג מי מתוקי
שיורד מאוד ברמת הביצועי שלו במי מליחי.
 .2ניסיו לחיזוק דגי האמנו והבורי שיודעי להסתגל טוב יותר למצב החדש.
בפ השיווקי אנו ממשיכי את ההתקשרות ע חברת "נטו" שבבעלותה מפעל הדגי
"דלידג" שבבית שא .חברת "נטו" היא השנייה בגודלה בשיווק דגי טריי באר"
וכמו כ מובילה בתחו ייבוא הדגי לישראל אשר מהווה כ (  60%מכלל התצרוכת
באר".
בסה"כ אנו בימי של תחילת תהליכי סביבתיי ופנימיי ותקווה גדולה לקי"
פורה ומוצלח ע ביצועי טובי ויבולי נאי...

çîù âç
מצוות המדגה
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נוהל תערוכות בקיבו
במהל השנה נהני חברי הקיבו" מתערוכות שונות שאת הבאת לקיבו" יוזמי
מספר חברי .המזכירות אישרה נוהל המגדיר את אופ ביצוע תערוכות בתחומי
שוני למכירת מוצרי לחברי הקיבו".
כתזכורת לחברי היוזמי הבאת תערוכות לקיבו" מובא הנוהל הקיי:
נוהל תערוכות בקיבו":
תיאו מוקד
א .יוז התערוכה ימלא טופס בקשה שבו יפורטו פרטי התערוכה המתוכננת.
)את הטופס נית לקבל במזכירות הטכנית(.
ב .ספק המוצרי יחתו מראש על טופס התיאו מול הקיבו".
ג .ייער סיכו מוקד בי הקיבו" )מנהל ענפי הקהילה או אחראי מטעמו( ַל ַס ָ:ק
על מחירי ,הנחות ,תנאי תשלו ,שכ"ד.
עריכת התערוכה
א .התערוכה תתקיי במקו שהוגדר בימי ובשעות שסוכמו מראש לחברי ותושבי
הקיבו" בלבד .לא תתאפשר הזמנת מבקרי אחרי אלא א תואמה מראש.
ב .האחריות על סדרי התערוכה תהיה על הספק בעזרת איש הקשר.
ג .במש כל זמ התערוכה יהיה נוכח במקו איש הקשר מטע הקיבו".
ד .בסיו התערוכה יוחזר המקו לקדמותו באחריות איש הקשר.
שיטת המכירה
א .מכירת המוצרי מהתערוכה תהיה באופ ישיר בי החברי לספק ותתבצע
במזומ או בכרטיס אשראי מול ספק המוצרי.
ב .לא תהיה התחשבנות כלשהי על מכירת מוצרי בי הקיבו" לספק.
ג .הספק יוציא לחבר חשבונית מס עבור קניית המוצרי.
הביא לדפוס,
יצחק צור
מנהל ענפי קהילה
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עי חרוד איחוד ,תכנו הקיבו  -עבר ,הווה ,עתיד
דו"ח ביניי מנקודת מבט של איכפתיות
אני מצרה על כ שלא מתפרסמות ביומ כתבות ולא מתפתח דיו על התכנו
והבנייה בקיבו" שלנו ,החורג מגבולות מינהלת השיכו  .אני מקווה שכתבה זו
תפתח פתח לדיו הכרחי ולמעורבות אישית של חברי רבי באופי הפיתוח
והגידול הפיזי של הקיבו" שלנו שיש לו השפעה על הנו שאנו אוהבי ורוצי
לגדול להתרחב בתוכו א ג לשמור על אופיו.
הדיו על אופיו של המרחב הקיבוצי העכשווי ,עלה לסדר היו בשני האחרונות
בעקבות השינויי שעוברי על הקיבוצי .גליה בראור יחד ע האדריכל יובל
יסקי ,ראש המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל) ,אליה ג אני שייכת(  ,קידמו את
הדיו שהחל ע הצגת הפרוייקט  :קיבו % $אדריכלות בלא תקדי&  ,בבית
הישראלי ,הביאנלה בונציה . 2010 ,התערוכה והדיוני שהתעוררו בעקבותיה
העלו אל סדר היו החברתי בקיבוצי את חשיבות שימור הערכי של המרחב
הפיזי הקיבוצי ,המקיי הדדיות ייחודית בי ההיבטי הארכיטקטוני ,הנופיי
והחברתיי ,המייצרי יחד מרחב קהילתי נדיר באיכותו.
היסטוריה קרובה מקוצרת
בשנת  ,2005ע התגבשות ההחלטה על הרחבת הבתי הקיימי ,טיפול בתשתיות
ובנייה חדשה  ,אישרנו באסיפה כללית " אמנה " שניסחה את שאיפתנו לשינוי
ופיתוח  ,ע הרצו לשמור על אופייה הנופי של עי חרוד איחוד כמרחב פיזי
הממשי את הקיי .האמנה נוסחה בעקבות מפגשי סדורי שנערכו בשנת 2004
ע האדריכל אמיר שה ,האמו על תכנו בקהילה ושיתו הציבור .הקמנו מער
ניהולי שתפקידו היה ל"ממש את החזו" ( מינהלת השיכו ,ועדת התכנו ,משרד
התכנו של אלבר נאסר שאליו הצטרפה סיו דור  .בנוס שיתפנו את משרד
האדריכלי דה(האז ,היושב בקיבו" יגור ושותפי בו האדריכלי ( הר ילי
ונדב רוקח .מעטי התקדימי של קיבוצי ,שנערכו בשני האחרונות לשינוי
