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בעי-חרוד טוב מאוד
זאב

בעי-חרוד
טוב מאוד,
אי ש כס כלל.
עוברות עגלות
רצונ לעלות?
אמור רק" :עמוד!"
מעמיד הבחור,
נות ג להחזיק במושכות
וחסל.
רצונ אשכול
ענבי לאכול?
לא צרי ג לשאול.
סור אל הכר,
תחת גפ בצל
אתה יושב,
קוט
ואוכל.

ש סנדלר לחייט
תופר נעליי,
החייט לסנדלר
מעיל ,מכנסיי.
וכ
לנפח.
הגנ
מביא ירקות מ הג.
חלב  -החולבי ,פת  -הזורעי,
דבש  -הכוור.
ש
כול
יחד יושבי לאכול,
יחד יוצאי במחול.
טוב מאוד
בעי-חרוד!
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תקענו יתד בעמק

יהודה קופלביץ אלמוג

ענייני קניית הקרקע טר נגמרו ורק מעטי ביישוב ידע על המשא והמת
לקניית העמק .וג על "נוריס" עצמה לא ידענו הרבה :איפה היא .מה היא? רק
חברינו ,אנשי הפעולה העקשנית וההזיה בהקי ,לא ידעו מנוח :נפשנו ערגה ליו
בו נצא לחזית .המעשה הגדול של כיבוש העמק הוחלט בלב כל יחיד ְ" ִמגְ ָדל ובראש
העי ]מקו מושב של פלוגות גדוד העבודה[ ולא נדרש אלא הצו להגשי את
החלו .לשעה גדולה זו צפו עימנו יחד ג פועלי ותיקי אשר קשרו את עתיד
ע הגדוד ,רוב ככול פועלי חקלאיי .ה חיכו ליו בו ייגש הגדוד לבצע את
תכניתו ההתיישבותית כדי שיתייצבו ג ה בשורה וימשכו בעול & יעבדו ויְ ַלמדו
לחלוצי את התורה של עבודת האדמה.
בסו( אב ]  [1921יצאו השליחי לקונגרס הציוני שבקרלסבד ,וביניה לבקובי
]שלמה לביא[ ,שליחנו להגנה על תכנית ההתיישבות הקיבוצית החדשה בעמק
יזרעאל  .באותו קונגרס עמדה לאישור עצ השאלה של קניית נוריס שרבי
בחוגי הציוניי התנגדו לה.
] [...עברתי על פני העמק וראיתיו מקרוב :סב ,של ביצות ,י גדול של קני סו(
גבוהי  ,שרב ומחנק  ,ערב &רב של יתושי וזבובי רוחשי מחנות מחנות ,
מחרישי אוזניי ,מעוורי עיניי ,מכבידי על הנשימה ,לא דר ,ולא משעול
זולת מסילת הברזל .עד מלוא העי אי נקודת יישוב .ורק הרחק ,לרגלי הגלבוע
נקודה אפורה מסמנת את מקומו של כפר מתנוו בי חרבותיו .ההרי והגבעות
מצפו קרחי  ,ללא סימ ירק או ע  .מהביצות שהעלו ירוקה עולה צחנה ,
והשטחי רחבי ידיי .גבולותיה נבלעי במרחקי ,במזרח ובמערב וכול
שוממי  .אי &ש נוהג בדווי עדרו וג רגלי או רוכב לא ייראה בסביבה  .שר
הישימו מושל כא ממשלה בלי מצרי ואי מי שידיחו מכסאו[...] .
המא ָרה הזאת ונתברר לי :העמק דורש קורבנות רבי ,מאמצי
ֵ
ראיתי את אדמת
לא&אנוש ומסירות נפש עד בלי גבול .היימצאו כל אלה בתוכנו? יימצאו! ודאי
יימצאו! איני מסופק בזה אפילו רגע קט .בטוח אני כי נעפיל ולא ניסוג אחור ,וג
נצליח & שר השיממו ימוגר מכסאו ,ישתרעו שדות ברכה ועל הגבעות הקרחות
יתנשאו יישובי חדשי ] [...בעמק ניצור הווי חברתי חדש ,נגלה נתיבות חדשות
2

בחינו ,הילדי ,נקי בניי נהדר של תרבות עבודה ,וא הוטל עלינו ליצור את
הכוח החי והמוש ,אל המפעל הציוני הרי דווקא כא ,יושג הדבר ,כי כא אפשר
לבנות את התא הראשו של החברה המשוכללה שיהיה כאבוקה מאירה לתנועה
הציונית ולהחלו.

