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לחברי שלו.
העוברי ליד החשמלייה בשעות הצהריי שומעי לעתי נהמה מוזרה .זו איננה
חיית יער ,זהו הגנרטור החדש שנכנס לעבודה מזה כחודש ימי .גנרטור זה הרבה
יותר גדול בהספקו מהקוד אבל הפלא ופלא ג יותר שקט .הגנרטור נרכש
לצורכי חירו וג לצור ייצור חשמל לרשת .הסדר הנקרא "השלה יזומה".
בהסדר זה אנו מפעילי את הגנרטור לייצור חשמל לצריכה עצמית על פי דרישה
מחברת החשמל ובדר כלל בשעות שבה! יש שיא בצריכת החשמל הארצית.
תמורת הפעלה זו אנו מקבלי תשלו גבוה מחברת החשמל .מותר לנו להפעיל
את הגנרטור לצור זה לפחות  100שעות ולא יותר מ  300שעות בשנה )השנה רק
 150שעות( ובכל הפעלה לא יותר מארבע שעות ביו .למעשה הסדר זה היה ביסוד
ההחלטה לקנות את הגנרטור ,שכ! לצרכי חירו יכול היה להספיק גנרטור יותר
קט! .הגנרטור עומד בתקני איכות הסביבה בכלל ובמיוחד בהקשר של רעש
ופליטת גזי מהאגזוז כולל אישור מהמשרד לאיכות הסביבה על עמידה בתקני.
יש כוונה לשתול סביבו שיחי ונוי כדי ל"מזג" אותו ע סביבתו.
ביומ! הקוד התפרסמה החלטת מזכירות בנושא טורבינות רוח לייצור חשמל
ברמת יששכר .רציתי קצת להרחיב ולספר על פרויקט זה .מדובר ביוזמה
המשותפת ליותר מעשרה יישובי באזור שלנו שיש לה שטחי ברמת יששכר.
מדובר על הקמה של כ  90טורבינות רוח ,כל טורבינה היא עמוד של
כ  100מטר גובה שעליו מוצבת טורבינה בעלת שלוש כנפיי בקוטר של כ 90
מטר .הטורבינות אמורות להיות מוצבות באזורי שבה יש רוח המסוגלת להניע
אות! וכ לייצר חשמל .לכל טורבינה דרוש שטח של כ  400מ"ר שבמרכזו יוצב
העמוד .הפרויקט נמצא בתחילת דרכו .החלטה סופית א הוא יקו או לא תלויה
הרבה בתוצאות בדיקות היתכנות המתוכננות בשטח .בבדיקות אלה ישנה
התייחסות מיוחדת לעוצמת הרוח וג כמוב! לכל נושא איכות הסביבה
וההשפעות שיהיו לפרויקט א יקו על האזור כולו .מובילי הפרויקט ביקשו
לקבל מהיישובי כבר בשלב התחלתי זה את עמדת לגבי ההשפעה הנופית על
האזור ולזאת התייחסה המזכירות בהחלטתה לאשר התקדמות בפרויקט.
בעוד פחות מחודש ימי תתחיל עונת החגי .חלק בלתי נפרד מהחגי ה!
תורנויות שונות שאנחנו אמורי לבצע בימי החג .בעת האחרונה יש נסיגה
בנכונות של החברי לבצע תורנויות בכלל ובחגי בפרט .צרי להבי! ולהפני,
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שקיומ של אירועי החג כמו ג ארוחות החג תלוי בביצוע תורנויות אלה .יהיה
בלתי אפשרי לקיי אות במועד וברמה הנדרשת א חברי ייעדרו מהתורנות
שנקבעה לה .ההודעה נמסרת לחברי מספיק זמ! מראש כדי לאפשר לחברי
להתארג! וג להתחל( )באופ! עצמאי( במידת הצור .בס הכול העומס איננו
גדול ,אחת לחודשיי בער אנו נדרשי לבצע את התורנות .בשאר השבועות אנו
נהני מתורנות של האחרי .אנו נדרשי לגלות אחריות ולהתייצב לתורנות
כנדרש .למותר הוא להזכיר שנושא זה מעוג! בהחלטות אסיפה ומזכירות ברורות
שיש חובה לקיימ!.
חדשות לבקרי אנחנו שומעי וקוראי בכלי התקשורת על רוחות מלחמה
המנשבות באזור .כידוע לכול מדובר על איומי מצד אירא! .טוב נעשה א
נבדוק את עצמנו ונער למצב שכולנו מקווי שלא יקרה .יש בידינו תוכנית די
מסודרת של נושאי שצרי לטפל בה ולתת לה תוכ! .חסר לנו צוות ומרכז
בראשו ,שיהיה מוכ! לקחת על עצמו את המשימה .אני פונה אל מי שמוכ! לרכז
צוות כזה ליצור איתי קשר ויפה שעה אחת קוד.
ועוד בקשה אחרונה ליומ! זה בנושא הבריכה לאחרונה רבי המקרי שבה
מגיעי לבריכה אורחי חברי ללא המארחי .מצב זה בעייתי ועלול ליצור
חיכוכי מיותרי ,אנא הקפידו להגיע לבריכה ע אורחיכ.
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בישיבת מזכירות מתארי  9.8.12הוחלטו ההחלטות הבאות:
המזכירות מטילה על מזכירות מש"א להכי! בהקד האפשרי ,הצעה לעדכו!
•
תקנו! העבודה באופ! שיתייחס לשיפור האכיפה של חובת העבודה ויבח! את
הר( לאישור עבודת חו.
•

המזכירות ממליצה על מועמדות של רוני צור לתפקיד יו"ר הנהלת החינו
ועל אילה אופנהיימר לתפקיד ריכוז ועדת השכלה.

