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וְ ַחג ׁ ָשבֻ עֹת ּ ַתעֲ ֶׂשה ְל ָך,
ִּב ּכ ּו ֵרי ְק ִציר ִח ִּטים
אשיתִּ ,ב ּכ ּו ֵרי ַא ְד ָמ ְת ָך,
ֵר ׁ ִ
ּ ָת ִביאֵ ּ ,בית יְ הוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך.
שמות ל“ד ,כ“ב ,כ“ו

צ‘אי שגיא
לחברי שלו.
בסו שנה זו יתקיימו בחירות לראשות המועצה האזורית) .תארי מדויק עדיי
לא נקבע( .בשני האחרונות תופסת המועצה האזורית )לא רק אצלנו אלא בכל
האר( יותר ויותר מקו בחיי היו יו שלנו .החל מניהול בית הספר היסודי
והתיכו  ,ניהול כל נושאי היתרי הבנייה ורישוי עסקי וכלה בנושאי פרוזאיי
כמו הוצאת אשפה מהיישובי ואחזקת מערכות הביוב .בשל כ מוקנית חשיבות
הולכת וגדלה לזהות העומד בראש המועצה ומכא לבחירות המתוכננות .במועצה
שלנו מתחלקת האוכלוסייה בער כ :שליש היישוב הוותיק ,שליש מושבי
ויישובי אחרי ,ושליש המגזר הערבי .פיצול הצבעה של חברי היישוב הוותיק
מנוגד לאינטרסי שלנו .לכ אני מבקש מהחברי לגלות ערנות בנושא זה לשת
פעולה ולעזור במידת הצור .מערכת הבחירות עוד לא נכנסה לשיאה אבל בהחלט
התחילה ותמשי ותתפתח.
השבוע נתחיל הלכה למעשה את ההצבעות בקלפי ממוחשבת .בעבר עשינו מספר
הצבעות "על יבש" כדי לתרגל את הנושא .לצערי בהצבעות "יבשות" אלה לא
השתתפו חברי רבי .לקראת הקלפי הנוכחי הועברו לחברי הנחיות אי לבצע
את ההצבעה .ברור שיהיו ג כמה אי#הבנות ובעיות .בכל מקרה כזה אני מבקש
לפנות אל מי שנקבעו לכ )ניב פורת ,נדב רז( לקבלת עזרה.
בלוני גז  #בעבר נהוג היה למלא בלוני גז קטני אישיי )בלוני לכירת טיולי(
במשק חו .בשל סיבות בטיחותיות וכ בשל עלויות לא מתוכננות הופסק השירות
ולא נית יהיה לקבלו במשק חו.
זכאויות בנייה  #לצערי הרב שתי משפחות עדיי מסרבות לחתו על העברת
זכאויות הבנייה שלה לטובת הקיבו .זאת על א כל ההסברי וניסיונות
השכנוע ,ועל א החלטת המזכירות המבטיחה פיצוי במצבי מסוימי) .ההחלטה
התפרסמה ביומ הקוד( .מצב זה של חברי הפועלי בניגוד לאינטרסי של
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הכלל ובניגוד להחלטות הקיבו ומעדיפי את האינטרס האישי שלה איננו עולה
בקנה אחד ע חיינו כא והמזכירות תידרש לחשוב ולהחליט אי לנהוג במקרה
זה.
בינתיי אנחנו מתקדמי ע החתימות שכבר קיבלנו ובשבוע הקרוב יעלו נציגינו
למשרד השיכו בירושלי לבדוק את הנתוני ולקבל את האישורי הדרושי.
קנסות תעבורה  #לאחרונה אנו מקבלי קנסות רבי על נסיעה במהירות מופרזת.
רוב רוב של הקנסות באי ממצלמה המוצבת לאחר צומת מגידו בכניסה לוואדי
ערה .חברי רבי נופלי ברשתה .אז קוד לכול אני מבקש מכול לנסוע
במהירות המותרת ולא יותר .ושנית אנא שאלו את שכניכ באיזה מקומות יש
להיזהר בזהירות יתר .אנו משלמי מאות שקלי מיותרי על קנסות אלה .אנא
שימו לב!
הצעת הצוותהדו מסלולי פורסמה לא מזמ ונמצאת בשלב של הסברי לחברי.
ע תו שלב זה תובא ההצעה לדיו באסיפה .אני מניח שתתקיימנה כמה אסיפות
בנושא זה .הנושא טעו ומעורר רגשות שוני החל משמחה ותקווה וכלה בכעס
וייאוש .חשוב שנדע לקיי את הדיוני באותה רמת הוגנות שקיימנו עד היו
ובאותו נוהל קבלת החלטות שהיה מקובל עלינו עד היו.

שתהיה לנו שבת של שלו
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החלטות מזכירות מתארי 25.4.13

 .1המזכירות מחליטה לחדש את תורנות השמירה ביישוב בימי שישי בלבד.
כל תושבי היישוב מגיל  18עד גיל  65ייקחו חלק בתורנות שתנוהל על ידי הרב"ש.
 .2המזכירות מחליטה למנות את שי דקל ,מאיר דור ,וקנת הנס לצוות שיביא הצעה
בנושא בטיחות כלי רכב קטני ממונעי בחצר הקיבו.
 .3המזכירות אישרה את רמו ברוידא ,זיוה אופנהיימר ,אריאל ארצי ,מאיר דור,
טל מאור כנציגי ציבור בהנהלת הבריכה לשנה זו.
 .4המזכירות אישרה להגדיל את מסגרת התקציב של הצוות הדו#מסלולי ב 20#אל
שקל.

הבעת תודה
לכבוד מזכירות קיבו עי חרוד איחוד
שלו רב,
בש ותיקי הגלבוע אנו מבקשי להודות בחו על החלטתכ המבורכת למת תרומה
בס  ' 2000לעמותת "דורות בגלבוע".
תרומתכ תסייע לנו ברכישת "אופני#יד" לחדר הכושר "כושר לדורות" ,לרווחת ותיקי
הגלבוע ,באי המרכז האזורי ”דורות בגלבוע“.
תודה על ההיענות ,תודה על התרומה הנאה !!
בברכת המש שיתו פעולה פורה לרווחת ותיקי הגלבוע
גברוש נחושת  #יו"ר
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מרי ורד  #מנכ"ל

"דורות בגלבוע"
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תפילה זו )כא מתורגמת מגעז( הושמעה בחג הסיגד שנחוג על ידי יהודי אתיופיה.
טקס הסיגד מהווה מעי שיחזור סמלי של מעמד הר סיני ולוחות הברית ,שהיו ברית
עול בי ע ישראל ואלוהיו .זיקת של יהודי אתיופיה לציו )ירושלי( התבטאה
בתפילות ,בסיפורי ,במכתבי ובאיגרות ששיגרו לאר באמצעות שליחי .ירושלי
הייתה מוקד התפילה ,ואי תפילה שלא הוזכרה בה עיר הקודש .בכל תפילה ביקשו
מהאל שיחזיר אות לאר אבותיה .כשהתפללו או כששחטו ,שמו פניה מזרחה
לכיוו ירושלי .בחג הסיגד נאמרה תפילה לשלו ירושלי ,וכ בקשה ותחנוני
מהקב"ה להעלות ארצה במהרה.
כיו כשיהודי אתיופיה חוגגי את הסיגד בירושלי נשי רבות ממלאות שקיות
פלסטיק בעפר שה אוספות מתחת לבמה .בבית יצררו את עפר ירושלי הקדוש
בשקיק בד ,והוא יביא לבית מזל עד השנה הבאה כשיזכו לשוב ולחגוג את הסיגד.
הביאה זיוה אופנהיימר
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íéôðòá íéøåëéáä âç
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ּו ְת ֵאנָה וְ ִר ּמ ֹון ֶא ֶרץ זֵית ׁ ֶש ֶמן ּו ְד ָ