הפיזי בצורה מחויבת ומקצועית כמו בקיבוצנו ,בשלב מוקד כל כ )היו באי
מקיבוצי אחרי ללמוד מאיתנו( .בימי אלה הול ונשל הסבב הכולל של
הגדלת בתי החברי והטיפול בתשתיות בשכונות הקיימות כול.
מתחילת המהל הייתי חלק מוועדת תכנו שבהמש התאחדה ע מינהלת
השיכו  .במקור תפקדו שתי הוועדות בנפרד ,מינהלת השיכו עסקה בהיבטי
החברתיי של הגדלת בתי המגורי ,ומתפקידה של ועדת התכנו היה לדאוג
להיבטי הפיזיי והסביבתיי של ההחלטות החברתיות .במהל הזמ התאחדו
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שתי הוועדות לאחת .ע בחירת הוועדה החדשה ,לפני כחודשיי ,לא הודגש בפני
הציבור הצור בנוכחות של חברי שנושא תכנו המרחב הפיזי והאופ שבו
החלטות חברתיות מתורגמות למעשה אדריכלי ונופי בפועל .אני בטוחה שחברי
המינהלת החדשה יראו וילמדו ג ה את חשיבות העניי  .ככלל אני מוצאת
שנושא חשוב זה מ הראוי שיהיה נושא לדיו ציבורי ולא יצטמצ לדיוני הוועדה.
החברי המוצאי דרכ לערעורי בוועדה בדר כלל באי לדיו הקשור לבית
הפרטי .אני מציעה להגדיל את שיתו הציבור ולקיי מפגשי ביניי מעדכני.
בימי אלה אנו עובדי נמרצות על תוכנית השכונה המערבית ע משרד
האדריכלי מיגור .כשותפה פעילה בוועדה זו לאור שני הצטרפתי ג לוועדה
הנוכחית  .אני מרגישה אחריות ואכפתיות רבה להשפיע  ,אבל לא תמיד אני
מצליחה.
למרות שאנחנו עובדי ע אדריכלי ואדריכל תכנו נו  ,נדרשת ראייה
ביקורתית והבנה של הפרטי .ההבדל הוא בפרטי .הכוונות טובות אבל לא
תמיד תוצאותיה נראות בשטח  .ראו את קירות האב הנבני בכל מקו
המגדירי שטחי וחוצצי את המרחב הנופי ,ולטעמי מקלקלי אותו.
אני חלק מהוועדה ולכ לכאורה האחריות מוטלת ג עליי  ,למרות זאת איני
יכולה שלא לשת את הציבור במחאה שלי נגד הגישה שקירות תמ גבוהי ה
הפתרו הבלעדי לטיפול במדרונות ושיפועי .אני יודעת שאני לא לבד שג חברי
אחרי מוחי כנגד תופעה זו.
"הג #הכולל"
בתי עי חרוד נבנו לאור כל השני בתו המרחב הנופי ,בהתאמה למדרונות .
"הגישה התכנונית שעיצבה את המרחב הנופי בקיבוצי נלמדת היו בעול
כמופת של עיצוב " מרחב אורבני נופי "  ,זוהי גישה יותר רכה  ,גמישה ופחות
סכמטית .המניע הראשו הוא מערכות השבילי ,תוכנית הנטיעות ,היחס בי
מקומות הציבור המשותפי לאזורי הציבור המשניי  ,הדרגות השונות של
הציבוריות ושל הפרטיות ,החוויה האסתטית ההוליסטית של לחיות בתו הנו.
הנו של הקיבו" המרחב השיתופי  ,ש זה קורה .הנו אינו עיטור כמו בעיר ,
האורבניז הזה ,מוטמע בתו הנו".
"בניגוד לכל ישוב כפרי או עירוני או פרברי מוכר ,הקיבו" לא מתפתח מנקודת
המוצא האלמנטרית של הגדרת המגרש משו שאי הגדרה של מגרש  ,חלקה
פרטית תחומה .חשיבה כזו מאפשרת חשיבה "כתמית" ולא חשיבה "קווית" ,אי
גבולות ,אדריכלות ללא גבולות וגדרות .הסיטואציה הזאת מיוחדת משו שאי
בהכרח זיקה ישירה בי המגורי לבי הקרקע .זה יצר עיצוב מרחב מופלא ,כזה
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שאיננו מכירי בשו מקו  ,זה יתרוננו הגדול  .המשמעותי כא בעיקר הוא ,
תפיסה חדשה לחלוטי של יחסי בי הפרטי והציבורי  .פרטיות וציבוריות
הופכי להיות באמת רצ ,כפי שאנחנו לא מכירי משו מקו אחר .כשאנחנו
הולכי בשבילי הקיבו" אנחנו בבית  ,אנחנו כל הזמ באותו מרחב משות
שמשובצי בו הבית הפרטי וחלקת החצר הצמודה והאינטימית  .השיתופיות
במרחב וחוסר החלוקה הפיזית למגרשי הוא באמת חסר תקדי ויש חשיבות
גדולה להמשי ולקיי תפישה זו") .שני הקטעי האחרוני ה עיבוד מדבריו
של האדריכל צבי אפרת ,חוקר של אדריכלות ישראלית(.
סכנת העלמות האיכויות הייחודיות של המרחב הנופי שלנו
בשני האחרונות הבינוי והתכנו בקיבוצי מוסדרי בתוכניות מתאר
המאושרות ע " י רשויות התכנו .תכנית המתאר של עי חרוד איחוד הופקדה
ואושרה .בתוכנית מסומ הכת הצהוב המיועד לשכונת המגורי המערבית ,ובו