•

המזכירות מקימה צוות להכי! הצעה לסדרי עבודה והתנהלות המזכירות.
בצוות :רוני צור )מרכזת( ,שלמה פלס ,ואחד מהמזכירי לשעבר .
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את קולטי ?
חלפה שנה מאז אושר תקנו! הקליטה החדש )מאי  .(2011ניצני העבודה לפי התקנו!
מתחילי להיראות על המדרכות ו"בתינו הומי מתינוקות".
להל! מצבת המועמדי בעי! חרוד :
מיה צוקר אשתו של שגיא  .בת קיבו מעלה החמישה  ,עובדת בחינו במשק .
שגיא ומיה הורי לילד אחד.
לימור מאור אשתו של תו .בת מגדל העמק .עובדת בחדר האוכל .תו ולימור הורי
לילדה אחת.
עינב דור מנהלת את בית הקפה מרשת "סי אספרסו" בבית השיטה .אימא לילד אחד.
רעות )שפר"( וזאב שלו זאב ב! מושב רמת צבי .הורי לילדה אחת .זאב מסיי את
עבודתו בלול של שדה אליהו שבו עבד ארבע שני ויצטר( לגד"ש אצלנו .רעות עובדת
בחינו במשק.
עמית )דורו"( ואודי מערבי אודי ב! קיבו חוקוק .הורי לילד אחד  .עמית ואודי
עובדי בחינו במשק.
גול" ודנה מ" דנה בת מושב נהלל .הורי לילדה אחת .גול! הנדסאי חשמל עובד במפעל
לייצור לוחות חשמל "שניידר" בעפולה.
לי )מאור( ואליא" סטורמ" אליא! עלה מארגנטינה לאר ושירת בצבא כחייל בודד.
לי עובדת בחינו במשק .אליא! מנהל מחס! חומרי גל ב"קימברלי חוגלה" בעפולה
עילית.
רויטל זוהר אשתו של שי זוהר  ,בת מושב שיתופי מולדת  .רויטל עובדת כמורה
ומחנכת בבית הספר היסודי עמק חרוד .שי ורויטל הורי לילדה אחת.
גיא ועמית סלע גיא ב! קיבו גזית עובד כבר שמונה שני כמנהל התפעול בגד"ש שלנו.
עמית בת קיבו גבעת עוז עבדה בעבר בחינו אצלנו ,בהמש עבדה בחינו בקיבו
יזרעאל .בשנת הלימודי הקרובה חוזרת לעבוד במערכת החינו שלנו.
יעל שקד יונתי אשתו של מיקי יונתי ,הגיעה מאילת .הורי לילד אחד .בנה של יעל
מנישואי קודמי מתחנ אצלנו בכיתה יו"ד .יעל עובדת בשיווק המוסדי של מכללת
עמק יזרעאל.
מור" ) דג" ( וארז לבנה ארז ב! קיבו רשפי  .הורי לילדה אחת  .מור! עובדת
כמהנדסת כימיה ב" ִמחזור תעשיות" בבית שא! .ארז הצטר( לצוות הרפת שלנו.
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גיא וענת אגסי'גרובנר נולדו וגדלו בתל אביב ,הורי לשני ילדי .גיא עובד כנהג
ב"אגד" וענת עובדת בסני( של "אמריק! אקספרס" בעפולה.

על פי החלטות המועצה אושר מעמד "טרו מועמדות" המאפשר לבני משק
ובני זוג תקופה של חצי שנה במעמד תושבות ,כדי לאפשר לה זמ להתארג
להשגת מקומות עבודה מפרנסי באזור.
למעמד זה שייכות המשפחות הבאות:
ענבל )ב" אנוש( ואבנר הלוי הורי לשתי בנות .אבנר גדל בפתח תקוה.
שירית )סמילנסקי( ואורי רודמ" אורי ב! קיבו חניתה .שירית ואורי הורי לשני
ילדי.
אייל ולירו" רו" לירו! בת מושב שיתופי נורדיה .אייל ולירו! בקרוב הורי.
ליעד ואלינור שגיא אלינור גדלה והתחנכה בקיבו מרחביה .הורי לילדה אחת.

מעמד נוס שאושר בעי חרוד מתייחס למשפחות ב "דור צעיר " .מעמד זה
מתייחס לצעירי הנכללי במסגרת " דור צעיר "  ,ומאפשר לה להמשי
להשתיי למסגרת זו עד גיל  33במטרה לסיי את לימודיה ולהתארג
במקומות עבודה מפרנסי.
למעמד זה משתייכות המשפחות הבאות:
הדר )יונתי( וחי שאולי חי )יחזקאל( גדל והתחנ ברעננה.
גיא זלטי" מסיי את לימודיו בשנה הקרובה.
רבי הפוני להתקבל למועמדות לקראת חברות בעי! חרוד.
אנו קולטי היו רק בני משק ובני זוג.
על שולח! ועדת קליטה מונחות בקשות רבות נוספות של בני משק המבקשי לחזור
הביתה .כול עוברי את תהלי הקבלה על פי התקנו! ויוכלו להתקבל למועמדות
לאחר שיעמדו בקריטריוני שהצבנו לעצמנו ועל פי מצאי הדירות.
חשוב שנתגייס כולנו לתרו לקליטה .נשמח להתנדבות משפחות מלוות לנקלטי.
בש ועדת קליטה אני מאחלת