ינאי סנדרובי

חג השבועות שעומד בפתח הנו חג עמוס בהקשרי חקלאיי בכלל ,וקשור לרפת
בפרט ,דר הנוהג לאכול מאכלי חלב .החג נקרא ג חג הקציר ואכ בימי אלו אנו
עוסקי בקציר החיטה .את החיטה לתחמי קצרנו לפני כחודש וכ את החיטה
לחציר .בשטח מצהיבה הקמה ובקרוב יתחיל קציר החיטה לגרעיני.
ברפת קיבלתי לידי את סיכומי  .2012נראה שסיימנו שנה בצורה טובה ,תו שמירה על
יציבות בפרמטרי המקצועיי .השנה שעברה התאפיינה בקי ח מאוד וכ בעלייה
תלולה במחירי המזונות במהל החציו השני .בדר כלל "מחיר המטרה" יודע לפצות
על עליות מחירי ואול לא תמיד בקצב הנדרש .הרבעו השלישי היה רבעו שבו
יחסי המחירי נעו לרעתנו .בסופו של דבר ,אצלנו ההשפעה של כל זה הייתה
מצומצמת ,וככלל יעילות ההזנה נשמרה.
בימי אלו מתמודדת הרפת ע מחלה שנקראת "קטרת העור" .מדובר במחלה
שמקורה באפריקה והתחילה לטרוד את מנוחתנו בשני האחרונות .הגל האחרו הנו
קטלני במיוחד .המוקד הראשוני היה באזור רמת הגול והוא נצפה בתחילת החור.
מש ,במהל כל החור ,התפשטה המחלה לכל צפו האר .ההדבקה מתבצעת על ידי
זבובי והמחלה אינה מסוכנת לבני#אד .ברמה הכלכלית היו רפתות שספגו מכות
קשות .בשלב זה ההדבקה נעצרה ואול לא נית לומר שהסכנה עברה .עד עכשיו
הומתו כבר כמה מאות פרות ברחבי האר .העדר שלנו חוס פעמיי ובשלב זה לא
נרשמה אצלנו תחלואה.
כבכל שנה במהל החור ,גלש מדי פע הביוב של הרפת וזר בסמו לקו הביוב
המערבי .לנו ברור כי יש למנוע מקרי אלו וכל הדיבורי וההסברי לא מפצי על
המטרד שנגר ,ובכל זאת כמה עובדות :אנו מקדישי למניעת המצבי האלו הרבה
מאמ ,כס ומחשבה .בתקופה האחרונה ביצענו שינויי משמעותיי במפרדה והיו
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עומדת לרשותנו מערכת טובה בהרבה .אינני יכול להבטיח שלא יהיו גלישות
בכלל ,אבל אני כ יכול להבטיח שיהיו הרבה פחות גלישות ושאנו לא נפסיק
להשקיע במערכת הזו ,עד שנגיע למצב שבו המטרד שוא לאפס.
בזמ כתיבת שורות אלו שורר אצלנו חו עי #חרודי טיפוסי ,רק לפני שבוע נרטבנו
מגש מאוחר שלא "במועדו" והיו חו כבד שאינו נגמר .בשלב זה החו לא
עושה הרבה רוש על הפרות וה שוברות את כל שיאי התנובה שאליה התרגלנו.
את קצב הייצור אנו מווסתי על בסיס תכנית ייצור שהפרמטרי שלה נגזרי
מביצועי השנתיי האחרונות .כאשר הפרות משנות )לטובה( את הפרמטר העיקרי
 #ייצור  #בצורה משמעותית ,נוצרי פערי בי הביצוע לתוכנית או במילי
אחרות  #תכניות לחוד וביצועי לחוד.
והלוואי שאלו ורק אלו יהיו הצרות שלנו...

חג שמח לכל בית עי חרוד !