" ...בגלל אות בודדי אשר נגע אלוהי עד ליב וה על דעת עצמ ,ובלי
להבטיח לעצמ מראש הצלחה "קופצי" & בגלל אותו נחשו ב עמינדב שבכל
דור ודור ,בזכות של אלה שאינ שואלי ואינ תובעי ואינ עוררי ,ובשעת
הצור ,יודעי לא להסס ולא להטיל משימה על שכ הזולת ,אלא ה עצמ &
בגופ & קופצי לתו ,הי .בזכות אלה & נקרע הי".
נחמה ליבובי ,עיוני בספר שמות ,פרשת "בשלח"
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צ'אי שגיא
לחברי שלו.
י"ח אלול תשע"ב שנת התשעי ואחד לעי חרוד.
רוצה אני להקדיש מאמר זה למהל ,הניכר לעי כל המתרחש בחצרנו לאחרונה .כוונתי
כמוב לתהלי ,שהתחלנו בו לפני כשנתיי ומתחיל לשאת פירות עכשיו הלא הוא
תהלי ,הקליטה.
המסתובב בחצר בימי אלה פוגש הרבה פני חדשות שבאו אלינו מ העיר ומ הכפר.
ילדינו ,בני ובנות זוג וג אחרי כול נקבצו ובאו לכא "להקי בית בתוכנו".
המשפט "להקי בית בתוכנו" מעורר אצלי זיכרונות מהימי שבה אני התחלתי
את דרכי בעי חרוד .כאשר התייצבתי במוס ,ביו עבודתי הראשו התקבלתי בברכה:
ברו ,הבא להקי ביתו בתוכנו .הייתה זו ברכה מאוד משמעותית עבורי .הרגשתי כי
אני רצוי וברו ,בבואי ,לאמירה זו התלוותה ג עשייה .את פריקת המשאית שהעבירה
את תכולת ביתי לעי חרוד פרקו חברי מהמוס .,המשאית עצמה דר ,אגב הייתה
אותה משאית מיתולוגית של עזרא שהוא הוא זה שלמעשה הביא אותנו לעי חרוד.
וכאשר נזקקתי לעזרה במבוכות הבירוקרטיה העי חרודית שהייתה כבר אז קיבלתי
אותה במאור פני.
יומ עי חרוד 21.4.1936
מדוע אני מזכיר דברי אלה היו? כי אני מקווה
"מיד"
ומצפה שהנקלטי החדשי שהגיעו אלינו יזכו לאותו בפרוטוקול האספה הכללית לפני
מאור פני ואותו היחס שקיבלתי אני אז לפני  3חודשי בער הוחלט לגשת
כשלושי שנה" .הגירה" היא תהלי ,חברתי קשה .מיד לבניי מקלחת נוספת
בשכונה .אולי יימצא מי שיודע
למהגרי ולקולטי כאחד .למהגרי הוא קשה יותר.
להסביר מה זאת מיד  .יותר
ביכולת של הקולטי להקל על המעבר ולעשות אותו אי-אפשר לסבול.
תושב השכונה
נעי וקל יותר .על אחת כמה וכמה כאשר התהלי,
הוא לטובת הנקלטי והקולטי כאחד.
יומ עי חרוד 10.1.1958
אני רוצה לבר ,את עי חרוד בשנתה התשעי ואחת
על חודה של נקודה
שנדע להאיר פני אל החדשי ,שנדע לקרב לבבות לכל חבר הוקצבה נקודת ריהוט
ולא לדחות ,שנדע לעודד ולתמו ,ולא נתעל ,שנדע אחת בשנה שנועדה לחומרי
ולתיקוני  .עתה מתקיי בירור
לשת( ולאחד ולא לבדל.
להסדר נקודה זו ועד שיתברר
שיימלאו אסמינו בר ובתינו יהמו מתינוקות.
העניי מתבקשי החברי שלא
להרבות בשאלות.
çîù úãìåä íåé
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רז נור
בחודשי הקרובי נתחדש במערכת סולארית שתיפרש על גגות הרפת ,הדיר
והמפעלי ,ויוק ענ( חדש במשק .המתק הסולארי שיוק יהיה בהספק של 2.9
מגה ואט ויהיה מתק הגגות השני בגודלו באר.
התמורה עבור החשמל שיופק במערכת ,מובטחת על ידי המדינה למש 20 ,שנה.
יצאנו לדר ,לפני כשלוש שני ע הכרזת רשות החשמל על הסדרה כלכלית למערכות
סולאריות בינוניות )מ& 50קילו עד  12מגה( ,כאשר נקבעה מכסה של  300מגה
שמחולקת למקטעי ע הפחתת תערי(/תמורה ממקטע למקטע .מיד ע הכרזת
ההסדרה הוצפנו בבקשות להתקשרות מצד חברות יזמיות רבות העוסקות בתחו
למ ְכ ָסה' ולכ הוחלט
הסולארי .ההנהלה הכלכלית זיהתה שש המשחק הוא 'מרו ִ
לרו קדימה ע הגור שיש לו את הכלי הדרושי לנצח במרו ,ולא להתפתות
להצעות מסחריות קוסמות.
בתחילת  ,2010לאחר בחינת מספר אפשרויות ,התקשרנו במודל שותפות ע חברה
יזמית בש "בלו&סקיי אנרג'י" שהציגה יכולות בכל הדיסציפלינות הרלוונטיות
לפרויקט ,ויצאנו לדר .,תפקיד החברה היזמית היה להביא את הפרויקט/הרישיו
כאשר היא לוקחת על עצמה את כל ההוצאות והסיכו ,עד להשגת הרישיו .הדר ,לא
הייתה קלה ולוותה במהמורות רבות מול רשויות התכנו ,רשות החשמל וחברת
חשמל .במסגרת העבודה יישרנו קו אצלנו והשלמנו היתרי בנייה חסרי.
תכנו הפרויקט נעשה בשיתו( מלא שלנו ומעורבות רציפה של כל הגורמי
הרלוונטיי אצלנו ,קרי ,מנהלי הרפת והדיר ,נציגי המפעלי ,החשמלאי ,מהנדס
המשק ,ומרכז ועדת תכנו .בפברואר  2011קיבלנו רישיו מותנה שבו נרשמו ההתניות
לקבלת תערי( ומכסה .בדצמבר  2011קיבלנו את התערי( הגבוה ביותר 7 1.44
לקילוואט ממש רגע לפני שרשות החשמל חתכה את התערי( והפחיתה אותו )לבאי
אחרינו( ב&) 26%בגלל ירידת מחירי המערכות(.
במר השנה נחת הסכ המימו ע הבנק )סגירה פיננסית( כאשר הבנק מממ 80%
מהפרויקט ללא בטוחות מלבד המתק עצמו ,כ ,שההלוואה למעשה חסרת סיכו
ולא נצטר ,להחזיר אותה בשו מצב .ע חתימת הסכ המימו העברנו )אנחנו
והשותפי( לבנק את הסכו המתחייב על פי ההסכ ) 20%מעלות הפרויקט(.
ביולי קיבלנו את האישור הסופי של רשות החשמל לצאת לדר.,
נכו להיו קיבוצי ספורי בלבד השיגו מכסה למתקני גגות גדולי )מעל  1מגה(,
כאשר המכסות כמעט התמלאו.
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מספר קיבוצי בנגב ובערבה יקימו מתקני קרקעיי של כ  5&10מגה כ"א.
בהקשר זה כדאי לציי שקיבוצי רבי נשארו ע הסכמי התקשרות נהדרי
שלא יגיעו לכלל מימוש.
השלב הראשו בהקמת הפרויקט הוא טיפול בגגות .בימי אלה אנחנו מסיימי
החלפה של כתשעה דונ גגות )ע"ח הפרויקט( אסבסט ופלסטיק לגגות איסקורית
כולל חיזוק שלד במקומות מסוימי .מיד לאחר הסדרת הגגות יותקנו עליה
מערכות עגינה לפאנלי הסולאריי שאמורי
להגיע בשבועות הקרובי .בנוס( תוטמ מערכת
מחיינו ,עמ' 292
הולכה תת&קרקעית שתעביר את החשמל מהגגות
סידור המי בעי חרוד
השבוע נגמר סידור המי בעי לחדר הטרנספורמציה שיוק באזור המשקל ]על
חרוד  .על יד המעיי סודרה יד המוס [,ומש לרשת הארצית.
משאבה .בכל יו יורד למשאבה כלל העבודות צפויות להסתיי עד סו( דצמבר,
טרקטור למש שעה-שעה וחצי לאחריה תהיה מעי הרצה של המערכת עד
וממלא את הבריכות המספיקות להשגת ייצור אופטימאלי וקבלת אישור סופי
מי לטחנה במש כל היו מחברת החשמל )רישיו ייצור קבוע( כ,
והלילה .זר המי בבריכות הנו שההפעלה המסחרית של הפרויקט צפויה
חזק מאד  ,מפ ני שהבריכו ת להתחיל במהל ,הרבעו הראשו של  .2013את כל
נמצאות במקו די גבוה .ברזי העבודות מבצעת עבורנו ב"פרויקט מפתח" חברה
ישנ במקומות שוני  :במטבח ,קבלנית גדולה בתחו החשמל בש "אינטר
בבית החולי  ,במכבסה וכו '  .אלקטריק" .החברה אחראית על&פי הסכמי
בקרוב תסודר ג המקלחת .כל לתפוקות של המערכת ולתחזוקתה בשני
העבודה נעשתה על ידי חברינו הראשונות .החברה מקבלת תמיכה מחברה
ב ל י ע ז ר ת א נ ש י ש כ י ר י סולארית בינלאומית.
מהחו*.
את הקמת הפרויקט מלווה מטע המשק ער
איצקובי בתמיכה של יצחקל'ה.
ההכנסות מהפרויקט למשק מתחלקות לשלושה סוגי :שכ"ד ,החזר+תשואה על
הכס( שהושקע ,וחלוקת רווחי מהיתרה .ס ,התרומה השנתית הצפויה למשק
דומה לתרומת ענ( חקלאי גדול.
מעבר לכ ,תהיה לקיבו זכות סירוב לבצע עבור הפרויקט עבודות הקשורות
בתחזוק השוט( של המערכת ותפעולה.
במקביל למימוש הפרויקט הנוכחי נבחני בימי אלה פרויקטי נוספי של
אנרגיה ירוקה ,בתחו הסולארי ,הרוח ,והביוגז.
לפחות בתחו זה העתיד נראה ירוק...
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ניסי אלפסי
שלו לחברי
שנת  2012מאופיינת במשברי כלכליי בכל העול .אנחנו בריקור מושפעי בעיקר
מירידה גדולה בתקציבי הביטחו.
אנו נאבקי על כל הזמנה בתקווה לסיי את השנה כמתוכנ מה שאינו מוב מאליו.
אי&אפשר להתעל מהירידה בהיק( מכירות המקררי ,יחד ע זאת ביצועי החציו
הראשו של השנה היו טובי מהתקציב.
רבעו שלישי מתאפיי בעריכת תכניות לשנה הבאה ,בנתוני השוק של היו ,התחזית
אינה פשוטה ויש אי&ודאות לא קטנה.
אני בטוח שצוות המנהלי של ריקור ואני נציג תכנית עבודה שנתית שתשק( את
המציאות העולמית.
בעת של ירידה בהיק( המכירות זה הזמ להיער ,לבאות וכ ,אנו עושי:
משקיעי בפיתוח מוצרי חדשי.
מחפשי תחומי השקעה חדשי להקטנת הסיכוני.
השנה התאפיינה במיקוד מאמ בתחו ההנדסי שעיקרו סיו פיתוח דור המקררי
הבא ובו המקררי הליניאריי החד&בוכנתיי.
התנענו תכנית חדשה של דור מקררי קטני ,דלי הספק וזולי ,למשפחת גלאי
שיעבדו בטמפרטורות חמות יותר או בשפתנו" ,מקרר לגלאי חו" ,זה העתיד.
התחלנו שתי תכניות חדשות עבור מקרר לשימוש בחלל ,וכ מערכת לטעינת סוללות
על בסיס טכנולוגית הסטרלינג.
לצור ,פעילויות אלה גייסנו סכומי כס( משמעותיי ממשרד הביטחו שבדר ,זאת
מביע אמו בחברה ובעובדיה בפיתוח העתיד.
לעמוד ביעדי אלה מחייב גיוס כוח אד איכותי בתחומי הנדרשי ,מאמ לא
קט.
ריקור ארה"ב ) & (RUSAהשנה מיסדנו את פעילות החברה המונה חמישה עובדי.
הקמנו יכולת תחזוקת מקררי ,והכשרנו טכנאי לצור ,כ .,עוד דר ,ארוכה לפנינו
אבל כבר היו החברה מתחזקת מקררי ומבצעת פעולות שיווק שאת פירותיה
נקצור ללא ספק.
7