שנת קליטה פורייה לכולנו
עידית
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לקראת "ה"Money time-
סביר שרובכ שואלי את עצמכ על מה הצוות שמתאמ להגיש הצעה דו מסלולית
מבזבז את זמנו ומדוע בכלל )כמעט( לא שומעי מה כל ציו למרות שעברו כבר שמונה
חודשי מאז שקיבלו אור ירוק להכי! הצעה.
אז האמת היא בער כזאת הצוות הזה של כעשרה חברי  ,חלק בעלי דעות
"שיתופיות" וחלק בעלי דעות "התחדשותיות" ,המגובה על ידי מעגל דומה רחב יותר
של כ  25חברי ,ג כ! בעלי דעות "מעורבות" שכל מה שמאחד אות הוא המחויבות
להכי! הצעה דו מסלולית" ,חופר" את הנושא ומתקד )אמנ באיטיות( בהכנת ההצעה
במטרה להביא אותה בסופו של דבר להצבעה עוד לפני סו( השנה .בנקודת הזמ! הזאת
המשכור .כדי להבהיר
הגענו לשלב שהוא קריטי ודורש שיתו( פעולה של כולנו שלב ִ
מדוע השלב הזה הוא כה חשוב ,ה! ברמה הקיבוצית וה! ברמה האישית לכל חבר וחברה
הרי חמשת הנימוקי העיקריי:
• כדי שיהיה נית! להכי! תכנית כלכלית מאוזנת של הקיבו במודל הדו מסלולי ,
הכרחי להכניס את כל מקורות ההכנסה מעבודה של חברי הקיבו .ללא הנתוני
הללו שמשקפי בצורה אמיתית את תמונת המצב של המקורות מעבודת חברי
ושעל פיו ג ייקבעו המיסי מהשכר של אלו שיבחרו במסלול של רשת ביטחו! ,
המשכור ג לאלו שיבחרו
האמינות של המודל הכלכלי תהיה בספק .הצור בביצוע ִ
להישאר במודל השיתופי הוא לפיכ הכרחי!!!
• כדי לאפשר לכל ענ( בקיבו ,בי! א הוא ענ( יצרני או ענ( צרכני להתנהל על בסיס
כלכלי )וזאת הכוונה א וכאשר יופעל המודל הדו מסלולי( ,הכרחי ממש הכרחי
להכניס את נתוני השכר של החברי העובדי בענ( על בסיס ערכ הריאלי ,כפי
שמייחסי לעובדי שכירי באותו הענ( )ובאותו התפקיד(.
• יש חשיבות רבה לייצר שקיפות ולאפשר לכל חבר לדעת את רמת ההשתכרות שלו
ולקחת עובדה זו בחשבו! בניהול חייו .הנחת העבודה היא שעצ הידיעה יכולה ליצור
)בי! השאר( שיפור במוטיבציה "להגדיל ראש"...
• היות ויש כוונה לאפשר מעבר בי! המסלולי משיתופי לרשת ביטחו! ובחזרה ,יש
הכרח להיות מסוגלי לחשב ולהציג לחבר מה יהיו הכנסותיו במידה של מעבר
למודל רשת ביטחו!.
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היות ובמסגרת הצגת המודל לחברי ,בשני המסלולי ,יש לצוות הדו מסלולי
מחויבות להציג לכל חבר את תמונת המצב התקציבית שלו ע המעבר למודל
במתאר רשת ביטחו! ,היכולת הזאת מחייבת
במתאר השיתופי וה! ִ
דו מסלולי ה! ִ
שיתו( פעולה של החברי בתהלי המשכור.

לגבי הצד המעשי של התהלי ,להל! כמה תשובות לשאלות העיקריות שבוודאי
תישאלנה :
• מתי כל זה הול להתבצע? ובכ! ,הכוונה להתחיל להיפגש ע החברי
בנושא זה בקרוב "עוד לפני החגי".
• אי זה יתבצע ? אז ככה  ,מנתחת עיסוקי מקצועית העונה לש רוני
)מקיבו עי! שמר( שהתמחתה בתהלי משכור בכמה קיבוצי ושזה עיסוקה תנהל
את התהלי ,שיתבצע בשלבי הבאי :כל חבר שחלה עליו חובת עבודה או עדיי!
עובד יקבל שאלו! נתוני לגבי עבודתו ,התפקיד ,הוותק ,ההשכלה ,הניסיו! שצבר
וכו' .השאלו! המלא יוחזר למש"א וישמש כבסיס לתהלי המשכור .לאחר מכ!
יתקיימו פגישות אישיות ע החברי העובדי לקבלת מידע משלי על עיסוקו של
החבר ,הכשרתו ואופ! ביצוע תפקידו) .מש זמ! הפגישה האישית ע החבר מוער
בי! עשרי דקות לחצי שעה( .בשלב הבא תקיי רוני פגישות ע מנהלי הענפי
ומנהלי המגזרי להשלמת פרטי ונתוני על הענ( שהחברי העובדי בו .לאחר
שתעבד את הנתוני  ,תקיי מפגש שבו תציג את המלצות המשכור שלה בפני
מנהלי הענפי הרלוונטיי ,מנהלי המגזרי ומנהל משאבי אנוש לצור בדיקת
ההיתכנות הכלכלית ,קבלת משוב והתייחסויות .בסיו כל המהל הזה תתקיי
פגישה אישית נוספת של רוני ע החברי העובדי שבה ייקבע ויוצג לה התמחור
הסופי של משכורת.
• אי נית! בכלל לקבוע את השכר של כל חבר ? היות ויש כבר מספר ניכר של
קיבוצי שעברו את התהלי של מעבר לרשת ביטחו! ,חלק כבר לפני שני רבות,
נצבר כבר ניסיו! ונתוני סטטיסטיי מעודכני ,בעיקר על ידי חברת פילת שזו
התמחותה  ,שמפיצה אחת לשנה חוברת בש " סקר השכר בקיבוצי " שבו
מופיעי נתוני ברמה של תפקידי ,ותק ,ניסיו! וכו' .הבסיס הזה בתוספת שקלול
עמדתו של החבר ושל מנהל הענ( או מנהל הפעילות שבו הוא עובד משמשי
כבסיס לקביעת השכר.
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הא יהיה נית! לערער על הקביעה של הצוות? – בוודאי! לחבר תהיה הזכות
לבקש פגישה נוספת ע צוות המשכור )שכולל את רוני ,מנהל הענ( או מנהל
הפעילות ומנהל מש"א( ולשטוח את טענותיו .הצוות ישקול שנית את קביעתו
המקורית לאור הנתוני והטענות שהושמעו ,א ימצא אות! מוצדקות ,יעדכ!
את החלטתו המקורית בהתא .לאחר הקביעה הסופית של שכר החבר יישאר
שכרו של החבר בתוק( כפי שנקבע למש שנה.
הא יהיה מנגנו! עדכו! של השכר? בוודאי! בכל שנה )או שנתיי כפי שזה נהוג
לגבי רוב העובדי השכירי( תתקיי פגישה של כל חבר ע צוות עדכו! שכר של
מש "א  +מנהל הענ( או מנהל הפעילות שבו עובד החבר לש בדיקה ועדכו!
תקופתי של השכר ,ממש כפי שזה מתבצע מול העובדי השכירי.
הא השכר שייקבע לחברי יהיה שקו( לכלל החברי? ממש לא! השכר של
כל חבר יהיה בידיעת החבר עצמו ואלו שחייבי להיות חשופי לו ,כגו! :הנהלת
חשבונות ,עובדי מש"א ,מנהל הענ( או הפעילות.
מה יהיה ע חברי שיסרבו למלא השאלו! ולהיפגש ע צוות המשכור? בהנחה
שלא יהיו רבי כאלו ,הצוות יבצע מה שנקרא " ִמשכור צל" המבוסס על שכרו
המשוער של עובד שכיר ל היה ממלא את תפקיד .מוב! לפיכ שפרמטרי כגו!
ותק ,ניסיו! ,השכלה וכו' לא יכנסו "למשוואת השכר" שתיקבע לאותו החבר.