שי פטרו

בעקבות לח פיזי מתו מצד המערכת סו סו התיישבתי לכתוב מספר מילי על
מנת לשת אתכ בנעשה בפרדס ובאבוקדו בשנה האחרונה.
רקע כללי על ענ ההדרי העולמי:
גידול ההדרי מתפרס על פני העול כולו אול הוא מחולק בשל עונות השנה
)העונה היא בחור( לגידול בחצי הכדור הצפוני וגידול בחצי הכדור הדרומי.
ס הייצור העולמי מגיע ל 100#מיליו טו כאשר הצד הדרומי מייצר כ 25#מיליו
טו והצד הצפוני )ישראל ביניה( מייצר  75מיליו טו .
לר ֶ2ז ומיצי כ . 77%#כ 23%#פרי מיועד לאכילה .כאשר
למעשה רוב הפרי מיועד ֶ
מורידי את הצריכה המקומית בכל אזור ייצור ,רק  9%מס הייצור העולמי
מסתובב בי השווקי השוני בעול ,בס הכול כ 8 #מיליו טו פרי טרי.
אצלנו )מדינת ישראל( רוב הפרי מיועד לייצוא ולתעשייה ,הצריכה המקומית היא
נמוכה.
ישראל מייצאת כ 200,000 #טו פרי כאשר רובו מופנה לאירופה.
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עי חרוד גידול:
בימי אלה סיימנו את עונת  2012#13ע סיו קטי האבוקדו ריד .עכשיו
מתחילי לסכ את העונה על כל זניה .בגדול נראה כי העונה תסתיי בדומה
לעונה הקודמת .אנסה לסכ את התוצאות לפי הזני שאנו מגדלי:
 .1פומלו אדו )צ'נדלר(  65דונ מניב יבול כ 250#טו  ,ז שנמצא בירידה .רוב
השטחי באר נעקרו מחוסר כדאיות כלכלית  .ג אנחנו מצמצמי .בשיאו
היה שטח הגידול  116דונ.
 .2אשכולית לבנה 33 :דונ מניבי  200טו  .החלקות מבוגרות אצלנו )נטיעה
ב (1962#וכל הפרי מיועד לתעשייה .כרגע החלקות מרוויחות מעט וברגע שכל
הפרדס הצעיר יכנס לניבה מלאה אני מניח שג חלקות האלו ייעקרו.
 .3מינאולה 100 :דונ מניבי יבול של  240#טו  50% .קטי ראשו  ,המינאולה
שומרת על מחיר יציב כבר כמה שני .מיועדת לשוק מסוי לכ צרי לנסות
להגיע ליבולי טובי כי בניגוד לכל יתר הזני אנו יודעי בגדול מה
התמורה שנקבל בעבור הפרי.
 .4אור  90דונ מניב  ,כאשר  66%המניב נקט שנה לראשונה .יבול 220#טו .
האור הינו הז שעליו מתבסס כיו כל ענ ההדרי בישראל ,זוהי קלמנטינה
הנחשבת לטובה בעול נמכרת במחיר גבוה באופ משמעותי יותר מכל
קלמנטינה אחרת.
 .5אשכולית אדומה 82 :דונ מניב ,יבול  590טו  .בחרתי להשאיר את
האשכולית האדומה לסו כיוו שהיא נמצאת בפרשת דרכי קריטית לענ.
בשלוש השני האחרונות רוב מגדלי האשכולית סופגי הפסדי גדולי
והאופק לא מראה שינוי כיוו חיובי ,ישנ שתי סיבות עיקריות שהביאו את
האשכולית למצב הזה:
א .הצריכה בקרב האוכלוסייה יורדת משנה לשנה ,הדור הצעיר נמנע מלאכול
אשכוליות.
ב .תחרות קשה בעיקר מול הטורקי .עלות הגידול אצל נמוכה יותר
ואיכותו משתפרת.
העונה הקרובה מבחינת האשכולית היא קריטית ביותר ולאחריה יתקבלו
החלטות .א יתחילו לעקור ייפגעו בעיקר חקלאי קטני וחקלאי שאצל
האשכולית הינה גידול עיקרי.
ההשלכות יהיו אדירות ,כיוו שמעבר לפגיעה בפרנסת החקלאי תהיה פגיעה
ישירה בבתי אריזה .האשכולית הינה ז שתופס נפח אדיר בבתי האריזה וברגע
שהכמות תרד בתי אריזה ייאלצו להיסגר או להתאחד.
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שיווק:
אנחנו עובדי מול שתי חברות יצוא פרטיות .האחת נקראת ביפרש עוסקת בשוק
הרוסי ונחשבת לאחת הטובות ביותר ברוסיה .אית עובדי בשיטה של מחיר
סגור מראש בכדי להוריד סיכו  .השנייה  k.s.cעובדת בעיקר בשוק הצרפתי
וההולנדי ואיתה עובדי במחיר פתוח כיוו שהמידע על המחירי ומצב השוק
הרבה יותר זמי  .השיווק נעשה בשיתו פעולה מלא ,מתקבלות החלטות ביחד
בכדי לנסות למקס את ההכנסה מהמכירות .
בזכות שיטת העבודה הזו אני מערי שהפער בהכנסה הכללית בשלוש העונות
האחרונות מגיע למיליו ' .לו הינו ממשיכי לשלוח לבית האריזה פרי כמו שהיה
נהוג בעבר ספק רב היה לגבי המש קיו הענ.
אבוקדו:
כמו שציינתי בפתיח ,השבוע סיימנו את העונה ע סיו קטי האבוקדו ריד.
זו הזדמנות לנסות להסביר לחברי שכל הזמ מודאגי מזה שלקראת הסו ה
רואי "הרבה" פרי על הרצפה למה לא ממהרי לקטו.
לפני חודש המחיר היה סביב  ' 5לק"ג ולאחר התייעצות ע אנשי הקשורי
לענ החלטנו לנסות להחזיק את הפרי עד לנשר של  12%#10%מס היבול כיוו
שהמחיר אמור לעלות משמעותית עקב חוסר פרי באר )ג אצלנו( .היו לאחר
הקטי ההחלטה הוכיחה את עצמה ,כי המחיר עלה לפחות ב ' 2 #לק"ג ולכ
הפער בהכנסה הסופית מגיע לעשרות אש"ח.
ז אטינגר :מטע  20דונ ,יבול 65 #טו  .העונה יבול שיא של קצת מעל שלושה טו
לדונ והמחיר טוב.
ז פינקרטו  :מטע  40דונ ,יבול  2 #טו לדונ )מעל הממוצע( ,מחיר טוב.
לסיכו:
אנחנו החקלאי ע של אופטימיי ,תמיד מקווי שהעונה הבאה תהייה יותר
טובה הרי אנחנו תלויי בכל כ הרבה משתני שאי לנו שליטה עליה:
מזג #אוויר ,שינוי צריכה ,משברי כלכליי ,שערי מטבע ועוד דברי רבי
אחרי .ואז אומרי לעצמנו בשנה הבאה יהיה ככה ויהיה ככה .ולכ אני רוצה
בנימה של אופטימיות לאחל לכל בית ישראל ולביתנו בפרט חג ביכורי שמח.
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חג הביכורי תשע“ג
רננה אליאס
ראשית הקי בדיר .המרעה שהיה השנה במתכונת מצומצמת ,נגמר לחלוטי
והמאווררי עובדי במר .בדיר נחלבות כיו כ 770#כבשי שמניבות מעל 2000
ליטר חלב ביו .העדר כולו מונה קרוב ל 1000#אימהות .גזע האס שהוכנס לפני מספר
שני ,מהווה כיו כמחצית מהעדר.
השינוי הבולט בשלוחת הטלאי הוא פיזור ההמלטות על פני כל השנה ,כאשר כל
חודש ישנו גל המלטה ,כולל בחודשי הקי .ההריונות בקי רצויי מאוד מבחינתנו,
אול מזג האוויר מקשה על הכבשי ההרות ולכ ה זוכות לגז נוס בקי בנוס
לתספורת האביבית .במהל החג נהיה בעיצומו של גל המלטות וכול מוזמני לבקר
את הטלאי החדשי.
בצוות הדיר ממשיכי העובדי הקבועי :אורי ,בני ,ליי  ,רננה ,חמודי ,מחמוד ,יוס,
מוחמד ושחר.
צדיקי בדיר? לרגל חג השבועות הוא חג מת תורה ,רצינו לשת אתכ בפ ההלכתי
של גידול הצא אצלנו במשק .כל התוצרת של הדיר היא תחת פיקוח הרבנות הראשית
ולכ  ,אנו מוצאי את עצמנו מתעמקי מעת לעת בסוגיות הלכתיות של ממש ,תו
ניסיו למצוא את שביל הזהב בי דרישות הפיקוח והכשרות לבי שגרת יומנו בדיר.
החלב המיוצר בדיר הוא ברמת הכשרות הגבוהה ביותר  #מהדרי  ,אי#לכ רק לגויי
מותר לחלוב בשבתות .בנוס ,אתגר הלכתי של ממש למגדלי הוא חג הפסח
שהסתיי לא מזמ  .העדר עובר למנות כשרות לפסח ,עתירות תירס ונטולות חמ.
השינוי מחייב היערכות לוגיסטית גדולה ונעשה בהדרגה ,כמו כל שינוי בהזנת מעלי
גירה .לצד כאב הראש )והכיס (...שמלווי את פסח ,יש לציי כי מנות הפסח אהובות
במיוחד על הכבשי וא מעלות במעט את תפוקת החלב .מצווה נוספת שאנו ממלאי
באופ סמלי אחת לשנה היא" ,מכירת בכורות" .כל ב בכור של פרה כבשה או עז ,שיי
על פי היהדות לכוהני .על מנת להיפטר מחובת נתינת הבכור לכוה  ,מוכרי חלק
מהא היולדת לגוי ,עוד לפני הלידה )מי אמר קומבינה?( ובא לציו גואל.