 28מגרשי ) ראה הערה  2+1בסו הכתבה ( ויחידות דיור  ,כמו כ מסומני
הכבישי ומספר מקומות החניה .לתכנית זו מעמד סטטוטורי ,כלומר הרשויות
מצפות ממ לבצע אות כלשונ בתכנית מתי שהוא ,הדגש הוא על "מתי שהוא"
ומבחינתי לטובתנו "לעול לא" .שהרי "הרשויות" אינ יכולות לכפות על היישוב
שלנו להשקיע כספי בתשתיות מסוג זה ברמה האופטימלית כפי שה מופיעות
בתוכנית התב"ע )הערה  .(3כבר בתכנו הנוכחי בחרנו למק את השטח הירוק
בלב השכונה על כביש "חוצה שומרו" המסומ בתוכנית.
למי שטוע שאלה דרישות המשרדי המאשרי  ,יש להזכיר שבגבולות הקו
הכחול הקיבו" יכול לנקוט גישה גמישה) ,בכפו למספר היחידות המאושר( וג
משרדי הממשלה כבר מודעי לשגיאות הקשות שנעשו בשני האחרונות ,ומודי
שהגיע הזמ לשנות גישה .ישנה היו התעוררות ופעילות בקיבוצי רבי ,חברי
מביני את הער הנפלא של המרחב הפיזי שבו אנו חיי והאיו הקיי על
המש קיומו .על כ יש לעורר דיו ,להיות מעורבי ,ללמוד מהשגיאות ,ולתכנ
חכ .השגיאות בתחו התכנו מנציחות עצמ לעד.
אני מדגישה :בתו הקו הכחול )הערה  ,(4בקיבוצי השיתופיי ישנו חופש פעולה
ואיננו חייבי לבצע בפועל את תשתיות הכבישי ומספר החניות כפי שה
מסומני בתכנית התב " ע  .ביצוע תשתיות אלה יגרמו להרס כבד של הנו
העי(חרודי .כי כדי לסלול את הכביש ההיקפי מתחת למנז' הסוסי ,נייצר מצוק
בגובה  5מ ' שיהפו לקיר המבתר את הנו  ,חות בגו  .זוהי בכייה לדורות .
מה שאני מבקשת לומר הוא  ,שאסור לנו להשקיע בכבישי וחניות מעבר
לסטנדרט המקובל אצלנו .הכביש העולה ל"שחר" ,יישאר בבדידותו על חומותיו
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וקירות התמ בתקווה שהנוי ידאג לכסותו במעטה ירוק בהקד האפשרי .כמוב
ששאלת התנועה והחניות חשובה מאוד אבל כיו יש הסכמה מקיר לקיר שיש
להישמר מבניית תשתיות מופרזות בישוב כפרי כמו שלנו ( שגיאה שיש לה
השלכות קשות מכל בחינה.
תכנית הבינוי של השכונה המערבית נמצאת כעת בתהלי עבודה מפורט בעזרת
אדריכל הנו והאדריכלי לקראת גיבוש ההצעות המפורטות שיידונו במינהלת
וג בציבור  .עקרו מנחה  :רצ ירוק מאזור הבריכה  ,מגרש הטניס  ,הדשא
ממערב לו ,בתי המזכירות ,מערבה לעבר חורשת השלושי .משני צדי הרצועה
הירוקה )לב ירוק שהוא מרחב ציבורי( יבנו שתי שורות של בתי שאליה יוליכו
שבילי הולכי רגל ותתאפשר גישה לקלאבקארי .התנועה המוטורית תקי את
השכונה ומגרשי החניה יהיו בהיקפה  .בימי אלה עורכי מיפוי מפורט של
העצי הקיימי בניסיו לשמור עליה .אדריכל הנו מטפל במיקו ותנוחת
הבתי ביחס לטופוגרפיה ולנו .לדעתי ,פני השכונה מתוכנ ברוח הערכי
הנכוני שתוארו לעיל ,כשאנחנו משקיע זמ רב בניסיו להכיר את הפרטי
ולהביא לתוצאה הראויה .הבעיה מתמקדת בכביש ההיקפי ובפגיעה במרחב הנופי
מצפו לשכונה .הבעיה ש אינה פתורה.
בואו בהמוניכ&
אני קוראת לחברי שאכפת לה להיות מעורבי ,לגלות עניי ולהשפיע כדי
לשמור על האופי הנופי של חצר הקיבו" שלנו ,של האופ שבו היא יושבת בנו ולא
להיכנע לאילוצי בירוקרטי מסוגי שוני .הדינמיקה הנוכחית היא שהציבור
מגיב לתוכניות רק לאחר שהתגבשו סופית וה מוצגות בפומבי ואז כבר מאוחר
מדי .השכונה המערבית אינה רק עניי של דייריה העתידיי היא חשובה לכולנו
ומהווה חלק מהמרק המשות.
) אנא ראו כתבה זו כניסיו להרחבת הדיו הציבורי  ,הדברי שבה אני דנה
בכתבה זו נמצאי בדיו ,מול אנשי המקצוע וחברי הוועדה ,שאני כאמור חלק
פעיל ממנה  .יחד ע זה אני חושבת שהנושאי חשובי מאד  ,ולא בהכרח
השיקולי שאות אני מביאה יכריעו .מסיבה זו חשוב שיותר אנשי יכירו את
התוכניות ומשמעות במהל התכנו ולא רק בסופו ,כדי שייווצר בסיס תמיכה
רחב יותר על חשיבות שמירת ערכי הנו שלנו(.
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.1