ולסיכו ,היות והכוונה היא להשלי את כל התהלי ההכרחי הזה בתו כשישה
שבועות ,שזה אתגר רציני ,שיתו( הפעולה של כלל החברי ממש חיוני .אנא,
אפשרו לנו לצלוח את השלב החיוני הזה בהצלחה.
בש הצוות הדו מסלולי
נוגה גלד! ונחמ! פונדק
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בש ההורי :ישעיה אמיר
התכנסנו כא! היו ,הורי כיתה ו'
ע המדריכי וכל ילדי הדה"ו.
)אמנ ו' ו דה"ו – לא ממש חריזה,
א הבה נתבונ! בתו האריזה(:
מקרוב ומקרוב יותר נאספנו ב"כיתות"
לסכ דברי בשתי חזיתות.
וביניה! ,בתוו ,אנו ההורי
וִ ילדינו שגדלו אלו הבוגרי.
מור! וניצ! ניצבי מהצד האחד,
ניצ! בשלוות Pומור! ע ההומור החד.
מור ונע בחזית שמנגד א בינתיי
'דר צלחה' נאחלה .לשתיי.

:ïöéð

:íòð

נע הליכותיי ,העדינות והרֹ
מתכונותיי הטובות ,לאי! ערו!
משוחחת ע הילדי 'בגובה העיניי'
כחברה טובה ,זה למעלה משנתיי.
ולכ!*ַ ,צעירה שבצוות ל היתרו!
במת! מענה ובמציאת פתרו!.

בי – אוהבת את החול א לא את המי
בדה"ו – דואגת להרגיע את בני המעיי.
ה; ַמ ִ 
אוהבת את העמק ע תכול ָ
למרות שבקרוב – תמצאוה בירושלי.

חריצות והתמדת לאור השני
)ביו קי בהיר או שחור ענני(,
הפכו אות לחלק מצוות ההדרכה
ומכא! נאחל ל המש והצלחה.
ניצ! ,כשמ ,המבשר את הפריחה
עלי והצליחי ,תודה ל וברכה.

נע קשובה לבנות המתבגרות
א ג ַל ָני – בשיחות אחרות.
קולה נעי ע חיו של בת 0חוק
ג בדרישתה ,לשמור על כלל וָחוק
סדר ומשמעת – חשובי לה מאוד
ג היסטוריה ופילוסופיה ועוד ועוד...
נע ושיר – תזמורת מנצחת!
חביבי ולבביי – לחוד וג ביחד.
על חתונתכ בקרוב – לא מזמ! התבשרנו
ברכת מזל טוב לכ ,מכווווולנו!
תודה ,נע ,על השני הנפלאות
נאמר ל שלו – ומקווי ג – להתראות!
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עוד רבות יסופר ,אולי א( ישר
אודותי ,מור! ,המדרי המוכשר.
האד הנכו! נכו! במקומו,
דואג לבית הזה ,לרווחתו שלומו.
כמי שמלווה נערי בניצני בגרות
סייעת לנו רבות בחינוכנו אות.
כמו ש( מומחה לטעמי ותיבול
אתה ֵמיטיב להציב בפניה את הגבול.
לעתי רוח שטות וחיו שלא ַמ+
מהולי בנזיפות ורצינות של ממש!
קשוב לכל אחת ולכל אחד,
נות! הרגשה של ֶהיות מיוחד.
א שתי דרכי מובילות לנקודה נבחרת,
ואי! עדיפות של אחת על האחרת
א אצל מור! תתייצב לברור הסוגיה
תקבל תשובה ובה קושיה:
"א תבחר א' זה בסדר וא ב' לא נורא"
כ מור! .ובקיצור ביד הבחירה!

א מודעה חשובה צרי לכתוב
מור! יעשה זאת ,והכי טוב!
א לוח יש לקשט ולאייר
המיטיב לצייר!
תנו למור! ֵ
מעכשיו ביד ההגה והצוות.
ג הנוסעי בספינת המתייצבת.
מלחי וִ ילדי עולי בה ויורדי,
באי בתקווה ובהגשמתה נפרדי!
רק בהטלת העוג! ִנְ ְמ ָל Pשל ֶק ֶרת
תתבצע כראוי החלפת המשמרת.
על פי ניסיונ וניסיוננו אית
שתצלח דרכ.
אנו בטוחי ִ
בגב פורו חינו והנהלה פעילה
יש ג ועדה ֵדי יעילה...
א בעיקר ההורי בטוחי ב
ומאחלי לכולנו רק הצלחה!