חג שבועות שמח מצוות הדיר
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השיר הפשוט של הלח
זו הכותרת לרשימה מאת ארנו #לפיד שהתפרסמה בעיתו" #ידיעות הקיבו " מיו  26.4על,
"אית #ב #רפאל מקיבו עי #חרוד איחוד הוא אופה אומ #שאפילו רושפלד ]ש ידוע[
ממלי לעקוב אחריו" .ברשותו של אית #אנו מביאי את הרשימה ליומ #שלנו.

משבוע השתלמות באפיית לח ,בפריז ,במטבח ,וסו#סו כפי שכבר צוי  ,הריהו
חזר אית ב רפאל לפני כחודש ,מעודכ אד מסופק ומאושר.
מקצועית וטעו בהשראה ובמתכוני
חדשי שבמגע הקס של ידיו הופכי הבאת מפריז סודות אפייה חדשי?
"כל הזמ יש חידושי וטרנדי ותמיד יש
ללחמי "צרפתיי#ישראליי".
עוד לפני שנוגסי מה ,ואז לא יכולי מה ללמוד .לחמי 'ארטיז ' #לחמי איכות
ל ע צ ו ר  ,מ ס ת ח ר ר י  מ ה נ י ח ו ח ש ה  שנעשי ידנית ,כמו הפטיסרי ,ה דבר
מפזרי בעת אפיית ברחבי עי חרוד חדש יחסית באר ,שאת הידע לייצורי
איחוד .חברי ותיקי מאד נזכרי הביאו אנשי שהסתובבו ולמדו בחו"ל,
במאפייה שפעלה בקיבו אי #אז ,לפני בעיקר בצרפת .יש כמה סוגי לחמי:
שהתפלג ,ואית  ,ב וחבר הקיבו )  (44ה א מ ר י ק נ י  ,ה צ ר פ ת י  ,ו ה ל ח מ י 
שרק שמע עליה ,אומר שהוא מאושר כפי הסקנדינביי והגרמניי הכבדי .מה
שאולי מייחד אותי ,זה השילוב בי
שלא היה מעודו.
לפני שש שני ,אחרי שהתלבט וחטא הצרפתי שלמדתי ,לבי הישראלי .כל
באמנות וביצירה לסוגיה  ,למד תיפו ,ה ל ח מ י  ש ל י ה  ל ח מ י  מ ק מ ח י 
עבד כמסגר ,ו"חיפש את עצמו"  #מצא את איכותיי  #כוסמי  ,שיפו  ,מלא ולב
מה שחיפש :מקצוע ,שאיכשהוא קשור שמיובאי מחו"ל  #ע אחוזי אפסיי
של שמרי ,שאני מגדל בעצמי".
באמנות  #קונדיטור.
בעידודה של גליה ,זוגתו ,הל ללמוד שנה העבודה קשה?
אצל הש #קונדיטור ער שוורצברד" ,מאוד .בסופו של דבר זו עבודת כפיי,
ב"בישולי" ,וכשחזר לקיבו אפה עוגות ב ש י ט ה ה מ ס ו ר ת י ת  ,ו ב מ ש  ה ז מ
במטבח" .אבל משהו לא סיפק אותי מתחילי להרגיש כאבי בידיי ובגב.
בעוגות" ,הוא אומר" ,והחלטתי שאני אבל זה כי גדול ,והשיגעו העיקרי שלי
רוצה להתמקד בלחמי" .הל והתמחה זה לפתח מתכוני חדשי .פע בשבוע
איפה במאפיית בוטיק בטבעו  ,מלווה אני עובד על לח חדש ,בדר של ניסוי
בפרגו ובעצה טובה של שוורצברד ,וטעייה .ע הידע שלי אני יכול לעשות
ובעזרתו ובהנחייתו שליובל נצר ,האקונו קומבינציות של קמחי וחומרי ,ויש לי
של הקיבו ,פתח מאפייה בחדר קט כיו כחמישי סוגי לחמי".
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משהו שטר אכלנו?
"למשל ,לח שיפו ע עדשי שחורות,
או לח ע יי קברנה וצימוקי".
כמה כיכרות אתה אופה ביו?
כמה עשרות כיכרות כל יו ,וליו שישי
כמאה כיכרות ,וכשלושי #ארבעי
חלות".
והריח ודאי מטרי את החברי...
"לגמרי .בפריז ,האופי מכווני אפיית
מאפי הגבינה לשעה שהאנשי בדרכ
הביתה מהעבודה וככה ה מושכי
אות לבוא ולקנות .האמת – לא צרי
לפתות אות ,הצרפתי קוני בגט
בבוקר ,בגט בצהריי ובגט בערב".
וחברי הקיבו?
בינתיי ,ה רוב הלקוחות שלי ,אבל
אני שוא להגיע לייצור בהיק גדול
ול מ כו ר ג  ב ח ו  .ל א ע ש ית י ש ו 
פרסו ,אבל אני מקבל המו שבחי,
ואני יודע שמסעדני בתל אביב עוקבי
אחריי ,בעקבות המלצה של רושפלד
באינסטגר ,וזה כבוד גדול .את הלח
שלי נית לקנות בימי שישי ,בי השעות
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 7:30ל 12:00#בצהריי ,בחדר האוכל
של עי חרוד איחוד".
והמחירי?
"נעי סביב  ' 15#20לכיכר של 600
גר .למי שרגיל ללח מהס<;ֶ ר זה
נשמע אולי קצת יקר ,אבל אי מה
להשוות באיכות ובטע ,תאמי לי .לא
רבי יודעי שחלק מהלחמי שה
קוני בסופר מכילי חומרי שימור,
התפחה ,כימיקלי ,וכל מיני דברי
ממש לא בריאי .כשיתחילו לאכול
לח אמתי ,ה לא יוכלו לחזור ללח
התעשייתי".