רכישות ומיזוגי & לאחר דיוני ארוכי ולא פשוטי החלטנו להשקיע בתחו
ומתקני.
מערכות להגנת גבולות ,בסיסי ִ
בימי אלה אנו בוחני חברות שלפחות אחת מה נראית מעומדת ראויה
לרכישה .א נצליח יהיה לנו עוג נוס( בהקטנת הסיכוני לקראת השנה הבאה.
לסיו ,כפי שאת וודאי יודעי ,מקרר שלנו המריא והגיע למאדי.
.íé÷ñòá äàøîäå äáåè äðù ãåçéà ãåøç ïéò úéá ìëìå åðì ìçàî éðà

לוח שנה תשע”ג
לוח השנה העי חרודי תשע"ג יצא לאור ויחולק
לחברי לכבוד ראש השנה .את צילומי הטבע היפי
המופיעי בלוח ציל גלעד יחיאלי בגבעת קומי
ובשדות העמק.
תודה לגלעד על צילומיו ותודה למפיקות הלוח
תקוה ארצי ונגה סנדרובי&שני.

הצל הוא משלנו
גיא ברק
אני לא יודע עד כמה הציבור בעי חרוד מודע לכ ,שבצנעה וע כובע רחב שוליי
שמסתיר את רובו & מסתובב פה צל מאוד מוכשר & גלעד יחיאלי.
גלעד נכנס לענייני הצילו בעשור האחרו ,ע הזמ רכש מיומנות וציוד משוכלל
ומיק עצמו כצל מאקרו ובעלי חיי שמפרס צילומי מרהיבי באתרי הכי
מקצועיי בתחו.
לגלעד יש את הסבלנות החוש והידענות אות הוא רות למשימות& והתוצאות
מובאות פה בלוח השנה.
זכיתי לצאת איתו לכמה גיחות צילו & הידע העצו שלו ג בתחו הטכני וג
בדוגמני שלו & יתושי ,זבובי ,פרפרי ,ציפורי ,וכל עול החי & תמיד מרחיב
את ידיעותיי ומהנה מאוד.
הלוח הזה מסכ עשרות שעות צילו ואלפי צילומי מתוכ נבחרה הקולקציה
הזו שבוודאי תהנה אתכ מאוד!
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êåðéçä øöçî
נגה שני
מערכת החינו ,התחילה את שנת הלימודי החדשה ברגל ימי ,אחרי קי מוצלח,
מלא וגדוש!
בגיל הר יצאו השנה לשבוע של חופש ) ימי היערכות (  ,שבו המערכת הייתה
סגורה ,לצור ,התארגנות וג התאווררות של הצוותי לקראת השנה החדשה.
במערכת ,שאותה מנהלת חבצלת לייטמ מזה חמש שני ,ישנה יציבות גדולה של
צוות הגננות ,שרוב עובדות אצלנו כבר לא מעט שני .אליה הצטרפה ,כמעט
ברגע האחרו ,ענת פורת שחזרה מחו"ל היישר לגנו רימו .אנו מברכי אותה
ומאחלי לה שנה מוצלחת.
באופ כללי "בתינו הומי מתינוקות" .מספר ילדי המשק במערכת הול ,וגדל ואנו
כמעט ולא מקבלי ילדי חו חדשי למערכת ,למרות שרבי מבקשי להצטר(.
ג השנה ייפתח בית תינוקות נוס( & בית " תמר " & בעוד כמה חודשי  ,וכבר
עכשיו אנו צופי תפוסה מלאה )מה שנקרא "צרות טובות"(.
כמו כ יש לנו השנה יותר מטפלות משלנו ,חלק
יומ עי חרוד 8.3.1926
הגדול נקלטות במשק ,ואנו תקווה כי הדבר יחזק
את המערכת ואת הקשר למקו וג יעזור לה בבתי ג.פ.ת} .גני  .פעוטוני .
בתהלי ,הקליטה  .זוהי משימה בהחלט לא
תינוקות { ישנ מקרי רבי
פשוטה לכל הנוגעי בדבר ,כי כידוע & החינו ,הוא
של התקררות  ,בעיקר מפני
הלב הפוע של הקיבו  ,הוא מנקז אליו המו
רגשות ,ציפיות ואפילו פנטזיות ,לצד תסכולי ,אי-התחשבות של ההורי ע
כעסי ואכזבות  .התהליכי העוברי על ד ר י ש ו ת י ה ש ל ע ו ב ד י
ה מ ע ר כ ת ) ה כ ו ל ל ת א ת ה י ל ד י   ,ה ה ו ר י  המ וסד ות הנ " ל  ,הא ו סר י
והצוותי ( משקפי במידה רבה וא( מנבאי לקחת את הילדי הביתה ,
תהליכי שעוברי על הקיבו כולו וא( על
לחדר אוכל בשעות הערב
החברה הישראלית בכללה .אנחנו מנסי "לקרוא
הקרי .
את המפה" ולתת מענה מתאי ,לפעמי
בהצלחה רבה ולפעמי פחות.
בתכנית לשנה הקרובה ננסה להתמקד בקשר ע ההורי ) מה שנקרא בשפה
המקצועית" ,הקול ההורי"( ,ביכולת לשמוע ולהשמיע ,ליצור אמו ואווירה של
תקשורת הדדית יחד ע הגדרת גבולות ברורי  .ננסה להסביר את התפיסה
העומדת בבסיס המערכת ,המחברת בי הצרכי ההתפתחותיי&אוניברסאליי
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יומ מס'  1936 .30.3 119של ילדי ונוער וציבור ההורי  ,לבי הקהילה
דרישת שלו מהמטיילי
ומוסדותיה.
צירקי ל הלילה ע
בחינו הבלתי פורמלי משתדלי לקחת אוויר אחרי
החופש הגדול ,שהוא תקופת השיא של כל השנה.
הילדי במגדל .כול
השנה ,עקב קיצור החופש הגדול וכ הארכת תקופת
בריאי  .היו הולכי
ההיערכות בגיל הר , ,הוקדמו כל המעברי בי
לדגניה ב' .מחר לימה
הבתי ,כדי לאפשר לילדי כיתה א' לצאת מ הג לפני
}יבנאל{ .מש לגשר.
שיוצאי לחופש ולתת לה תקופת הסתגלות סבירה
יבואו מחר לפנות ערב.
למסגרת החדשה ,לפני תחילת הלימודי בביה"ס.
הצוותי כבר מתארגני לשנה החדשה  ,בוני
תוכניות עבודה ומתכונני לחגי ולחופשי שמגיעי אית ממש בקרוב .אולי
אחרי סוכות יוכלו לנוח קצת...
ובנימה קצת אישית & נכנסתי לתפקיד ומיד צללתי למי & לתקופת מעברי ,
היערכות והתארגנות.
דוד בהיר  ,שמילא את התפקיד בארבע השני האחרונות  ,יצא ל " דר,
חדשה " ) תרתי משמע ( והוא עובד בפיקוח על טיולי מטע משרד החינו. ,
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לדוד על תרומתו למערכת החינו ,ולאחל לו
הצלחה רבה בתפקיד החדש!
אנחנו עובדי בימי אלו על השלמת הצוותי ,וכדברי השיר" :מעגל נפתח בכל
שנה ומעגל נסגר בכל שנה "...שתי בנות שסיימו י"ב זה עתה & עפרי שמאלי ואסי(
צפדיה ,עברו לצד השני של המתרס ומשתלבות במערכת כמדריכות עד לגיוס
לצה"ל.
עדיי מחפשי מדריכה לדהו' & עדיפות למישהי משלנו כמוב!