.2

מגרש  %התחו הקרקעי הנית למגורי משפחה ,כולל שטח הדירה והשטח
שסביבו .בתב" ע של עי חרוד איחוד גודל המגרשי עליה הוחלט הוא
 400מ"ר פלוס (מינוס  ,10%כלומר בי  360ל  440מ"ר .המגרשי מסומני
בתכנית כפרצלציות צל.
פרצלצית צל  %משמעותה שהמגרשי מסומני על מפת התב"ע ,להבטחת
זכויות החברי והצור להיענות לדרישות " הרשויות "  ,לקבלת היתרי
בנייה ,א אי משמעותה הגדרת או גידור המגרש באופ פיזי כמו בשכונות
הפרברי למשל .אצלנו הבעלות על הקרקע והדירה נשארת בידי הקיבו",
יתרו עצו למרחב הנופי.

.3

תב"ע  %תכנית בניי #ערי& ( התכנית המפורטת של היישוב ,כולל מיקו כל
מבנה מגורי ,כביש ,תשתיות ,מבני ציבור ,תעשיה וכו' .התב"ע מגדירה
שימושי קרקע וזכויות בנייה.

.4

הקו הכחול  %שטח ה" מחנה" של הקיבו" שנקבע בתב" ע .למעשה ( בער
השטח שמקיפה הגדר  .כולל בד " כ שטחי למגורי  ,שטחי ציבוריי ,
שטחי תעסוקה וחקלאות כגו רפת ולול א לא שדות.
פני הס(יסעור
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כמה בקשות מצוות חדר האוכל:
לפני שעות הארוחות ואחריה הצוות עסוק בעבודה השוטפת ואינו פנוי לתת
שירות .נוכחות החברי בחדר האוכל בשעות שאינ שעות הארוחות מפריעה
ועלולה א להיות מסוכנת ,למשל כאשר הרצפה רטובה ע מי וסבו .החברי
מתבקשי להקפיד על שעות הארוחות ולא להיכנס לחדר האוכל ולמטבח מחו"
לשעות אלו.
שעות הארוחות:
ארוחת בוקר מוגשת בשעות
ארוחת צהריי בימי א(ה
ארוחת צהריי בשישי
ארוחת ערב בשישי

9:00( 7:00
14:00 – 11:30
13:00 – 11:30
20:30 – 18:30

כסאות לילדי& ( כסאות מלוכלכי בבקשה לשי לשטיפה בכיור השמאלי ליד
מכונת הכלי& ולא על המכונה )במכונה נתפסות רצועות הכיסאות ונקרעות(.
המעשני& על המרפסת מתבקשי לזרוק את בדלי הסיגריות בפח ולא בעציצי.
העציצי אינ מאפרות.
וחו" מזה ( התחדשנו בסידורי פרחי תלויי ובסט מפות חדש וירוק שיוסיפו
צבע לחדר האוכל.