""...øàô áø àðèä àåìî ,éúàáä äðä éðâ éøô
éáéáà ïúéà
הטנא אכ מתחיל להתמלא .אנו בעיצומו של קציר החיטה .נראה שהיבולי
מרשימי למרות שלרגע חששנו לאי #מילוי גרעי החיטה ולהצטמקותו בגלל
הפסקת הגשמי בסו חודש ינואר .בכל פע שאני יושב לכתוב את מדור:
"החדש בגד"ש" אני מתלבט מה לכתוב? מצד אחד אנחנו מגדלי גידולי דומי
ורק כמות הדונמי משתנה לפי הכדאיות הכלכלית ומחזור הזרעי באותה
התקופה .מצד שני ,אי#אפשר שאצא פטור ללא כלו .לכ החלטתי לשנות ממנהגי
ולשת בנושא חשוב ובר#קיימא המעסיק אותנו מאוד.
לפעמי ,כשאני נדרש לכתוב כמה מילי אני מחליט ,להתחיל מהסו .לאחרונה
שאלו אותי חברי" :מה עושי השופֶ לי בחלקות ח' וט' ?" השבתי לה:
"שימור קרקע" .בכתבה זו אנסה להרחיב מעט על הנושא למע אלה המכירי את
המושג א לא את פרטיו .בהזדמנות אנסה לעניי ג את אלה שלא ממש מכירי
מושג זה.
כשמדברי על שימור וניקוז קרקע מתכווני לאוס שיטות של שימור משאבי
חקלאיי .שיטות רבות ,שמטרת מניעת דילול קרקע ,ירידה בפוטנציאל פוריות
הקרקע כתוצאה מסחיפה )הסרת קרקע מעל שטח מסוי( ,המלחה ,זיהו
ושיטפונות.
קיימות שיטות מגוונות לשימור הקרקע לש מניעת זיהו ,הצפות ,סחיפה ועוד,
וה כוללות :עיבוד על פי קווי גובה ומשבי רוח  #טרסות )=יחי( ,צמחי כיסוי בי
השורות המשמשי כחוצצי בי החלקות ,מחזור זרעי ,עיבוד שטח על ידי
מזרעות אי#פליחה ,ייצוב באמצעות פולימרי ,ניקוז מי תת#קרקעי ועוד...
כידוע ,מרבית השדות שאות אנו מעבדי נמצאי בשיפועי הנתוני לסכנת
סחיפה .בסתיו ,לאחר תו עונת העיבודי וההחלקה של השדות ולקראת תחילת
עונת הגידול הקרבה ,עומדי השדות חשופי .זו התקופה המסוכנת ביותר
לשדות ,במיוחד לשדות שעברו החלקה באמצעות "הארגז מחליק".
מדוע התקופה מסוכנת? כיוו שבעונה זו האדמה מפוררת ושחוקה ,תלכידי
הקרקע מפורדי והמי שמרטיבי את השכבה העליונה אוטמי את הקרקע.
לכ  ,הטיפה הראשונה שמרטיבה את הקרקע גורמת לאיטו שבעטיו הטיפה
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הבאה אינה מחלחלת למטה אלא נשטפת במדרו  .גור נוס הוא הגש .בעונת
הסתיו )אוקטובר#נובמבר( מופיע הגש לעתי בעוצמות גבוהות עד  100מ"מ
לשעה ולמש  15דקות ויותר .זה קורה בי סופה לשלוש סופות במהל העונה.
כששני גורמי אלה משתלבי ,אנו עדי לתופעת סח הקרקע .סח הקרקע
מתחיל בחירו הקרקע מלמטה למעלה .כלומר ,המי מתחילי "לנגוס" בשדה
מלמטה ,והחרי נמש כלפי מעלה ומתפשט לצדדי .ככל שהמדרו תלול יותר
המי סוחפי אית את הקרקע ביתר קלות ,כיוו שהאנרגיה שלה גבוהה יותר.
כשהמדרו מתמת האנרגיה נחלשת והאדמה שוקעת .זהו "הסח"  #האדמה
מהמעלה.
לרוב נוכל לחזות בסח כשאנו צופי בשיטפונות והמי חומי ובוציי ,א
כשאנו נמצאי באזור מישורי ,הסח שוקע והמי ממשיכי לזרו באיטיות.
הסח סות את תעלות הניקוז שבצדי הכבישי וגור להצפות.
בחלקות ח' ו#ט' אנו יוצרי באמצעי הנדסיי= ,יחי ותעלות ניקוז מיוצבות
באב  ,להאטת זרימת המי כבר במעלה .זאת כדי לנטרל את אנרגיית המי
ולמניעת סח הקרקע .בנוס לאמצעי ההנדסיי אנו מחזיקי מזרעת פלחה
)דריל( המיועדת לזריעה באי#פליחה .אנו מקיימי משטר עיבודי משמר שנועד
לצמצו הפגיעה בקרקע על ידי העיבוד.
בעי חרוד ישנה מסורת רבת שני של מאמצי לשימור הקרקע .ניכר שהושקעה
למידה בנושא והציווי" :לעובדה ולשומרה " נשמר בצורה עקבית לאור דורות.
חשוב לי לציי את האיש המשמש "גשר" בי דורי בתחו שימור הקרקע ,צביקי
נור ,שמהווה עבורנו יוע ומנטור .לצביקי ניסיו עשיר ורב שלא יסולא בפז .הוא
מקדיש לנושא מזמנו ומרצו .לא אחת ,אפשר לראות אותו בשדות תחת השמש
הקופחת כשהוא עסוק בבדיקת אפשרויות ההגנה על השדה .אחר כ הוא נות
עצות מועילות וחשובות .אנו מודי לצביקי על תרומתו הרבה ומאחלי לו עוד
שני רבות של בריאות .אנו מודי ג לאלקנה פרנק הנושא בתפקיד אחראי
שימור הקרקע מטע הגד"ש.
ביכורי אני כנראה לא אביא השנה לבית המקדש ועל ראשי לא אשי זר לכ ,
אסיי בברכת חג שמח לכל בית עי חרוד איחוד.
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אירו מגנזיו =