úåìôèîäå íéëéøãîä éúååöå íéøåää ,íéãìéä - åðìåëì úìçàî éðà
!ïééðòå ïëåú úàìî ,äîéòð ,äáåè äðù åðì äéäúù
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שמונה שני של שירות  -עכשיו כבר חברה בע"מ
גיא ברק
רציתי לספר קצת על "ע.ח מחשבי" ועל התמורות שחלו פה בתקופה האחרונה,
ואי עיתוי טוב מיו הולדת השמיני של החברה!
מאוגוסט  2004ע.ח מחשבי קיי במתכונת של ענ( עסקי בעי חרוד איחוד
בשיתו( ע עי חרוד מאוחד .עד השנה היחסי בי הקיבוצי היו תלויי
בהבנות ובהסכמה הדדית.
החל מינואר  2012ייסדנו חברה בע"מ בש ע.ח .מחשבי אגש"ח בע"מ .חברה זו
הינה פרי עבודה מאומצת של צוות משני הקיבוצי ובניצוחו של גיל עוז ,כשבדר,
לא מעט משברי ,א ,הידידות והאמו שנוצר ע השני היו חזקי מה .החל
משנה זאת העסק שיי ,כאמור לשני הקיבוצי ,אני חזרתי להיות עובד משק
המועסק בע.ח .מחשבי לאחר שני בה הייתי שכיר באיחוד.
הכניסה למבנה של חברה בעלת חשבו בנק ותזרי עצמאי שצרי ,לנהל ולעמוד
בו ,לא הקלו עליי את העבודה .בחודשי הראשוני הייתי טרוד מאוד בטיפול
בחובות של לקוחות שחלק כנראה לא חשבו שתשלו ומועד תשלו הוא דבר
חשוב...לאחר חצי שנה של מאמ מרוכז השתפר מאוד המצב ונראה לי שאנחנו
מתאזני ויכולי לפרו קדימה.
מבחינה כלכלית ישנ קשיי שנובעי מהאטה בשוק ומרכישה נמוכה בהשוואה
לשני האחרונות .נוס( לכ ,מחייבי אותנו שני המשקי על כל סעי( וסעי(
שבעבר לא תמיד חויבנו בה .הדבר מעמיד בפנינו אתגרי לא פשוטי שמחייבי
אותנו לבחינה מחודשת של העלויות שאנחנו מטילי על הלקוחות.
כתוצאה מסיכו חצי שנתי החלטנו להעלות את מחיר שעת העבודה שלנו
ללקוחות עסקיי ב& .10%לחברי משקי הבעלי לא שינינו את המחיר עד כה,
למרות שלהערכתי לא נוכל להישאר ע עלות של  7 80לשעה שהיא מהנמוכות
בכל המגזר המשקי.
שינוי נוס( שביצענו בתחילת השנה הוא ,בניית מרכז שירות במשרד .המרכז
מקבל את כל קריאות התיקו ומנהל אות לפי הדחיפות עד ביצוע על ידי
הטכנאי .וזאת תו ,מאמ לעדכ את הלקוח ולדאוג שהתהלי ,עד התיקו יהיה
נוח ומהיר .לצור ,כ ,הוספנו משרה של מזכירה ומנהלת חנות & אורטל ,שמקבלת
את הקריאות ואת הלקוחות בחנות ומבצעת את הקשר בי הלקוח והטכנאי.
הנושא הזה עדיי בהקמה .אנחנו לומדי ומתקדמי בו כל הזמ.
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בחודש האחרו פרסמנו אתר חדש& את מוזמני להיכנס ולהגיב .האתר נועד בי
השאר לאפשר לכ הלקוחות להזמי דרכו ציוד ולקבלו במהירות האפשרית ,אני
מקווה שהוא יהיה לכ לעזר .כתובתו .www.ehcomp.co.il :ע האתר יצאנו ג
ע לוגו חדש ואנחנו עמלי כעת על חידוש של כל השילוט שלנו ,וודאי תשימו לב
לכ ,בקרוב.
הצוות שלנו מונה שישה עובדי במשרה מלאה ואחד במשרה חלקית ,והיות ושו
דבר לא יכול להתקיי בלי צוות מגובש מקצועי וחדור מוטיבציה & אמנה אות
אחד אחד:
מאיר קריו )מאירק'ה( מתל יוס( & מנהל שרתי ,מטפל בפרויקטי בעסקי חו
ובתמיכה בשרתי ורשתות בעי חרוד איחוד .מאיר הוא מהוותיקי בצוות ,מביא
איתו הרבה ניסיו ומקובל כפוסק אחרו בצוות המקצועי.
ניב פורת )ניבי( מעי חרוד איחוד& מנהל שירות בעי חרוד איחוד ובפלב" ,ניב
נמנה ג כ ע דור המייסדי ,הוא ממשכימי הקו בצוות & פותח את המשרד
עוד לפני שהיו מאיר ולא מסיי עד שכול מרוצי.
תו מאור )תומק'ה( מעי חרוד איחוד & מנהל שרתי& מטפל במחשוב העסקי של
עי חרוד מאוחד וגבע ,ותו ,כדי כ ,ג תומ ,במערכות עסקיות בתל יוס( ,שדה
נחו ,בית השיטה ,חפציבה ועוד .תו סיי לאחרונה קורס שרתי ארו ,במהלכו
ייש ושיפר הרבה מהמערכות שלנו.
שי דקל )שוקו ,שושו( מעי חרוד איחוד & מנהל הרכש והמכירות .יחד ע אורטל
ה הלב הפוע של העסק ,ה אלו שמחברי את כל החוטי ומנהלי את היו
יו העמוס שלנו ,כל זאת בלווית חיו ,והומור בלתי פוסק.
ניב בשור )ניב( מעי חרוד מאוחד & מנהל שרתי ותוכנה & ניב מנהל שירות
לקוחות פרטיי בעי חרוד מאוחד ובכל מקו שבו זקוקי לעזרה .ניב בא ע
הפתרו שלנו בהדרכה ובתמיכה אישית של לקוחות
הרבה ידע בתוכנה והוא ִ
שצריכי עזרה ותמיכה.
אורטל קוב' )משוררת צללי( מג נר & אורטל מנהלת שירות לקוחות .רוב היו
עסוקה במענה ללקוחות וניהול הקריאות ,והכול בחיו ,וברוח טובה .בי זה לזה
ג מעבירה שיעורי בעברית צחה לשי ☺ .
זהו & לא אלאה אתכ יותר מכ ,,נשמח לראותכ אצלנו .את מוזמני ליצור
קשר בכל שאלה ובעיה .ואוסי( ,א יש בעיה מיידית & בעיקר באינטרנט ,את
מוזמני לסמס אליי בכל שעה ואטפל בבעיות במהירות האפשרית.