10

:øåî
כאשר רב חובל עוזב כלי ַ+יִ ט
רצוי שיהיה זה ִנְ ַמל הבית.
בבית המוכר ,הבטוח ,הידוע
חילו( המשמרות יותר רגוע.
'נמל הבית' הוא 'סו( שנה'ָ *ְ ,מ ָ+ל,
וזה הזמ! ליהנות מפרי ֶ+ַ ָ +ל.
כבר שני שמור מנווטת בבטחה
את ספינת הדה"ו ,ותמיד בהצלחה.
בחכמה מתמרנת בי! רוחות סוערות
בפיקחות פותרת בעיות בוערות.
מקשיבה לכל אחד בקשב רב
ג א עולמו עליו כאילו חרב.
א טעה ילד בדרכו או מעד
תכוו! אותו מור ,א צרי א( תושיט יד.
הסדר וההתנהלות ידועי וברורי
ִלצעיריִ ,לצעירי פחות וא( לבוגרי.
לא נפקד ג מקומ! של שיחות ע ההורי
בה! מור משחררת לחצי מיותרי.
רואה כל דבר ,אפילו בפינה נידחת,
ג א זה קרציות או נמלי במקלחת.
א ג דיבורי בחדר טלוויזיה או בחו
מור תדע לעשות כל מה שנחו.
א ילד חש מאוי או מבעת
מור תג! עליו עד יָק בלי ַחת.

מהילדי מור דורשת רצינות והשקעה
ו'יש לה את זה' בחינו והשפעה.
את האחוָה ה+רה בי! חברי הצוות
מור מטפחת ,שומרת ואוהבת.
את הגה הספינה את משאירה למור!
שבצדק נבחר לקברניט התור!.
בנאות מרדכי את בונה את ַנוֶו,
למחוזות ילדותו משיבה את אהוב.
ויקיריי שכא!? אמרי ,היש טע
א לא תבואי לבקרנוִ ,מ ֵדי פע?
ָר ָע
א( א תגיעי בשל יו סער ו ָ
נפצה אות ש ,בביקור  +מע"מ...

מור היקרה,
תודה גדולה על שני של עשייה,
מבורכת ,רגישה ,מלאת תושייה.
רוצי לאחל ל עתיד מתוק ווָרד
ההורי  ,הילדי וכל בית עי חרוד!
11