 Aero-Magnesiumמגנזיו אווירונאוטי

יונת #ה#

בטקס הדלקת המשואות בערב יו העצמאות צוינו מספר הישגי מקומיי,
ביניה ג הוזכרה הפעילות של אירו-מגנזיו .בעקבות מספר תגובות ושאילתות
שקיבלנו מחברי לאות #הצהרות ,ראינו לנכו #לעדכ #על הנעשה ולעשות קצת
סדר עבור מי שמתעניי.#
ראשית ,על מנת להעמיד דברי על דיוק )בהקשר הנאמר בטקס ונכתב ביומ
הקוד(:
◆ אירו#מגנזיו אינה מחלקה בפלב ,אלא חברה רשומה שהוקמה בספטמבר .2010
החברה מוגדרת אגודה שיתופית חקלאית  #אגש"ח  #והיא בבעלות פורמאלית של
שתי חברות בשני משקי :פלב  #עח"א ) (74%ואלגת  #קיבו אלוני ).(26%
◆ אירו#מגנזיו לא שילשה את רווחיה בי השני  2011ל ,2012#מהטע הפשוט
שב  2011 #לא היו כלל רווחי רשומי בחברה .נכו יהיה לומר ששנת 2012
הסתיימה ע היק פעילות של כ 7.7#מיליו ש"ח ובשנה הנוכחית אנו מקווי
להגיע להיק פעילות של  12מיליו ' )מאד תלוי בשער הדולר(.
נחזור אחורה מספר שני ונזכיר שפעילות המגנזיו התחילה כסוג של "חממה" בתו
פלב ,מתו מוטיבציה ללמוד תחו חדש ובתולי ,הקשור לחומר מבנה לא מוכר
ואשר אופי העיסוק בו עשוי להיות דומה מאד לסוגי ההתמחויות הטכנולוגיות של
המפעל.
הרציונל המרכזי בטיפול דווקא במגנזיו ,קשור לעובדה שמדובר בחומר המבנה
המתכתי הקל ביותר על פני כדור האר .אשר על כ  ,ההנחה הייתה שהשגת התמחות
בטיפול במגנזיו תאפשר יכולות ייצור של פריטי ומכלולי קלי במיוחד .אלו
ישתלבו בעתיד במוצרי מתקדמי  high#endאשר "צמאי" להפחתת משקל
ויכולי ג לשל על הפחתת המשקל .התחרות תהיה ,ב  99% #מהמקרי ,ע
מוצרי המיוצרי היו או מתוכנני להיות מיוצרי בעתיד מנתכי אלומיניו.
קשה לתמצת את אירועי השני שחלפו לפני הקמת אירו#מגנזי .נציי רק שהייתה
פעילות בעצימות מאד נמוכה )תשומת לב ניהולית והנדסית של שלושה אנשי
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מפלב ,לא במשרה מלאה( אשר שמה לה למטרה ללמוד את הדגשי הטכנולוגיי
בטיפול במגנזיו ,להבי מי ה השחקני העיקריי בשוק )ספקי חו"ג ,לקוחות
פוטנציאליי גדולי ,חוקרי( ומה הדילמות העיקריות הקשורות ליישומי מגנזיו,
בעיקר בתחומי התעופה .באות תקופות השתלבנו במספר תכניות מו"פ )מחקר
ופיתוח( ,חלק נתמכו ע"י משרד המדע הראשי של משרד התמ"ת וחלק מומנו ע"י
קרנות המחקר של הנציבות האירופית.
התכניות הללו ִאפשרו לנו להשיג ,בנוס למימו משמעותי ,ג את הידע האלמנטרי
)שלא קיי אגב בשו ספרות ,אולי א נדייק  #בשו ספרות מחו לברה"מ
לשעבר (...וג את הקשרי ע קהילת המגנזיו בעול ,אלו שמשמשי אותנו עד
היו .המימו החיצוני שהושג באות שני ִאפשר להמשי את חקירת התחו ללא
יצירת עול כספי על בעלי הבית.
באותה תקופה של טרו הקמת החברה ,ג ביצענו חבירה ,בהסכ שת"פ רשמי,
לקבוצת מו"פ קטנטנה במפעל אלגת )שירותי גימור תעופתי בקיבו אלוני( .הקבוצה
ההיא עסקה בפיתוח טיפולי ייחודיי להגנת פני שטח מקורוזיה.
ראוי לציו גורמי מהאקדמיה שליוו ,וחלק מלווי אותנו עדיי בדר הזו :צוות
המחלקה לחומרי של הטכניו )בעבר ג פרופ' דני שכטמ חת פרס נובל ,שאגב #
עדיי עוסק במגנזיו ,(..ד"ר מיכה גור ז"ל איש רפא"ל ,פרופ' אלי אגיו אשר ניהל
את המחקר במפעל המגנזיו בי המלח ,פרופ' בני לנדקו מהמחלקה
לאווירונאוטיקה בטכניו וצוות מכו המתכות )של מוסד הטכניו למו"פ(.
במש מספר שני ניסינו להתקד ,עקב בצד אגודל ,תו ניצול התגברות ההתעניינות
בשוק ,בעיקר מתחומי התעופה האזרחית ויישומי ביטחו  .דגש ההתעניינות היה על
מערכות מטע  Payloadsבמטוסי ללא טייס ,קצת בליסטיקה )טילנות( וציוד
אלקטרוני ואלקטרואופטי נישא על גבי חייל.
המיז המשות עסק בפיתוח ובניית דגמי ,שחלק נמכרו כאבות#טיפוס לפרויקטי
מו"פ ,בחברות כגו  :רפא"ל ,אלביט ,קונטרופ ,רוב חטיבות התעשייה האווירית ועוד
מפה ומש.
השת"פ ע אלוני ,שהפ בעצ למיז עצמאי ,סייע במת פתרו אינטגרלי למספר
טכנולוגיות המשולבות בכל אפליקציה.
בשנת  2009הגענו למסקנה ,שא אנו מאמיני בפיתוח התחו ורואי בו פוטנציאל
צמיחה משמעותי ,למרות הקצב האיטי מאד של התהוות פרויקטי תעשייתיי ,אנו
מוכרחי להקי חברה נפרדת ,ע מיתוג ברור כלפי חו ושתהיה ממוקדת מטרה!
הדגש האסטרטגי של החברה יהיה  #מת פתרו אינטגרלי לייצור מוצרי מגנזיו
מתקדמי בעיקר מתחו התעופה .העיקרו המנחה יהיה לשמר את הטכנולוגיות
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) inhouseבחברה עצמה ובמערכי הייצור של המפעלי הבעלי בעי חרוד
ובאלוני(.
אחרי שנה של דיוני ע השותפי הטבעיי )אחזקות אלוני ומפעל אלגת( ,נסגר
הסכ מייסדי והוקמה חברה במתכונת אגש"ח .החברה "יצקה" לתוכה את אות
אנשי בודדי שהיו פעילי קוד לכ במיז של שני הקיבוצי.
פעילות מסחרית קיימת ומתוכננת
בסמו מאד להקמת אירו#מגנזיו ) = Aero#Magnesiumמגנזיו אווירונאוטי( קיבלנו
הצעה מחברת אלביט מערכות ,להשתת בפרויקט משמעותי של ייצור חלקי דלתות
תא נוסעי של מטוסי בואינג  # 737קו ייצור המטוסי הגדול ביותר בעול .הדרישה
הייתה לייצר את חלקי המגנזיו שתוכננו כשתולי בתו מבנה הדלתות .אחרי מו"מ
ארו ומתיש נסגר חוזה האספקות באמצע .2011
מי שמאד מתעניי  ,ומעוניי להתרש ממתכונת העבודה בפרויקט ,יכול לתא ולבוא
לבקר.
היק הפעילות השנתי בפרויקט זה )עבורנו( הינו כ $M 2.8 #ואנו מקווי שנהיה חלק
ממנו מספר שני .הפרויקט הנ"ל דורש נהלי איכות קיצוניי בכל קנה מידה .חשוב
לנו לציי שעובד החברה ,חבר הקיבו )שמו שמור במערכת( ,שהתמחה בפרוצדורות
האיכות של התהלי התעופתי במש השני האחרונות ,הצליח להפו פרוצדורה
שמבחינתנו הייתה על ס הבלתי מושגת  #לאפשרית ,ישימה ומוערכת מאד ע"י הלקוח
הסופי.
למרות גודלו של הפרויקט הנ"ל ומשמעותו בימי אלה )מהווה נתח עיקרי מהפעילות
המסחרית של החברה(  #לא על תכנית זו אנו בוני את העתיד.
החברה פעילה במספר פרויקטי נוספי שלפחות שניי מה כבר עברו את שלב
הדגמי ועלי ה אנ ו מבס סי פ עילות די מש מעותי ת כבר בשנה הבאה .
שני הסכמי שיתופי פעולה פורמליי  #הראשו ע יצר נתכי המגנזיו התעופתי
הגדול בעול ) Magnesium Elektronשבסיס הפיתוח שלו במנצ'סטר ,אנגליה ואחד
ממפעלי הייצור ליד סנט #לואיס ,ארה"ב( והשני ע יצר הכימיקלי הענק
) Chemetallשבסיסו בפרנקפורט ובשת"פ אתו פותחו תהליכי ציפוי(  #מאפשרי לנו
להתחבר למיזמי החדשי הקשורי במגנזיו תעופתי ,ג באירופה וג בארה"ב.
תכניות נוספת שאנו מעורבי בה באופ ישיר ,ה של חברת אירבוס
) ,AIRBUSהמתחרה האירופאית של בואינג ויצרנית המטוסי הגדולה בעול( .אמנ
התקבלה אצלנו הזמנת פיתוח וייצור דגמי ישירות )!( מאירבוס ,אבל ייצור סדרתי,
בשתי התכניות שאנו מעורבי בה  ,מתוכנ להתחיל רק בסו  ,2015ב  2016ו,2017#
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זאת במידה ושלבי הבדיקה ,התקינה וההסמכה ייתכנסו ללו"ז .היקפי הפרויקטי
המדוברי הנ גדולי לפחות כמו אותו פרויקט בואינג שאנו מנהלי כרגע ,אבל
למרות השתתפותנו בפיתוח  #אי הבטחה שנשתת בייצור הסדרתי כאשר זה יגיע.
היתרו שלנו כרגע הוא מובהק אבל המוכנות לייצור אצלנו )בעיקר מבחינה
תשתיתית( אינה מספקת.
כללי :על מנת "ליירט" את הפוטנציאל ,אשר מתואר כא די בקצרה ,יהיה הכרח
לבצע השקעות מסוימות ,בעיקר תשתיתיות/חרושתיות אבל ג במשאבי אנוש.
ההנחה שלנו היא שלא נוכל להמתי את התקופה ולצפות שנית יהיה לעכל את
הדרישות שיגיעו בתו תקופת ההבשלה.
בדירקטוריו החברה )בה שלושה נציגי לעח"א ונציג אחד לאלוני( דני בימי
אלו על היערכות נכונה ומושכלת ,המבוססת על הערכת מצב שנית להגדיר
כרציונלית.
למרות מוטיבציה גבוהה ביותר של השני האחרונות ,להפחתת משקל רכיבי
מוטסי ונישאי ,כא המקו לציי שתהלי החלפת חומר מבנה ,במערכות
מתקדמות ומורכבות השייכות לתעשיות השמרניות ביותר ,הינו רב שני!!! תעשיית
התעופה האירופאית ,בהובלת הקונצר  ,EADSנכנסה להיכרות ע תחו המגנזיו
רק בשנת  .2003מדובר בתהליכי מייגעי ומתישי אשר מצריכי סבלנות רבה
ואמונה בצדקת הדר .לכ מובנות הערות שנשמעות לא פע ברחוב בעי חרוד" :נו,
מה יהיה? כמה זמ עוד נמשי לשמוע על העתיד"?...
אכ  ,אנחנו עוד לא במקו שאליו החברה מתכננת להגיע )לא מבחינת נפחי הפעילות
ולא מבחינה פיננסית( .אבל רוצי להאמי שע הרבה שיקול דעת ,בהסתמ על
הבסיס שהושג עד כה וכמוב ג ע קצת מזל  #לא נתאכזב ונצליח להשיג יעדי
משמעותיי בשני הקרובות ,לטובת שני המשקי.
בהזדמנות זו אנו רוצי להודות לנציגי עי חרוד בצוות דירקטוריו פלב ולחברי
נוספי בהנהלה הכלכלית ,אשר למרות לא מעט קשיי וספקות נתנו "רוח גבית"
משמעותית לאור השני האחרונות.