úååöäîå éðîî úåàøúäì
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אורי שפר
איני מכיר את ההיסטוריה א ,כחבר נקלט צעיר אני זוכר טיול נפלא לסיני בשנת
 ,1975במשאיות ריו מוסבות )אני חושב שדליה ואני היינו אז המשתתפי
הצעירי ביותר(...
אני אישית הדרכתי טיולי מתחילת שנת  .1973הראשו ,קרוב למועד שחרורי
מהצבא היה טיול שנתי להרי אילת וצפו סיני & שבעה ימי ע כיתה י"ב של
דרור ירו ,חגית דור ,עומר מינ ,יונת בהיר ,צביה גרינגס ועוד ,ונעמי הולצמ
המטפלת האחראית.
מאז המשכתי לאור ,כל השני ,בעיקר טיולי של בית ספרנו ,מכיתות ו' ועד
י"ב ,בכל רחבי אר החלב ודבש שלנו.
זכורי הטיולי לזכרו של דובי דביר שאורגנו בזמנו על ידי מרימי ומנח ,טיולי
המשפחות ,וטיולי הצעירי והמתנדבי ,שהובלו על ידי בני אופנהיימר וניר
גור&אריה ובניצוחו הקולינרי של צחי ברוידא .ובל ייפקד מקומ של עזרא
והטיולית.
אני לא זוכר בדיוק מתי ומי פנה אליי לעמוס על שכמי את ועדת הטיולי )האמת,
זה בכלל לא חשוב( אבל אני זוכר ששמחתי על כ .,נעזרתי בצביקי ש רב הזכויות,
כמוב בבני אופנהיימר ,בבארי הולצמ וברכזי ורכזות התרבות .בתהלי ,של כמה
שני מיסדנו תכנית שניסתה לתת מענה לרוב שכבות האוכלוסייה שלנו בהתא
לגיל ,עניי ויכולות פיזיות.
הזמני היו אחרי .השמי היו הגבול והוצאנו טיולי רבי שכיו ,אני חושש,
היינו מתקשי לממש ,כולל טיולי של שלושה&ארבעה ימי לדרו הרחוק וג
לסיני שלמרבה הצער סגור בפנינו היו.
ג הדורות השתנו .הגרעי המוצק והרחב של טיולי מיטיבי לכת שלנו התבגר
והידלדל בהדרגה .בינתיי אני לא רואה עתודה צעירה יותר שממלאת את
השורות .מאותה הסיבה השתנתה ג מתכונת הטיולי לזכרו של דובי דביר.
בעבר היו אלה ברוב טיולי למיטיבי לכת .אבל ג הדורות שזוכרי את דובי
מתבגרי ,ובשני האחרונות נערכי הטיולי לאתרי שההליכה בה קצרה
ולא אתגרית כבעבר.
שינוי זה מתקשר ג לפורו שנולד יש מאי לפני מספר שני :במהל ,נסיעה
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באוטובוס מהרודיו לירושלי ביו השני לטיול לזכרו של דובי דביר ,שמעתי את
מיכל דנציגר ז"ל ופנינה שביט ,צמד חמד שישבו מאחוריי בקדמת האוטובוס,
משוחחות ביניה כמה עצוב שעכשיו ,משמסתיי הטיול ,תעבור עוד שנה עד
הטיול הבא שבו תוכלנה להשתת( ,כי הטיולי האחרי לאור ,השנה אינ
מתאימי לה .התפרצתי לשיחת והבטחתי לה חגיגית להוסי( עוד סוג של טיול
לתוכנית השנתית ,שיהיה מיועד לאלה שיכולי לסייר באתרי אבל ללא הליכה
רבה .הפורו נקרא מ"פ )מיכל ופנינה( וטיילנו איתו מספר פעמי .מיכל למרבית
הצער כבר לא איתנו ופנינה מרגישה שאינה יכולה לטייל בלעדיה .בכל מקרה,
קבוצה גדולה של חברי מיטיבי לכת שינו סטטוס למצב של פורו מ"פ כ,
שבעצ אנו מקיימי את ההבטחה.
בשני עברו קיימנו ,כמעט בכל שנה ,טיול אופניי ,ברמת הגול ,במדבר יהודה,
בנגב ,בחבל אשכול ועוד .בשני האחרונות התברכנו בקבוצה חצי מקצוענית של
רוכבי שהמסלולי החובבניי שלנו לא נחשבי בעיניה ולכ אינ מצטרפי.
כל שאר הע היושב בעי חרוד מדיר את אופניו מלהירש לטיולי המוצעי
)והמסלולי ,תאמינו לי ,נהדרי ולא דורשי מיומנות מקצועית מיוחדת( וחבל
שכ.,
עוד התברכנו בהרבה צעירי וצעירות שבעבר נענו בשמחה לטיולי המוצעי
לה .ג כא אני מציי באכזבה שכדברי חבר" ,נשבר דור" ,ויותר משהעגל רוצה
לינוק – הפרה רוצה להניק .ואני מצפה בכיליו עיניי )ורגליי( ל"נחשו" שיקו
ויסחו( בעקבותיו את חבריו וחברותיו.
אני רואה בטיולי מעשה חינוכי ממדרגה ראשונה שעיקרו היא החוויה .חוויה זו
שנזכור לאור ,שני היא המחברת והמגבשת ובאמצעותה ג נלמד לאהוב את
ארצנו הקטנטונת והיפה.
שאפשר גמישות גדולה יותר לעומת היו
בעבר היה תקציב הטיולי עצמאי ,מה ִ
ולא התלבטנו לפני החלטה על לינה בבית ספר שדה או באכסניית נוער .ע זאת
ג כשתקציב הטיולי הוכפ( לרכזי)ות( התרבות זכינו לפתיחות והבנה
לחשיבות של הטיולי המשקיי ,ועל כ ,הערכתי הרבה לה.
בשני האחרונות צביקי ש ואני מהווי את "הגרעי הקשה" של הוועדה
ועוזרי לנו בתור חברי טובי שאוהבי לטייל ולעזור בחלוקת הנטל .אנחנו
מקפידי להכי את הטיולי ג בתיאו מול גורמי חיצוניי וג במעבר על
המסלולי ודוחי טיולי רק במצבי קיצוניי של מזג אוויר או אילו אחר.
בשנה האחרונה הצטרפו לצוות מיכה דרו ואיל גרדי שמובילי את רוב הטיולי
בשטח .צביקי עסוק מאד וכבר לא ילד ואני הוגבלתי בהליכה עקב נזקי קשי
בקרסול שבגינ נותחתי לאחרונה ואני מקווה לחזור לאחר שיקו לפעילות
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מלאה .לשמחתנו הגדולה הצטר( לאחרונה לצוות המצומצ שלנו חיי מור&יוס(
)בעלה של נורית שני( מדרי ,טיולי ,שמעשיר אותנו בניסיונו ובידע הרב שלו ע
המו רצו להשתת( ולתרו.
אני מערי ,מאד את שיתו( הפעולה ע ששי מאור ומודה לו על כ .,כרכז תרבות
הבי ג הוא את הער ,המוס( הייחודי שיש לטיולי המשותפי מבחינה
חברתית ,ומדרב ,מעודד ועוזר .
כל העול משתנה ,האר משתנה והגירוי הויזואלי והאלקטרוני כובש כל חלקה
טובה וגוזל יותר ויותר מזמננו .מי יית ונדע לשמר את חלקת אלוהי הקטנה הזו
של הכרת כל שעל בדר ,בלתי אמצעית ברגליי ,ביבשה ובמי ,בירוק ובצהוב ,כי
אי לנו אר אחרת.
בש ועדת טיולי.