çîù âç
צוות חדר האוכל

תרמתי ד

)(...èòî ìáà

ביו רביעי האחרו  23.5התקיימה התרמת ד השנתית.
הפע נשבר השיא השלילי :התקבלו רק  40מנות ד.
תודה לאלו שהכירו בחשיבות העניי ,טרחו והגיעו.
נקווה שבפע הבאה נפגוש תורמי רבי יותר.
להתראות בעוד חצי שנה.
צוות המרפאה
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שיפו הדירות
בשעה טובה חזרנו לדירתנו המשופצת .דירה כמו חדשה .אנחנו נהני ממנה כל
רגע ,כפי שנאמר :דירה נאה מרחיבה דעתו של אד .כי לנו לארח בה את
משפחתנו הענפה ואת האורחי הרבי שבאי מקרוב ומרחוק.
זאת ההזדמנות קוד כל להודות ולשבח את כל העושי במלאכה :היזמי,
המתכנני ,המלווי והמבצעי ,ולכל מי שהיה מעורב בפרויקט הענק הזה,
שהתחיל בהגדרה של השוואת תנאי דיור ,ולמעשה היה הרבה יותר מזה.
אנחנו היינו בקבוצה האחרונה שסיימה את הפרויקט הזה ,וכפי שידוע עוסקי
כבר במר" בהכנות לתחילת הפרויקטי החדשי.
לגבי ההמש ,רצינו להדגיש נושא חברתי מסוי שקשור לשיפו" הדירות .והוא
הקושי הגדול שנופל על החברי ,בעיקר המבוגרי ,להתמודד ע נושא שזר לה
לגמרי ,הצור להבי ולהתמצא בכל כ הרבה פרטי :תכנו ,עיצוב ,קניות ,טיב,
צורה ,איכות וכו’ ,יכול להוציא אד נורמלי מדעתו ,או לפחות לבלבל ולתסכל
אותו ,עד שהוא מאבד את הביטחו העצמי שלו.
הליווי צרי להיות הרבה יותר אישי ולהתייחס לכל הפרטי הקטני.
אנחנו ,למזלנו זכינו בליווי כזה שנית לנו על(ידי פנינה נוה )ולא רק לנו( .הידע של
פנינה בעיצוב והניסיו המצטבר בשיפו" וההיכרות שלה ע שוק הקניות אפשרו
לה לעזור בכל הפרטי הקטני והחשובי.
פנינה יודעת לנצל את המחשב להציג כל פריט וחלק מהדירה ולשנות אותו
בהתא לבקשת הדייר ,מה שעושה את הבחירה יותר קלה.
הנכונות שלה לעזור ולסייע בכל בעיה אפשרו לנו לעבור את התקופה הזו הרבה
יותר בקלות.
ולכ אנחנו מאוד ממליצי לאמ" את צורת הליווי הזאת לקראת השיפוצי
הבאי.
ד וזיוה כה
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ברכות ללי מאור
לרגל קבלתה תואר ראשו
בניהול מלונאות ותיירות
בהצטיינות
עלי והצליחי
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עולמות מקבילי
"שיתופי" "דיפרנציאלי"  ,שתי תפיסות חברתיות כלכליות שונות האחת מ השנייה,
המשות לשני זרמי אלה הוא מקור  ,רח היווצרות  ,ערש לידת  .השונ=ת
שלה היא גדולה ואסתפק רק באחד מהמאפייני שלה ,הכיוו של שני הזרמי הללו
הוא הפו ומנוגד.
ברעיו הדו(מסלולי קיימת הנחה שהדוגלי בה יוכלו ליהנות חומרית מחלק גדול
יותר של עוגת החיי "המשותפי" בלבוש הדיפרנציאלי שלו ,יש לה הגיו אשר שיי
למצדדי בגישה זו לנושא הבוער בחיינו כא .כל מטרתו של רעיו הדו(מסלולי הוא
ליצור בלבול ופילוג בקרב הציבור .בעיקרה היא מופנית ללשו המאזניי ,לאותו חלק
בציבור אשר מטעמי רחבי בוחר לא לבחור ולשבת על הגדר ,חלק אשר נוהה אחר
מקס שווא ותעתועי דמיו על אפשרות בלתי אפשרית לחיי מקבילי ,על אותה
פיסת אדמה ותחת אות שמי ,על אות מקורות תקציביי ומאות נכסי הוניי
ואחרי.
המטרה בגישה הדו(מסלולית היא החתירה ליעד הדיפרנציאלי והשגתו מתו הבנה
כי לא נית לשבור את השוויו במצב הקיי וכי מה שחשוב לאותה קבוצה המובילה
רעיו זה קוד כל וראשית כל השגת היעד הזה  .למה שה קוראי " המסלול
השיתופי " הוא בתרגו פשוט " רשת ביטחו "  ,מושג מוכר מתחו ההפרטות
הדיפרנציאליות .זוהי בתמצית מאוד תמציתית כל תורת הדו(מסלולי.
אי מצב משפטי/ארגוני/חברתי אשר יכול להכיל שתי מערכות חיי שונות ונוגדות
האחת את השנייה לאור זמ .שיתופי לא יכול לדור ע דיפרנציאלי ,לחיות ולינוק
מאות מערכות חיי מבלי שלאחת ממערכות החיי הללו ייגר נזק חברתי וכלכלי.