עידכוני למשתמשי האינטרנט
בתחילת חודש יוני  ,הופעלה מרכזת אינטרנט חדשה  ,והוחל( השרת לניהול
התעבורה בקו האינטרנט המשות( של מנויי הקיבו.
המרכזייה החדשה בעלת יכולות רבות ומגוונות ,כאשר בשלב זה מופעלת ברמה
הבסיסית בלבד.
במקביל ,הורחב נפח/קצב קו האינטרנט מול הספק שלנו )בזקבינלאומי( ל 40/40
מגהבייט.
כפועל יוצא מכל אלה  ,גדל קצב תעבורת האינטרנט כ  6מגהבייט ) הורדה (.
כל זאת לגבי המנויי בקו המשות(  .למנויי " 012קווי פרטיי " לפי הנפח
שבחרו.
החברי  ,מנויי הקו המשות( ממשיכי לשל  / S 40חודשי כביטוי לתמחור
עלויות המערכת כולל מע"מ ,במגמה לאיזו! נדרש.
החברי מנויי  ,012שילמו עד כה מחיר עפ" י רוחב הפס שבחרו ,ללא מע"מ !
באישור המזכיר ,נקבע שהחל מחודש יוני )מועד הפעלת המערכת החדשה( ,ישלמו
מנויי  012ג מע"מ ,שהוא מחיר העלות למעשה.
פרסו נתוני אלו בא מאוחר במקצת  ,בגי! שלבי קליטת והפעלת המערכת
החדשה ,ובדיקה מחודשת של עלויות הפעילות האמורה.
בתכנו! אנשי המחשבי  ,ובהתא לתוכנת המרכזייה החדשה ,יוגדרו חבילות
שירות שונות לבחירת המשתמשי והמחיר יהיה בהתא  ,בדומה לשירות
המנויי של .012
ייקבע תק! בסיס בנפח נתו! ) 4מגה לדוגמה (...ובמחיר שייקבע ,וחבילות נוספות
בנפחי גבוהי יותר והחברי יוכלו לבחור את שרצוי לה ,וישלמו בהתא.
האינטרנט שלנו פועל על קווי הטלפו! ,בטכנולוגיה של  ADSLשפירושו איפנו!
דיגיטאלי נתו! ,על קווי הנחושת במקביל לתעבורת הטלפוני .בשכונה החדשה
מתחת לבריכת השחייה ,מופעלת טכנולוגיה אופטית כאשר תעבורת האינטרנט עד
המרכזייה ,היא על גבי סיבי אופטיי.
בשנה שעברה  ,הפעלנו לניסיו! טכנולוגיה של תעבורת אינטרנט על גבי כבלי
הטלביזיה וזה פועל אצל מספר חברי .אבל לא המשכנו לפתח נושא זה.
עד כא! עדכוני מצב.
איל! צור
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אייקוני בסכנת הכחדה
נוע דביר
מה הרג את בית התרבות בעי" חרוד
בית לביא הוק לזכר מנהיג קיבוצי ידוע אסונות ,ואת חנוכתו ליוו גדולי המדינה.
הא הטלוויזיה אחראית לכ שהחברי הפסיקו להגיע למבנה המפואר ,או שהבעיה
היתה בגג האסבסט ובהעדר חדרי שירותי?
בכדי להיכנס לבית לביא אול המופעי המפואר והנטוש של קיבו עי! חרוד
איחוד  צרי לחפש תחילה אחרי מפתח ,שנמצא בידיה של אנשי ספורי במשק.
ביו שבת האחרו! נמצא המפתח ונסללה ההזדמנות לביקור נדיר בבניי! מודרניסטי
שמבטא את אחד משיאיה של האדריכלות הקיבוצית בשנות ה  60ואת דעיכתה
המתמשכת בהעדר משאבי ,תחזוקה או תוכנית שימור מסודרת.
כשנכנסי פנימה ,דר דלת צדדית חסרת כל גינוני טקס ,נחשפי לחלל שהזמ! עצר
בו .על הבמה תלויי עדיי! קישוטי מאובקי מחגיגות שנשכחו ממזמ! .פסנתר
הכנ( מכוסה אבל באופ! מפתיע מפיק עדיי! צליל מכוו!  .בפאתי האול מונחי
ארגזי תווי ושרפרפי ועליה הכיתוב" :מקהלת העמקי" ,ושורות של כיסאות
ע מוצבי ברישול ,לא מסודרי זה שני רבות.
בית לביא הוק ב  1966לזיכרו של שלמה לביא )  , (1882 1963מאבות התנועה
הקיבוצית וחבר כנסת מטע מפא"י .לביא נולד בעיר פלונסק בפולי! והיה פעיל
בתנועת הנוער הציונית "אגודת עזרא" שהקימו דוד ב! גוריו! ושלמה צמח .הוא עלה
לאר בראשית המאה ה  20ונטל חלק מרכזי בגיבוש הפעילות של הארגוני
הסוציאליסטי הציוניי .לביא הגה את הרעיו! של מעבר מ! ה"קבוצה" ,שהיתה
קהילה קטנה ואינטימית ,לקבוצה הגדולה יותר שמוכרת כיו כקיבו .הוא היה
ממקימי עי! חרוד ב  1921והתגורר בו עד למותו  .לביא נחשב לאיש החזו! של
עי! חרוד ובזכות פעילותו הפוליטית הפורה שמר על חברות קרובה ע ב! גוריו!.
חייו הפרטיי של לביא היו רצופי באירועי טרגיי .רעייתו רחל נפטרה לאחר
תשע שנות נישואי ושני בניו ,הלל וירובעל ,נפלו במלחמת העצמאות .בעת שהיה
חבר כנסת הוא היה מעורב בתאונת דרכי שבה נהרג פועל צעיר  .לביא ביקש
מהכנסת להסיר את חסינותו כדי שיוכל לעמוד לדי! .בדומה לקיבוצי אחרי ,ג
חברי עי! חרוד ביקשו להנציח את זיכרו של המנהיג האידיאולוגי שלה באמצעות
אייקו! אדריכלי בולט  .זמ! קצר לאחר מותו ולאחר שהקיבו כבר התפלג
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ל"איחוד" ו"מאוחד" יזמו החברי של עי! חרוד איחוד הקמה של אול מופעי
משוכלל שיישא את שמו.
על מלאכת התכנו! הופקדו האדריכלי דוד בסט ואד איל .אב! הפינה הונחה ביולי
 1964ובתו שנתיי הבניי! כבר עמד על תלו .המשאבי להקמת הבניי! גויסו מכספי
השילומי של החברי ,ממשכורתו של לביא בכנסת )הוא ויתר על מחציתה בעת
במשרד
שהצטברו
פיצויי
ומכספי
כהונתו(
הביטחו! בעקבות נפילת של שני בניו )ומעול לא נגבו(.
החברות ע ב! גוריו! ,שא( מתועד בתמונה איקונית שבה הוא משקי( על מודל של
הבניי! ,סייעה לגייס את הכספי הנותרי.
החידוש :חלק ממתח* נופש
בשונה מאולמות מופעי קיבוציי אחרי ,בית לביא תוכנ! כחלק ממתח של פנאי,
תרבות ונופש ,שהוק בפאתי עי! חרוד איחוד .הוא כלל אול רב תכליתי בצורת
משושה ע טרסות רחבות שיכלו לשמש ג להצבה של כיסאות ושולחנות לטובת
סדר הפסח המשות( .בקומה העליונה נבנה חדר זיכרו! שכלל את ארכיונו האישי של
לביא ומשמש כיו את מחלקת הבינוי של הקיבו .הבמה של הבניי! מרחפת מעל
בריכת השחיה האולימפית של הקיבו והמרזבי של הגג א( כוונו כ שינקזו את מי
הגשמי לתוכה .לצד הבניי! הוק מגרש כדורסל ששימש ג כאול קולנוע פתוח
בחודשי הקי .חלקו האחורי של האול נפתח לכיוו! רחבת אספלט ,כ שהיה נית!
להגדיל ולהקטי! אותו בעת הצור.
ס הכל שטח הבניי! כ  650מ"ר .הוא הכיל כ  1000מקומות ישיבה בתקופה שבה היו
בקיבו לא יותר מ  650חברי  .האדריכלות של בית לביא מאופיינת בשימוש
בחומרי חדשניי כגו! אסבסט )בגג( ובפרטי בניי! מיוחדי דוגמת גר מדרגות
מיציקות גרנוליט ומערכת מרזבי מבטו! .הצורה המשושה העתידנית של הבניי!
וההצבה שלו על המדרו! העניקו לו את הכינוי "הצפרדע" בקרב חברי הקיבו.