יומ עי חרוד 21.4.1936
הטיול לכפר תבור
השבת התקיי טיול לכפר תבור ולבית
הספר כדורי )נסעו בעגלות( .השתתפו 45
חברי בהדרכת סבוראי .הטיול היה
מלא עניי .ביקרו בכפרי הערביי
נעורה ועי-דור .בעי-דור שמעו
הסברה על הצד ההיסתורי של עי-דור.
קראו קטעי מהתנ" .מש בכבש נסעו
לכפר תבור .בבית הספר כדורי קיבלו
את המטיילי יפה ,הראו לה את
המוסד והמנהלי נתנו הסברה.
החברי מעריכי מאוד טיולי כעי
אלה לסביבה.
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את קולטי ?
עידית צפדיה
ביומ של ראש השנה אשתקד עדכנתי את הציבור בכ ,שנבחרה ועדת קליטה חדשה
ונכתב תקנו קליטה חדש .במש ,שלוש השני שהוועדה פועלת ,הנחתה אותה
הידיעה שמאז דמוגרפי תקי הוא הבסיס ליציבותו החברתית ולקיומו הכלכלי של
הקיבו .ידענו ,שעי חרוד איחוד הוא קיבו השוא( להמשי ,ולהתקיי כקהילה רב&
דורית מפרנסת ומתפרנסת ,מאוזנת ומתחדשת .חשבנו ,שהאפשרות לבחור את
המצטרפי אל הקהילה היא מעקרונות היסוד של החברה הקיבוצית .מצאנו,
שחובתו וזכותו של קיבו עי חרוד איחוד לבחור את המצטרפי אליו על פי מדדי
מוסכמי המושתתי על הערכי והנורמות של אורחות חייו .לפי קריטריוני
ברורי אנו בוחרי את המתאימי לקליטה.
מכיוו שכתבנו נוהלי עבודה חדשי ,תקנו חדש ,וקלטנו בזמ קצר הרבה משפחות
חדשות המערכת עוד "לא משומנת" וועדת קליטה אוספת הערות והארות ומתקנת
תו ,כדי התהלי.,
אנו מקווי שזר הבני המבקשי לחזור הביתה ימשי ,ונראה את בנינו ממשיכי
את המפעל החשוב ,האהוב והיקר ללב כולנו הנקרא עי חרוד איחוד .מי יית ונמשי,
לראות עוד הרבה שני של שיפור המצב הדמוגרפי והצערת האוכלוסייה.
אנו קולטי את המשפחות והיחידי שנמצאו מתאימי בהתחשב במצאי הדירות
במשק ומקומות במערכת החינו.,
בכתבה שלי ביומ הקוד פרסתי לפניכ פרטי על המשפחות החדשות הנקלטות
בעי חרוד .לצערי ,הושמט שלא במתכוו חלק מהמידע .השמטה זו הזכירה לי את
השיר של מאיר אריאל "נשל הנחש":
העגלה נוסעת,
אי עצור,
כתבת ליומ אתמול,
חלפו שבועיי,
והנה נשארת מאחור.
לכ ,לכל אלה ששמ או פרטי אודות נשמטו מ הכתבה ,קבלו התנצלות מעומק
הלב ודעו ,שאת לא נשארי מאחור.
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במעמד טרו מועמדות המקביל לתושבות לצור ,מציאת מקומות עבודה מפרנסי
נמצאת:
משפחת אדלר & ארי והגר )דג( ושני ילדיה.
מועמדי:
משפחת מור יוס & חיי ונורית )שני( .חיי עובד בביו&בי בקיבו שדה אליהו ונורית
עובדת בריקור .הורי לשני ילדי.
במעמד מיוחד של דור צעיר המקביל למעמד תושבות
משפחת פלטקובסקי & מוטי וסיני )בהיר( .הורי לילדה אחת.
תיקוני:
אבנר הלוי בעלה של ענבל )ב אנוש( & גדל בזיכרו יעקב ולא בפתח תקווה כפי
שפורס.
דנה מ & עובדת בחינו ,במשק.
גיא ועמית סלע & הורי לילדה אחת.

בברכת חג שמח ומזל טוב לעי חרוד ליו הולדתה
יומ י"ב באלול 19.8.37

על סדר היו  :אישור חברי
לשאלת אישור חברי ; שטנר מוסר על החברי
החדשי העומדי לאישור.
הופיעו כל מיני הצעות לשינוי הצורה המקובלת .
בייחוד עמדו חברי על הכרח ידיעת השפה ,מה
דרשו בתוק /לדחות את האישור לאלה שאינ
יודעי עברית  .להצעה זו התנגדו חברי כי צוי
שהחברי החדשי לומדי ברצו וג משתמשי
בשפה  .טיי הזכיר שפע הייתה חוקה באר* –
שנתיי מותר היה לחבר לדבר בשפתו עד שילמד
עברית .היו מרשי לו אפילו להופיע בפומבי בשפתו
עד שנתיי ואנו דורשי שלפני שנה כבר ידע עד
לידי שימוש חפשי.
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הדר לעי חרוד
איליה איסייב