לא צרי להיות חכ או מבי גדול על מנת להבי עיקרו בסיסי זה.
שיתופי ודיפרנציאלי ה עולמות מקבילי אשר אינ יכולי להיפגש ,ה נוגדי כיוו
ושוני בתפיסות החברתיות והכלכליות ומשו כ אי מצב שייפגשו ולכ כל ניסיו
לכפות ולהכפי מילי וביטויי למסגרות אשר במהות ה דיפרנציאליות ,משרת
אינטרס מאוד מסוי של קבוצה מאוד מסוימת.
דו(מסלולי זה אמצעי להגיע אל הדיפרנציאלי ומי שלא משכיל להבי זאת ,המציאות
המרה א תקרה תטפח על פניו ואז כבר יהיה מאוחר ,מאוחר מאוד לתק.
דו(מסלולי הוא ש נוס ,אחר ,לצורת חיי דיפרנציאלית .אי ספק כי שינוי מסוג
כזה יחליש אותנו כחברה וקהילה זה קורה כבר היו .השיח היחיד היו במרחב
העי חרודי הוא "שיח זכויות" )מה מגיע לי( ,זה היה הכישלו של החוברת השיתופית
וזו תהיה כישלונה של כל חוברת אשר לא תדע לאז את "שיח הזכויות" על ידי "שיח
הזהות" )איזה מי קיבו" ,קהילה אנחנו רוצי להיות( .ההצעה הדו(מסלולית אינה
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יכולה לתת מענה אמיתי לדיאלוג זה ,מאחר ומובנה בה כשל ידוע מראש  " ,שיח
הזכויות" ו "שיח הזהות" לא יכולי להיות שווי ומקבילי במצב דו(מסלולי.
ערבות הדדית אינה ביטוי גס ,בסקאלה שבי העצב לשמחה בחיינו היא היד הנעלמה
אשר מחברת את ספקטרו חיינו כא ,היא הגשר בי העצב לשמחה ,בי חלש לחזק,
בי עני לעשיר ,עד לא מזמ זה היה ברור מאליו לצערי בעשור האחרו זה כבר לא כל
כ ,אי ספק שחלק מעסקת הדיפרנציאלי זה ויתור מוחלט על הערבות ההדדית.
יש פתרו והוא בר השגה ופשוט בתכלית  .השגת רווח חברתי ) אוויר לנשימה (
במערכת היחסי המאוד מתוקננת בי החבר לממסד אשר יצרנו ברבות השני ,
מערכת תקנוני מסועפת וכובלת זו מהווה טריגר לרצו לשינוי של שני הצדדי ,מצב
זה נית לפתרו בדמות הפרטות תקציביות עמוקות במי ,חשמל ,בריאות ,חינו,
השכלה ,שירותי למיניה בחצר המשק .לא צרי להגיע למצב של חוסר הוגנות
כלכלית וצדק חברתי בדמות" ,חלוקת הו הציבור בצורה לא שוויונית" ,אשר נקראת
בטעות שכר דיפרנציאלי.
בשורת ההתחדשות כבר כא  ,ממש ברגעי אלה הפכנו את מגמת הצמיחה
הדמוגרפית השלילית )נכו לרגע כתיבת שורות אלה מספר הלידות מחג שבועות שנה
שעברה לחג השנה יעמוד על  , 18תו שנתיי חזרנו למחזורי דו(ספרתיי( ואנו
בתהלי מגמתי כבר שנתיי שבו בתינו הומי מתינוקות וחצר המשק מצעירה
ומורידה את הגיל הממוצע למטה  .מתקיימת תרבות ענפה השומרת על הנרטיב
המקומי ומוסיפה נדבכי ,מרעננת וממשיכה ,קיי תור לקליטה בתו ומחו" למשק
של בני השבי הביתה לקיבו" שיתופי ,הקיבו" בתנופת בנייה ,כל זה קורה כאשר
אנחנו "קיבו" שיתופי" מתחדש  ,אני בעד שינוי רבי ועמוקי עד לנקודת האל(
חזור לחיי הקיבוציי המשותפי הכוללי ערבות הדדית והיא " חלוקת הו
הציבור בצורה לא שוויונית" )שכר דיפרנציאלי( ,מבחינתי את כל השאר נית להפריט
ברמות כאלה ואחרות כולל תגמול על השתתפות בוועדות  ,תורנויות וכו '  ...נית
בק רבה וללא תלות טוטלית ולהצמיח מחדש התנדבות ותרומה חופשית
לחיות ִ
לקהילה ג במצב שבו אנו נמצאי היו.
יש לנו את כל הסיבות שבעול לשנות את חיינו ולהתאימ לצו השעה ואי לנו סיבה
אמיתית אחת להחריב את מה שנבנה וממשי להיבנות כא במהל תשעי ואחת
שני.
ששי מאור
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äãåú úòáä
אל יור רגב ארכיו עי חרוד איחוד
שלו רב!
תודה רבה על הדיסק ששלחת לי ובו קטע על אבא ביו הנחת אב הפינה למוסד
"אהבה" בקריית ביאליק ופרקי עי חרוד בשנות השלושי .תודה ל ולמפיקי
יחד את ,בני ]קיי[ ומנח ]דנציגר[ שהפכו את הגרמנית לעברית.
מי כמו יודע שיצירת הפאזל המשפחתי והיישובי אורכת זמ ,סבלנות ועבודה של
ממש .יש שכר לדבר ( עינינו הרואות אותו.
בברכה,
דוד שטנר ,גבע