האדריכל דוד בסט מסביר כי "הגיאומטריה של הבניי! היא מיוחדת ומהווה אלמנט
משמעותי מבחינת היחס לסביבה .הבניי! תוכנ! באופ! כזה שצורתו ומיקומו יהוו
מוקד לקיבו שהתפצל" .לדבריו תהלי התכנו! לווה מקרוב על ידי בכירי מפא"י.
"גולדה מאיר חשבה שיש לתכנ! בניי! פונקציונאלי בלבד ובלי התייחסות אמנותית,
צורנית וסביבתית ,א ב! גוריו! שהיה חברו של לביא ושמעו! פרס שהיה עוזרו של ב!
גוריו! אהבו את התכנו!".
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בית לביא היה אחד המוקדי המרכזיי של הפעילות התרבותית בעי! חרוד ,לצד
המשכ! לאמנות )שמואל ביקלס ,(1948 ,מועדו! החברי ,ומגדל במה )אריה שרו!,
 (1939שממוק בכניסה לקיבו ושימש להעלאת הצגות תחת כיפת השמיי .אול
המופעי הוא עדות נוספת לחשיבות האדירה שהחברי ייחסו לתרבות כחלק מחיי
היומיו בקיבו ,לעתי קרובות תו ויתור על צרכי קיומי דחופי יותר.
הבניי! נכלל לאחרונה במסגרת עבודת מאסטר של ציפי שילה באוניברסיטת חיפה,
שכותרתה "אולמות מופעי בקיבוצי בשלושת העשורי הראשוני לבניית ,בי!
שנות ה  40לשנות ה  70של המאה ה  ) "20בהנחיית ד " ר יוני אשר וד " ר אסתר
גרבינר( .שילה אומרת ,כי בית לביא משתיי לקבוצה של אולמות רב תכליתיי
שנבנו בקיבוצי בשנות ה  60ושימשו ה! למופעי מ! החו וה! לצורכי היומיו של
החברי" .ביישובי כפריי שמתבססי על חקלאות נבני בתקופה הזאת אולמות
גדולי ומפוארי ,כמעט בלי קשר לגודל ולצרכי של הקיבו" ,היא אומרת.
לדברי שילה ,הקמתו של בית לביא משקפת ג את אחד מרגעי השיא של הפילוג
בתנועה הקיבוצית :ביו החנוכה של בית לביא ב  1966בעי! חרוד איחוד ,נחנ בעי!
חרוד מאוחד אול מופעי נוס( בש "בית ציזלינג" ,שהיה קט! במקצת א שימש
בדיוק לאותה המטרה .זה ביטוי מובהק ליריבות ששררה בי! שני הקיבוצי ולניסיו!
להוכיח את העליונות האידיאולוגית של כל אחד מה באמצעי אדריכליי.
"א כי רעיו! האחדות מופיע בשמ של שני ארגוני הקיבוצי ה העדיפו לבנות שני
אולמות הצגות נפרדי  ,הנמצאי במרחק כמה עשרות מטרי זה מזה  .אבל
האורחי שיבואו לטקס של האחד יוכלו לבקר ג בבית התרבות השני ,משו שאי!
גדר מפרידה בי! שני הקיבוצי והמרחק קט! ביותר" ,כתב טוביה כרמל ב"ידיעות
אחרונות" ב " .1966כ פחת עוד יותר המשות( בי! שני הפלגי ,אבל דבר אחד נשאר
אפילו עכשיו :חג העלייה על הקרקע ,שהוא החג המשות( של הקיבו המפולג".

מפליא ביופיו
בית לביא היה בשימוש נרחב ואירח מופעי ,הצגות ,קונצרטי ,חתונות וכמוב! את
סדר הפסח הקיבוצי ,שמש מדי שנה כ  1000משתתפי .לדברי ישראל סמילנסקי,
האחראי על הבניי! בעי! חרוד איחוד ,הפעילות בו הלכה והתמעטה החל בסו( שנות
ה  ,70ע כניסת מקלטי הטלוויזיה לחדרי החברי" .הפסקנו להשתמש בו בעיקר
משו שהאוכלוסיה של הקיבו קטנה ואז התברר שאת חגי הפסח שזה החג שהיה
מביא הכי הרבה אנשי לקיבו אפשר לעשות בחדר האוכל .כ ג לגבי אירועי
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אחרי .ע הזמ! בית לביא חדל להיות אטרקטיבי ונוח לתפעול ,אומר סמילנסקי.
הבעיות של המקו לא נעוצות רק בהעדפות התרבותיות של החברי  .למעשה ,
הבנייה שלו לא הושלמה מעול .חדרי השירותי לא הוקמו והמעטפת שהיתה
אמורה להיות עשויה מלוחות של צמנטבורד מעול לא בוצעה כמתוכנ! .משו כ
הפ הבניי! למכלאת חו וקור  " .בחור( החברי היו מגיעי לש ע שמיכות
ומעילי" ,מוסי( סמילנסקי .גג האסבסט ,שנחשב בזמנו לשיא הקידמה הטכנולוגית,
מהווה כיו סיכו! בריאותי והבניי! אינו עומד בתקני עדכניי של מכבי האש .
בהעדר מגרש חנייה סמו ,ג הגישה אל הבניי! מסובכת וזה עוד מבלי להתייחס
לתקנות הנגישות הנדרשות.
בדומה לבנייני ציבור אחרי בתנועה הקיבוצית ,בית לביא אינו נכלל בתוכנית שימור
מסודרת .אי! סכנה מיידית להריסתו אול שני של חוסר תחזוקה נותנות בו את
אותותיה והערכי האדריכליי וההיסטוריי שלו עשויי לעמוד בסכנה ברגע
שיוחלט להסב אותו לשימוש אחר .עתידו של הבניי! עלה לדיו! במליאת הקיבו כמה
וכמה פעמי .חלק מהחברי סבורי שצרי להפו אותו לכלבו קיבוצי ,אחרי
הציעו להסב אותו לחללי סטודיו לאמני כחלק מהפעילות של המשכ! לאמנות .
היתה ג הצעה להחלי( את גג האסבסט בגג חדש ולהציב עליו פאנלי סולאריי
פיתרו! אקולוגי מסקר! שיכול להניב חיי חדשי לבניי!.
לדעתה של ציפי שילה ,יש לשמר את הבניי! בזכות המורשת שלו" .מבחינה אדריכלית
הבנייני האלה ה ממש פנינה .מצד שני צרי הרבה כס( כדי להביא אות למצב
תפעולי .הלוואי שהייתה לי תשובה".
"עד היו אני מרגיש יחס מיוחד לבית הזה .כול אומרי לי שצרי להרוס אותו
אבל אני משוכנע שהוא צרי להישאר" ,מוסי( ישראל סמילנסקי" .א היית שואל
אותי היו א צרי להקי אותו אז הייתי אומר שלא  .אבל עכשיו שהוא קיי
ואחרי שהוא שירת אותנו הרבה שני ,אז אני כנראה נשארתי אחרו! המוהיקני
שחושב עליו טובות .זה בניי! מפליא ביופיו .א היו בוני לו שירותי ,מכיני פינת
שתייה ומקטיני אותו היה אפשר להפו אותו לאול נפלא".
מתו מוס( גלריה“ ,האר” 15.8.2012
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
במקלחת החמה
לרגלי הצור לסידור וגיהו הלבני של הגפירי
]הנוטרי משטרת היישובי הארצישראלית[
החלטנו לקחת את המקלחת החמה של הבחורי,
ובמקלחת של הבחורות לקבוע ימי מיוחדי
לרחיצת הבחורות ,וימי לרחיצת הבחורי
במילא לא מתרחצי בה בקי בכל יו.
מתו יומ! 17.9.1938 // 611