אפשר להגיד שהכול התחיל בקי  ,1990כאשר קיבו עי חרוד ארג קייטנת קי
לילדי עולי מרעננה .לאחר אי&אלו ספקות והתלבטויות החלטתי לנסוע ,לראות
ולחוות דברי ואווירה חדשי ,וג לנוח כמוב  .מה עוד צרי ,ילד ב  13חו
מהזדמנות לברוח קצת מהבית .אבל זה פרק שני בסיפור.
קצת עליי :שמי איליה איסייב .נולדתי וגדלתי באוקראינה ,בעיר קייב .לא אגיד
שהייתה לי ילדות עשוקה אבל בכל זאת כמשפחה נורמאלית & למיטב זיכרוני &
חיינו תקופה קצרה .בגיל שבע נפטרה אימי ונשארנו שלושה אחי ,אבא וסבתא.
לאחר שהחלו להיפתח שערי ברית המועצות החלטנו שעולי לאר ובמאי 1990
עשינו זאת .מה אני אגיד ,אר חמה ,חדשה ומשוגעת .זה הרוש שנוצר לי בשבוע
הראשו .אשקר א אגיד שדעתי השתנתה בהרבה .היינו קצת בתל אביב ואחרי
זה עברנו לגור ברעננה.
בקי פנו אלינו ממחלקת הנוער של עיריית רעננה וסיפרו על הרעיו לקייטנה
בקיבו ,איפשהו בצפו .אח שלי סירב ואני הסכמתי .ארזתי מזוודה וכמו בשיר:
קו התהל ,באר .הרוש הראשוני מהטיולית של עזרא היה מאד מעניי .בכל
זאת ,זה לא אוטובוס .חשבנו שבסו( נמצא את עצמנו באוהלי .נסענו איזה שעה
וחצי ,ואז הגענו לירידה מיזרעאל לפני צומת נבות .מה אני אגיד ,עד היו אני
נפע לראות את הנו( של העמק .ההכרות ע קיבו הייתה מאד מעניינת .צורת
חיי ששמעתי רק בסיפורי ובאגדות ,הרי גדלתי תחת משטר שניסה לבנות את
זה בקנה מידה קצת יותר גדול.
בשלב זה נכניס לסיפור את משפחת צימרמ  .רעיה הייתה בי המארגנות של
הקייטנה עצמה ,לכ מהיו הראשו כבר הכרנו .את ישי הכרתי ,אי ,לא ,במוס.,
פע לרעיה נפלה שרשרת בקרטינג ,פע היה פנצ'ר ,אז עזרתי לישי לתק.
כ ,עברו לה השבועות ונגמרה הקייטנה .הגיע זמ לחזור למציאות .בלי להיכנס
יותר מדי לפרטי בלתי חשובי ,אגיד כ :,מרגע שהגעתי הביתה החלטתי :אני
רוצה חזרה.
זה בער ,המשפט הראשו שאמרתי לרעיה בטלפו כאשר חזרתי הביתה למשפחה.
התשובה הייתה פשוטה" ,בלתי אפשרי" .אבל כנראה את ה"בלתי" לא הצלחתי
לשמוע ומאותו רגע הייתי נחוש.
התחילה תקופה מוזרה של טלפוני ,ריאיונות אצל עובדי סוציאליי ,ביקורי
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בית שלה ,הסברי ,בקשות ,מריבות בבית וכו' וכו' .כול ניסו להבי ,מה בדיוק
ה”ג’וק” הזה של הילד ב השלוש&עשרה שהחליט שהוא לא רוצה יותר לגור ע
משפחתו אלא בקיבו .במש ,הזמ הזה ,ותו ,כדי השתפרות העברית ובעזרת
הרבה טלפוני ,הכרתי קצת יותר את רעיה ומשפחתה .בראש השנה היא הזמינה
אותי לחג" .טעות גדולה" ,אומר ישי .משפחת דביר ,חברת של משפחת צימרמ
שגרי ברעננה ,סיפקו טרמפ .וכ ,בדר ,לעי חרוד התחיל להבשיל לי הרעיו .אבל
זה קצת יותר מאוחר .ביליתי את החג וזה היה כי( לא נורמלי .בכל זאת ,התחלתי
להרגיש שעקשנות נושאת פרי  ,הייתי בעי חרוד ג א רק ליו  .לאחר מכ
בסוכות הצטרפתי לטיול ע משפחת צימרמ וש הכרתי את כל בני המשפחה
האחרי שלא פגשתי בעי חרוד .התחלתי להרגיש שאני מצאתי לא רק בית ,אלא
ג משפחה .אבל ידעתי שבסו( החופש אני חוזר לרעננה.
חזרתי למציאות ,אני ברעננה והקיבו ש ,מעבר להרי...
עברו לה עוד איזה חודש חודשיי  ,לאחר מריבה נוספת בבית ובהיעדר
אוטובוסי ,זה קרה בשבת ,לקחתי אופניי ולקחתי כיוו .צפונה ,לעי חרוד,
לישי ורעיה .זה היה מוזר .נסעתי לאור ,כביש  .4פניתי בכביש לגבעת חיי ,לא
הייתי בטוח .בכל זאת נסעתי ש רק פעמיי וג זה בכיסא אחורי חצי מנומנ.
התלבטתי ,להמשי ,,לחזור .כל הרעיו נראה פתאו מוזר ומשוגע .לא ידעתי כמה
עוד יש לי .לא ידעתי אי ,יקבלו אותי .בכל זאת :שלו הגעתי?! אבל בינתיי
קילומטרי חלפו ,לחשוב אפשר ג בתנועה .בגבעת חביבה עצרתי לשתות מי
וש פגשתי חייל  .לא אשכח את העיניי המרובעות שלו ,כאשר שאלתי אותו
הא זה הכיוו לעפולה .הוא ניסה להסביר לי שאני צרי ,לחזור .מה אני אגיד,
באותו שלב הייתי כבר נחוש :את הלילה אני מעביר בעי חרוד למחרת כבר נראה
מה נעשה .רציתי להזיז משהו בכל המעגל הזה של שיחות ,הבנות ,כ כ ושו דבר
לא קורה .המשכתי ,ועדי ערה ,או&אל&פאח .שלו עליכ ,עליכ שלו .זה
בער ,מה שזכרתי לענות לזק ערבי שפגשתי בדר ,והוא ביר ,אותי בערבית .מזל
שראיתי כמה סרטי על התרבות הערבית .והנה כבר מגידו .כבר בדר ,ראיתי את
השלטי המיוחלי :עפולה ,כ ,וכ .,המספרי קטנו לאט ,לאט מדי .התחיל
לרדת הלילה .באו&אל&פאח הייתי כבר בחוש .,בכל זאת נובמבר ,שעה שש כבר
חוש .,עליתי לכביש התענ ,והיה מעניי לדעת מה היה קורה א ההמש ,היה לפי
התכנית ,אבל לא ,התכניות קצת השתנו....
בקילומטר החמישי או השישי ,זה לא משנה ,עלה עליי רכב .הוא טע להגנתו שאני
נרדמתי ויצאתי לאמצע הכביש .א( פע לא ראיתי מישהו נוסע באופניי ויש.
בטח שברתי איזה שיא ג'ינס .נו נניח ,זה לא העיקר בסיפור .הוא דרס אותי .לקח
את מה שהוציא מתחת לגלגלי ,אופניי ואותי ור לבית חולי .פתאו ,על רקע
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כל הפגע&וברח היו באר המעשה שלו נראה אצילי .אז באמת הגעתי לעפולה,
כמו ששאפתי כל הדר .,במיו,לשאלה מאיפה אני ,האחיות ממש לא ציפו לשמוע
תשובה" :רעננה ,אבל אל תתקשרו לש" ,במקו זה נתתי את מספר הטלפו של
ישי ורעיה .רציתי לדבר אית ,להסביר כמה זה חשוב שאני כ אהיה בעי חרוד.
וה הגיעו .עכשיו יכולתי לדבר.
לאחר שלושה ימי של מעקב ,בדיקות ושיחות שוחררתי לביתי ,לרעננה .בדר,
עברנו בתחנת משטרה ,ש איזה שוטר חכ הסביר לי עד כמה אני משוגע וחסר
אחריות .מצא על מי ליפול ,ילד ב  .13מעניי א הייתה לו בגרות....
חזרתי לרעננה .אבל הרגשתי שמשהו השתנה .תשובות נהיו קונקרטיות .התהלי,
התחיל והפע ברצינות .הוזמנתי לאיזה מבחני מטע עליית הנוער .בדיעבד אני
יודע שהנסיעה הזאת חו מלהשאיר צלקות על הראש שלי ,הזיזה משהו .כמה
אנשי טובי התחילו להתערב למעני .וכ ,לאחר חודש נוס( ,בחופשת חנוכה,
נסעתי לעי חרוד והפע לתמיד ,לפחות עד סו( בית הספר .בדר ,עוד ניסו כמה
חכמי להפחיד אותי ,שילדי בקיבו רעי ,לא יקבלו אות ,,יציקו ל .,מה אני
אגיד ,טעו ובגדול.
לאט אבל בטוח השתלבתי  .מצאתי משפחה אוהבת ואכפתית  .בשתי מילי :
מצאתי בית.
אז אמנ הספר של עמוס קינ מדבר על דברי קצת יותר אפוקליפטיי ,אבל
בדיוק ככה אפשר לסכ בשלוש מילי את הסיפור.