הרקע למכתבו של דוד שטנר:
במסגרת תפקידי כארכיונאי של המשק שוטטי במחשב ומצאתי סרטו
שצול בסו שנות השלושי על חברות הנוער שעלו מגרמניה.
מאחר ועי חרוד קלטה ארבע חברות נוער מגרמניה ) ואוסטריה( חשבתי לנכו
לאמ" סרטו זה לארכיו שלנו.
בסרטו נראה המחנ הוותיק שיפרוני ע בני אחת מחברות הנוער ובהמש חבר
המשק מרדכי שטנר מבר בהנחת אב הפינה למוסד "אהבה" בקריית ביאליק.
שטנר מבר בש הקיבו" ותרומתו לקליטת חברות הנוער מגרמניה.
הסרטו מלווה בכתוביות בשפה הגרמנית .נעזרתי במנח& דנציגר שתרג אות
לעברית ובבני קיי ששיב" את הכתוביות בעברית בגו הסרטו.
הדיסק נשלח לבנו של מרדכי שטנר ,דוד ,חבר גבע שעוסק בתולדות משפחתו.
יור רגב
ארכיו עי(חרוד איחוד
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
חג הביכורי ,סיו תרפ”ח 1928
והרי לפנינו טכס הבאת הביכורי אצלנו כיו בעי חרוד :החל משעות אחרי
הצהריי המוקדמות מורגשת תנועה רבתי בחצר; חברי מקשטי עגלות בירק
ובענפי ,בפירות ובפרחי ובכל עבודה וכל ענ יתאמ" להפתיע ולעבור את רעהו
בפאר עגלתו .וא לילדי עגלות לפי בתיה :פעוטוני ,גני ובית הספר .השנה
יוחג החג לראשונה במשות ע כל יישובי הגוש ,אשר יבואו אלינו לעי חרוד
בתהלוכת עגלות ] [...תהלוכת עי חרוד תצא לתחנת הרכב ותיפגש ליד התחנה ע
התהלוכות של גבע ועי טבעו.
משק אחר משק תפס מקומו וכל התהלוכה זזה בחזרה לכיוו המחצבה .איזה
שלל צבעי !!! מה רבה השמחה וההמולה  :סוסי צוהלי וקריאת עגלוני
וצחוק הבחורות ] [...ונזכר אני בימי השוק בעיירתנו על צהלות הסוסי ,בגדי החג
של האיכרי ושלל צבעי השמלות והמטפחות של הגBיBת הצעירות .ומעל הכול
הגרמושקות המחרישות אוזניי ] [...מי פילל ומי מילל שרק שלוש שני תפרדנה
בי מראות השוק הוואכנובקאי לבי כל שנראה כא לעינינו ,אלה עשרות העגלות
עמוסות הפרי והדג והסוסות ההונגריות הענקיות מושכות בה וטרקטורי
ומכונות דיש והנוהגי בה בחורי ובחורות יהודיי א ישירו וידברו בשפה
העברית .הנה זו היא מהפכה אמיתית.
הבחורי ברוב ילבשו חולצות לבנות והמהדרי יקיפו מותניה בחגורת גדילי
משונצת ולרגליה מכנסי גליפה ומגפי עור כיאה לשומרי רוכבי )חיל ,בערבית(.
הבחורות תלבשנה שמלות " סרפ " שחורות או " חלוצקות " כחולות  .הילדי
מקושטי בחולצות טצ ' וצ ' ה צהובות ובצווארו רקו יושבי כול צפופי
בעגלה כטלאי ,המטפלות מנסות להרגיע ולהביא לשיר משירי החג ] [...והנה
יקרא הכרוז והתהלוכה כולה זזה ליעדה הסופי בגור עי חרוד.
בראש ,על סוס אדו ,אביר ,ירכב יצחק חנקי בנו של השומר הידוע ,מראשוני
הסתדרות "השומר" ,אחרי הפרש יצעדו במלוכד בחורי ובחורות בלבוש ססגוני
כאשר הבחורות נושאות כדי על כתפיה וזרי פרחי בראש .הבחורי נשאו
במוט אשכול ענבי ענק ] [...לאט לאט התכנסו הכול במקומ ,העגלות מסודרות
בשורות לפי משקי והקהל ,לאחר שירד מהעגלות ,תופס מקו מול הבמה ,כל
משק במקומו .והנה קול החצוצרה ,מכריז על טכס הבאת הביכורי&.
בראשונה ,שירת מקהלת הילדי בלוויית כינורות ומיד לאחר מכ עולות משלחות
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של המשקי )משלחת ממשק ( והנה לפתע יכריז מא דהוא ויפרט את מתנות