הדרכת קלפי ממוחשב
לחברי שלו !
בעקבות תקלה מקומית ,שלא אפשרה
את הפעלת המערכת,
ניפגש

ביו שישי  24.8בשעה 9.00
במועדו חברי
מצפי לראותכ ,
וועדת קלפי

áåè ìæî
éàåùéðì
ìáåé ì"áò ìòé
ïñðä úð÷ìå ïéìåàì
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì
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חדש על המד
אל תלכי לש
במופלא ממני
סו( הגו(
בית הקפה הקט! של קאבול
מיליונר ללילה אחד
קאלקו ג'ו
אהבה בי! גלי
אני לא זוכרת כלו
זמ! בי! התפרי
לפעמי פצע לפעמי סופה
ימי חול

הדסה ב! עתו
אמונה אלו!
איל מגד
דבורה רודריגז
נטלי אנדרסו!
ג'ו! גריש
היידי רייס
נורה אפרו!
מריה דואניס )רומ! היסטורי(
שושנה גוטשלג סבג
עינת יקיר

מתח
פסגת השט!
נסיכת הקרח
כנגד כל האויבי
אני אלוהי
גש שחור
שווה למות בשביל זה
השמורה הקסומה

דאו! מאייר
קמילה לקברג
טו קלנסי ,פיטר טלפ
ג'ורג'ו פאלטי
גראה בראו!
לי צ'יילד
ג'י! א! קרנ

מדרי טיולי* ומפות
סנט פטרבורג
מוסקבה
מונגוליה

סיימו! ריצ'מונד שטיינהרט קציר

עיו"
טבע ואד
ישראל שיחת נפש

עזריה אלו!
יור יובל

ילדי*
התרנגולת שהלכה אחורה

נורית זרחי
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אותי זה מרגיז
בכתבה מטע האירוח הכפרי ביומ! הקוד התפרסמה תמונת לוגו של האירוח
הכפרי שבה מופיע הש עי! חרוד.
הא לא ידוע למפרס כי "עי! חרוד" היא ישות שלא קיימת?
אנחנו עי" חרוד איחוד ושו מומחה ליחסי ציבור ולפירסומת לא רשאי ולא
מוסמ להחליט בשבילנו לשנות את שמנו בלי לקבל את הסכמתנו .ג השמטת
הש "שחר" מפרסו האירוח הכפרי נראה לי לא הוג! ולא מוצדק בקיצור
אותי זה מרגיז.
ישראל סמילנסקי

עוצרי באדו !
מזדה  3פס בורדו משנה מקו*
מזדה  3פס בורדו עוברת לאחריות גיא זלטי!.
גיא גר באזור ג' בדירה הקודמת של תו מאור .האוטו חונה במגרש
החניה הקט! מתחת לבתי החדשי )ליד הפולסוואג! של קנת(.
בינה
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חג המשק יתקיי ביו שישי  7בספטמבר בבריכה .החל משעה  20:00ייפתח בית
הקפה לקהל האורחי והחברי ,בשעה  20:45יחל טקס החג ומיד לאחריו יופיע משה
בקר בשירי שלא נס ליח .ג לצעירי השארנו מקו ,מיד לאחר המופע של משה
בקר תיפתח רחבת הפאב לריקודי בכל המקצבי .הפאב יהיה פתוח במש כל הערב.
ביו שישי  14בספטמבר ,בשעות הצהריי ,נשי פעמינו לטיול חופי במתכונת של
שנה שעברה והפע נצפי! למסלול ראש הנקרה אכזיב  ,הטיול מיועד לחיילי ,הסדר
צעירי ומבוגרי .ההרשמה לטיול מעל גבי לוח המודעות.
בערב יו כיפור ט’ בתשרי וביו כיפור י’ בתשרי  25 26בספטמבר יתקיי במועדו!
חברי בעי! חרוד מאוחד מפגש" ,חברי מלמדי חברי",
כול מוזמני.
פרסו מפורט בסמו למועד.
צוות חג סוכות יושב ממש בימי אלה על תכנו! סופי של אירועי החג ,כל מי שמעוניי!
ורוצה להתנדב ולתרו מוזמ! להצטר( .אפשר לפנות לשוש! ,איציק צפדיה או אליי.
החג יהיה משופע באירועי לכל הגילאי.
ביו ראשו! י ”ד בתשרי 30 ,בספטמבר ,ייער טקס חג סוכות לאחר ארוחת הערב
בסוכה גדולה על דשא חדר האוכל.
בחול המועד תתקיי סדנה לבניית עפיפוני כאשר למחרת נעי( אות ביחד באירוע
הפנינג משפחתי.
ביו שישי י”ט בתשרי  5 ,באוקטובר ,לאחר ארוחת הערב מופע “חלילי עול” לכל
המשפחה בסוכה.
ביו שני כ ” ב תשרי ) שמחת תורה ושמיני עצרת (  8באוקטובר  ,יריד אוספי
ומוסיקאסי( ממיטב הייצור המקומי.
מי שמעוניי! להציג אוס( מיוחד או פרי יצירתו בכל תחו מוזמ! ליצור קשר ע שוש!.
ששי מאור