חג שמח
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למה דו מסלולי?
רוני צור
כי #
כי #
כי #
כי #
כי #
כי #
כי #
כי #
כי #
כי #
כי #
כי #
כי #
כי #
כי #

"חייה ות לחיות" זה הכי שוויוני שאפשר.
אני בוחר מה נכו לי ומאפשר לחברי לבחור מה נכו לו.
אנחנו אנשי שוני ,ע רצונות שוני ,ע יכולות וצרכי שוני.
הבחירה שלנו לחיות בעי חרוד מחייבת אותנו לשמור על ערבות הדדית.
לא נית לא אחד ליפול.
נבח את הדר ,נשנה ,נחזק ,נתמו ...כמו שעשינו עד היו.
נכבד את המבוגר ונעודד את הצעיר ,כדי שמעגל החיי שלנו לא ייפסק.
נחנ לסובלנות והתחשבות ,נית כבוד לשונות ,ונשמח על הביחד.
נשמר את סגנו חיינו המשות ולא נפגע במער השירותי שנית לחברי הקיבו
ונשתדל כמו עד היו שזה יהיה ברמה גבוהה.
הילדי שלנו מסתכלי עלינו ורוצי לראות שאנחנו "לא שוברי את הכלי".
מירב החשיבה של הצוות הדו#מסלולי היתה על מה לא מוותרי ,מה טוב ,מה
חשוב ,איפה אסור לפגוע....
עד עכשיו הניסיונות לשינוי לא צלחו ,ויש צור למצוא את דר הביניי.
המודל הוא בסיס לאמו  ,לרצו טוב ,להמשכיות והדדיות.
הפחד הכי גדול שמלווה אותנו בחיי הוא הלא נודע ,אבל עד שלא ננסה  #לא נדע.
יש לנו חוזקות רבות שמהוות בסיס למהל:
החוס הכלכלי )בזמ הנתו  #היו( ,שירותי שתומכי את חיי הקהילה שלנו,
חינו טוב לילדינו ,מערכת בריאות ובית סיעודי ,בני ובנות שרוצי לחזור
ולהיקלט אצלנו ,חצר ציבורית מטופחת והרבה אנשי טובי שרוצי שיהיה
פה טוב ,שמוכני להשקיע ולתרו מזמנ למע החברה.
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בעקבות החוברת הכחולה
איל #צור
מנדט צוות השינוי הדו#מסלולי עבר שלב ,ופורסמה החוברת הכחולה המפרטת מכלול
התהלי המוצע .החוברת ,רובה ככולה עוסקת במפרט התהלי למעבר למתכונת
"רשת ביטחו " ,הפרטה דיפרנציאלית בלעז ...הקטע השיתופי מובלע כברירת מחדל,
נוסח מזו לציפורי " ...ירצו יאכלו ."...
הדברי שאומר כא ה על דעתי בלבד ,וא הדיבור קשה לי אז הנה אני כותב...
אני לא מאמי בפורמט הדו #מסלולי .זו מתכונת חסרת תוחלת ולמעשה יש כא ניסיו
מתוחכ של הפרטה דיפרנציאלית ע הרבה וזילי  ...אני חושב ומאמי שאורחות
החיי בעי חרוד איחוד ,ייקבעו ע"י רצו החברי ,לטוב ולרע כאחד .אני מודע לכ
שבמתכונת חיינו המשותפי ,יש הרבה נקודות חולשה ואנו מתקשי להתמודד ע
זה ,אבל לא פחות מכ יש נקודות אור וחוזק אבל כיוו שזה ברור מאליו אז ממעטי
להתייחס לזה.
אני בהחלט בעד שינויי! במגמת התאמה והסתגלות למציאות הקיימת .אני חושב על
מודל של קיבו שיתופי מתקד ע דרגות חופש בתחו העבודה ,תקציב ,התפרנסות
ואחריות .פירושו :מודל של חיזוק ושיפור אורחות החיי השיתופיי ,תו הטמעה
והגברה של האחריות האישית בתחומי הפרנסה והצרכנות.
היות וחג השבועות בפתח ,חג מת תורה ,אני מרשה לעצמי להאיר פרדוקס אנושי של
אידאל מול חומרנות" ,לוחות הברית מול עגל הזהב" ,וזה מה שקורה אצלנו כא
ועכשיו .אמרתי קוד "וזילי " והתכוונתי לכס .הדגש המוצע הוא כס ,כמה אקבל
בכל סיטואציה נתונה ,מחשבו צמוד לכל חבר בשלב ראשו ועור די בשלב הבא...
בהרצאה שהתקיימה אתמול )יו ד'( לקבוצת הגמלאי שלנו ,נאמר שאנו נמצאי
במבוי סתו ,מי יסביר לי מהו המבוי הסתו ומי קבע שאנו נמצאי בו? נאמר שמגיע
לגמלאי ליהנות מפרי עמל ,כלומר לקבל הפנסיה והקצבה ישר לחשבו הפרטי,
ואני לתומי חשבתי שפרי עמלי זה כל היש והסובב אותי בחצר הקיבו ולאו דווקא
דמי הפנסיה המשולמי ...יותר מכ ,אני חושב שדמי הפנסיה וקצבאות הזקנה
המועברי לקופת הקיבו ,זו אמירה חזקה ומשמעותית שאנחנו הגמלאי איננו
אוכלי לח חסד ,וכל היש לנו ,בזכות!
נאמר עוד ,שהכס הנוס לחבר/הגמלאי ישפר רמת החיי .נו באמת ,מישהו באמת
מרגיש שרמת חייו בקיבו נמוכה ,נחותה ,נדרשת בשיפור? ולכל המצקצקי בלשונ
לעניי זה ,לדעתי אנחנו חברי עי חרוד איחוד ,חיי ברמת חיי סבירה בהחלט מכל
הבחינות ,וזאת כאשר מסביב ייהו הסער הכלכלי בכל עוזו...
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לדעתי השינוי הדו#מסלולי כפי המוצע ,מוביל לשינוי סטטוס הקיבו ,וא לא היו
אז מחר...
לדעתי ,המסלול המוצע לשינוי אורחות חיי ,מחייב אישור בקלפי ברוב מיוחס של
 75%כפי כללי התקנו הקיבוצי.
לדעתי ,במידה והצעה זו תאושר ברוב הנדרש ,אז זה מה יש והציבור אמר את דברו.
אבל א לא תאושר ברוב הנדרש ,אזי נפתח כל הנושא מחדש להצעות ורעיונות
נוספי ,ללא מת זכות קדימה לצוות הנוכחי להמשי ולדשדש במודל המוצע.
לסיו אומר כ :אני מאמי שהמסגרת הקיבוצית שלנו הינה מכלול "אורגני" של
חברה וכלכלה ,חי ומתפתח כבר  90שנה ,שינוי דו #מסלולי כמוהו כשינוי
דו#פרצופי ואי לו זכות קיו במארג האורגני שלנו בעי חרוד איחוד.
למעשה זוהי נוסחת פילוג ,את כא ואנחנו ש...את ע ברירת המחדל השיתופית
ואנחנו ע הכס והפני קדימה...אנשי חברי אנחנו וקיבו עי חרוד יקר לכולנו,
בואו ניזהר בהכרעות חסרות אופק וחזו .
"כס עכשיו" זו לא תכלית החיי השיתופיי שלנו ,ואפילו שנעשינו מפונקי ,ויש
פרזיטי ואחרי שלא מתאמצי כנדרש ,וזה נוח להאשי אות בכישלו הרעיו
השיתופי ,אנחנו חברה נורמלית ויש חזקי וחלשי ,מוכשרי ופחות מוכשרי,
צעירי ומבוגרי ,ועוד כהנה וכהנה...וכל היופי והקושי בקיו חברה שיתופית בכ
שאנו מסוגלי ומוכני לחיות ביחד ע כל הפרדוכסי המובני בחברה אנושית
ובקיבוצית בפרט.
אסיי בנימה אופטימית ובברכה לחברי עי חרוד איחוד :היו חזקי ברוחכ
וכלבבכ כ פיכ.