ãåøç ïéò úéá ìëì äáåè äðù úëøá

ãåøç ïéòì êøãä
זיוה אופנהיימר
בנובמבר  ,1990באחד מימי ראשו ,בבואי לעבודה במחלקת כירורגית ילדי בבית
חולי העמק קראתי בדיווח מהלילה על קבלתו של ילד ב שלוש&עשרה שנפצע בתאונת
דרכי כרוכב אופניי .לא היה בדיווח זה שו דבר יוצא דופ ,המחלקה שלנו טיפלה
בילדי כאלו דר ,שגרה ,אבל בהמש ,נאמר שהילד היה בדרכו לעי חרוד & מרעננה )!(
& משהו לגמרי לא שגרתי.
ג בלי לשמוע פרטי נוספי היה ברור שמדובר בילד יוצא דופ בנחישותו ובאומ
האמתי" מאחורי הסיפור .חלפו שני
ִ
לבו ,ומאז נותרתי סקרנית לשמוע את "הסיפור
רבות אבל לבסו( העזתי לפנות לאיליה ולבקש ממנו לשת( אותנו ב " דרכו לעי
חרוד " .הסכמתו של איליה לא ניתנה בקלות א ,לכבוד י " ח באלול התרצה ואנו
מביאי את סיפורו.
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Money Makes the world go round …. Life is cabeart
ששי מאור
עיקר הציבור בעי חרוד איחוד חפ בחיי שיתופיי נטולי מעמדות ,שוויוניי,
ערכיי ,תרבותיי ,הכוללי ערבות הדדית וסולידריות חברתית.
אנו נמצאי בסופה של תקופה ) עשרי שנה ( סוערת שעברה על התנועה
הקיבוצית ,סערת שינוי אשר סחפה וטלטלה קיבוצי רבי עד עברי פי פחת,
שהכס( היה בו המוטיב העיקרי והכמעט בלעדי ,הקפיטליז חגג וערכי חברה
ירדו למחתרת .אנו עלולי לקבל החלטה מאוד שגויה בבחירת צורת החיי שלנו
לעתיד ולקבוע לבנינו ולנכדינו צורת חיי מעמדית ,לא שוויונית ולא צודקת ,
בניגוד לזר המתחזק בחברה הישראלית אשר חוזר לשורשי הקיבוציי
השיתופיי הקלאסיי בצורות שונות ,בשינוי והתאמות לרוח הזמ והמקו.
אי שו סיבה אמיתית היו למעבר אל שיטת חיי " דיפרנציאלית " אשר
הוכיחה בעליל כי לא פתרה את התחלואי שבגינ נוצרו כל מיני נוסחאות חיי
"דיפרנציאליות " אשר מבוססות על " תמורה לתרומה" ו "חלוקת הו ציבורי
בצורה לא שוויונית" ,זו תהיה טעות טרגית לקבל החלטה כזו בעת הזו שבה ברור
מעל לכל צל של ספק כי כבר אי צור ,בה וכי קיימות אפשרויות אחרות טובות,
צודקות ,שוויוניות ,הוגנות לבצע שינויי והתאמות בהסכמות רחבות וללא פגיעה
באנשי.
סערת השינויי חלפה לה והיא בדעיכה ,כמו בחיי מי ששרד את הסערה הוא
החזק ,עי חרוד איחוד קיבו חזק ולמרות שבעשר השני האחרונות יסודות
החברה עברו זעזוע חברתי קשה ,לא התרסקנו  ,מסתבר שהיסודות אשר נבנו כא
במהל 90 ,שנה ,חזקי והצליחו לשאת את כובד משקלה של הסערה המטלטלת
אשר עברנו ואנו נמצאי בספיחיה האחרוני  ,חוסננו אומנ תלוי בעצמת
החוליה החלשה וזה שהיא לא נותקה רק מעיד על הכוח הסמוי הטמו בשרשרת
החיי העי חרודית.
שינוי שבא מחולשה הוא כורח מציאותי שקשה להתגבר עליו ,שינוי מעמדת חוזק
שמאול ונובע מקבוצת מיעוט עיקשת  ,קשה להבנה מבחינת המניע הטהור
שלשמו מבקשי לקדמו .מאחר ואי בהירות והסכמה רחבה על המוטיבציה
לשינוי הוא לא יקרה ולא חשוב כמה קבוצה זו תהיה לוחמנית.
אנשי מונעי על ידי רצו  ,מטרות ואינטרסי .א אינטרס )כס(( הוא המניע
המובהק לקביעת כל רמת התייחסות בחיינו כא ולא רמה ערכית ,חברתית אחרת
אשר נהוגה היו ,אנחנו נהפו ,במו ידינו את המקו המיוחד והייחודי הזה עלי
21

אדמות לשכונה ממוצעת של כל עיר וא בישראל ובעול ובכ ,נאבד את תחושת
הגאווה והיחד של  90שנות היסטוריה שנבנו "בד יזע ודמעות".
עי חרוד ידעה להוביל ולהיות "אור לגויי" .בואו נמשי ,את הקיבו השיתופי
הקלאסי בהתאמות לרוח הזמ ומבלי לאבד את הנכס הכי חשוב שלנו והוא
בפתחה של תקופת התעוררות ותחייה קיבוצית ,בני שבי לבית
החברי! אנו ִ
והשרשרת ממשיכה  ,אני מקווה שכל הקמי לנתקה יתעוררו ויקראו את
המציאות האמיתית ,את מפת האינטרסי של קיבו עי חרוד איחוד ולא את
מפת האינטרסי האישיי שלה ובכ ,יחזקו את עי חרוד איחוד לעוד  90שנה.
עי חרוד איחוד היא עתיד ולא רק הווה או עבר.
שינוי צרי !,כזה שבא מתו ,רצו להיטיב ע כול ולא רק כספית ,שינוי צרי !,כי
החיי ה דינמיי ולא עומדי מלכת ,שינוי צרי !,כי דורות מתחלפי ודעות
ג ,שינוי צרי !,כי זה מרענ ונות כוח להמש ,,שינוי צרי !,כדי למנוע התקבעות
של מצבי ,שינוי צרי !,כי אי קווי ישרי בחיי ,שינוי צרי !,א תאווי חיי
אנחנו ,שינוי צרי...,
ישנ המו שינוי שאפשר וצרי ,לעשות מבלי להרוס את היסודות החברתיי
ואת הרקמה החברתית העדינה שנפרסה כא במהל 91 ,שנה .צרי ,רק לדעת
ששינוי הוא תהלי ,שלא מסתיי ברגע אחד )החלטה( ,הוא התחלה ידועה וסופה
מי ישורנו...
) Money timeזמ הכס(( הוא מושג שאול מעול הספורט שבא לתאר מאמ
גדול ברגעי משחק מכריעי .מי שנת את הכותרת לכתבה ביומ קוד העביר
מסר ברור ,אנחנו הדיפרנציאליי מדברי על כס( ,כס( הוא "ש המשחק" ,ש
תתקבל ההחלטה ויוכרע הכול ,אצה רצה לנו הדר ,והיא כבר לא כל כ ,ארוכה...
מה ע תרבות ,חברה ,קהילה ,חיי משותפי ,ערבות הדדית ,סולידריות ,קיבו?
כאשר מציאות החיי מוכתבת על ידי שיח "זמ הכס(" זה רק עניי של זמ שזה
יהיה הנושא המרכזי אשר החיי ייסובו על ציר כא .אני מאמי כי הציבור
הגדול בעי חרוד יודע לכלכל את דעותיו בנושא .בואו נגיד "כ" לקיבו חברתי
הכולל ערבות הדדית וסולידריות חברתית כאבני הבניי שעליה אנו מושתתי
היו ונמשי ,את המפעל שהקימו כא מייסדי הקיבו ,קצת אחרת ומותא לרוח
הזמ.

äáåè äðù
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16:00  בשעה12.9 ביום חמישי
.על הדשא שמעל בית התינוקות
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23

áåè ìæî
øèöì ä'ìçåøì
øèöì éëãøîì
ãëðä úãìåäì
íúֹø
úéåøìå ìòéì ïá
úåçîù åáøé ïë
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
äåð ìàøùéå äðéðôì
ãëðä úãìåäì
ìàøà
úéîøëìå úéîòì ïá
äåð úéøåðì ïéð
äåð ìéâéáàå ïåøäàìå
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì

ששי מאור

יומ עי חרוד
 29.7.1937כ"א באב
הערת חבר
על א /החו והעייפות
 לשיר צריכי .נשארו
מספר ימי
לי"ח אלול והמקהלה
טר התארגנה.
ומשוררות
משוררי
אייכ ???

חבורת הזמר יצאה לדר ,ומונה כרגע  14חברי אשר
נפגשי כל יו ראשו בשעה  19:30במועדו  .החבורה
פתוחה לחברי וצעירי נוספי אשר מעונייני לקחת חלק
בפעילות .החבורה תופיע בטקס חג הסוכות.
תזכורת :ציודי התרבות )כסאות ,שולחנות ,מפות ,מקרני,
מסכי ,ציוד הגברה וכו' (...הינ רכוש הציבור באחריות
התרבות ,הציודי הללו משמשי את התרבות לכל אירועי
התרבות במשק כולל אירועי פרטיי אשר נערכי בחצר
המשק  ,ציודי אלה לא יוצאי מחצר המשק למעט
אירועי משקיי .מחס טיולי תוגבר בשולחנות מתקפלי
גדולי על מנת לתת מענה בנושא זה למטיילי.
חג המשק המציי השנה  91שנה לקיומנו פתוח לכל תפוצת
העי חרודי ,בני ,עוזבי כול מוזמני לחוג עימנו את
האירוע.

חג המשק  -י”ח באלול:
חג המשק יו שישי כ' באלול 7 ,בספטמבר
 12:00 - 9:00ארוחת בוהריי חגיגית.
בערב בבריכה:
 20:00מוסיקפה
 20:45טקס וברכות לחג.
 21:15משה בקר במופע שירי שאהבנו.
 23:15ריקודי