הביכורי ואת שולחיה :שני שקי גרעיני ,שישה כבשי ,כדי חלב ,חלות דבש
וכו' .אז יכריז הכרוז על פדיו הביכורי קודש לקר הקיימת .הנה כי כ למע
הע והמולדת המתחדשי בארצ העתיקה .עתה חוזר ומכריז הכרוז ומודיע
בש גזבר המשק על פדיו הביכורי  300לירות טבי ותקילי ,הנה זכינו לביכורי
אדמתנו קודש למע הקרקע למע ע ישראל.
ע סיו התכנית יצאו כל המשקי חזרה ליישוביה וההמולה הולכת וגוועת.
הנה כי כ פרצנו פר" ונחוג את החג בצורה שונה מזו שחוגג אבותינו בגולה .שהרי
נאלצנו להצטמצ ולהתענות תחת מהלומות הגורל והנדודי תו דחיקת אל ד'
אמות(קירות של בתי הכנסת ובתי המשפחה .עתה חזרנו אל השדה ואל המו הע
הססגוני .בגולה הרי זה חג בית מלא תוכ רוחני ע זמירות ותפילות וסמלי חג
בלבד  ,שרידי הפאר הפיזי שהיה בעבר  .וכי אי זו משמעותו של הירק בחג
השבועות או פרי ההדר וכפות התמרי בחג הסוכות .וכש& שבעבודת האדמה
כיו& הזה אנו קודחי& בארות ונוקבי& בסלע עד להגיענו למי התהו& הזכי& ,ג&
מניחי& צינורות רחבי& על מנת להזרי& שפעת מי& זו הרעננה – כ מצווי& אנו
לחתור ולחדור אל מקור חגינו ולהעלות מתהומות חיי הע& היהודי בעבר את "מי
התהו&" הזכי& ביותר של תרבותנו העתיקה ,על מנת לשוב ולהזרימ& בצינורות
ההשפעה שנסתתמו במש השני& של תקופת הגולה.
אז נרווה צימאוננו לחיי מלאי ושלמי והדברי אמורי לא רק להלכה אלא
למעשה ממש.
יצחק מיכאלי ,מתרמילי,
הוצאת עי חרוד  1995עמ' 88(90
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מדורות ל" ג בעומר נחוגו בשלושה מוקדי ,חורשת השלושי,
בוואדי ובג האקולוגי .זוהי שנה שנייה ברציפות שבה אנו חוגגי
את החג במוקדי שכונתיי  ,בהתארגנות משפחתית  ,בהווי
שנוצר בערב עצמו ובמעגלי הפגישות החברתיי.
תודה לשוש נושאת הלפיד לחג זה  ,תודה ליערה ב צבי ,
מירב ושי פטרו ,שירי פיי ,אשר על המדורות ,הכיבוד והארגו.
טיול סיפור "על הבלימה" ברמת הגול ,היה מרגש ושונה מטיול
רגיל במוב הזה שהעביר את חוויית הסיפור מהד הדו(ממדי
לשטח אמיתי ,לתלת(מימד שבו קרו הדברי בפועל.
ביו שישי  1ביוני ,החל משעה  22:00תתקיי מסיבת דיסקו
ברחבת הפאב החדשה  .מסיבה זו תפתח את אירועי הקי"
לצ עי רי  ו תח נו  ר שמ ית את פ תי ח ת הפ אב המ שו דר ג ,
כול מוזמני לקפ".
ביו שישי  8ביוני ,בשעה  21:30נארח במועדו את השחק
והזמר משה בקר במופע" ,מאחורי המס" .כדאי ומומל" להגיע.
ביו שישי  15ביוני  ,בשעה  ,21:30תופיע בבריכה להקת
"שליחי הבלוז" ,להנאת כול.
ששי מאור
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יו שישי ,ד' סיו 25.5 ,בשעה 11:00
הדגמת כלי חקלאיי בעיבודי שדה
על-ידי צוות הגד”ש
בשדה מאחורי פלב )כניסה דר $פלב(

שבת ,ה' סיו26.5 ,
ארוחת חג
משעה 19:30 - 18:00
טכס חג השבועות בדשא חדה”א
בשעה 20:00
יו ראשו ,ו' סיו 27.5 ,בשעה 16:45
תהלוכת כלי חקלאיי
הציבור מתבקש להתמק בדשא החשמלייה
)נא להצטייד במחצלות לישיבה(.
התהלוכה תסתיי בהפנינג “ענפי מארחי” בבריכה
ע מגלשות מי מתנפחות ,קפה ועוגה.
ביו זה אי להחנות רכבי לאור כביש הכניסה למשק.
חברי אנא ידעו את אורחיכ.