áåè ìæî
øðáåøâ àéâìå úðòì
ïáä úãìåäì
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"אי #לי מספיק זמ #לחכות עד שתגיעו לגילי ותבינו אותי"
מדברי חברה ותיקה בשנות החמישי

רבקהל'ה גור-אריה
אני לא מכותבי מאמרי ביומ  .אבל נדרשתי לכתוב בעקבות שלושה משפטי
שנזרקו לחלל האוויר:
" .1ה שודדי לנו את הקופה"
" .2ה משקרי אתכ במספרי".
" .3אני לא מוכ שהוא יקבל יותר ממני".
אז לפני הכול ,ג היו הרבה אנשי מקבלי יותר מאחרי .שוויו מוחלט לא היה
מעול בקיבו .נתנו תקציבי שווי ,אבל סביב בנו הטבות .בענייני פרנסה מעול
לא היה שוויו .
כל חיי עברו בקיבו השיתופי .כולנו ,בני המשק ,היינו ממושמעי  #עבדנו היכ
שנדרשנו .היו גיוסי ,שמירות ,תורנויות של שנה בחדר האוכל וכדומה .לא היה
מש"א .היה סדר עבודה ונשמעו לו .אבל האנשי של פע ה לא אות אנשי של
היו .לא יותר טובי ולא יותר גרועי ,אבל אחרי .לחלק מאתנו לקח הרבה זמ
להסתכל מסביב ולגלות שרבי מאוד מבנינו הצביעו ברגליי והלכו למקומות
אחרי .להיות אחראי על עצמ ועל משפחת .ה עבדו קשה ולמדו .אנחנו
ההורי ,לא יכולנו לעזור לה .אבל א אחד מה לא גר כיו באוהל ולא רעב
ללח .בתי ילדי? לא עלה על הדעת שיעבדו ש שכירי .כיו יש במשק עשרות
שכירי בכל הענפי.
בקיצור "זמני חדשי  זמירות חדשות".
 היו יכול כל מי שחפ  #ללכת ללמוד .לא כמו פע.
 טיול ארו לחו"ל  #היה רק בחלו .היו כמעט נותני עונש למי שלא יוצא
לטיול.
 הסקטור היחיד שנית להזיזו מעבודה לעבודה ה החברה הצעירי .כי ה
מתוגמלי על כל שעת עבודה .ולכ כל עבודה מתקבלת בברכה.
התעוררנו!!! חלקנו עדיי לא.
אנחנו רוצי לקחת אחריות על חיינו .לא להיות תלויי בוועדות ,בבקשות,
ב“טובות“ ,ובהחלטות למיניה  .אנחנו רוצי להתקד  ,לקחת הזדמנויות ולנסות.
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הקיבו לא ייהרס.
 הוא לא נהרס כשעברנו ללינה פרטית.
 הוא לא נהרס כשהפרטנו את התקציבי ,את ההלבשה לילדי ,את האוכל,
את חו"ל ,את העיתוני ,את הטלפוני .והזעקות היו תמיד.
 וא אחד לא גונב קופה  #להיפ ,מילאנו אותה.
 וא אחד לא משקר ובונה מספרי באוויר .כל בר#דעת יכול לבדוק בעצמו.
כבר אמרה חברה יקרה ואהובה ,שהייתה קיבוצניקית בכל נפשה" ,צרי שיהיה
לכל חבר מעיינצ'יק קט ".
ולכ הפתרו הפשוט והנכו הוא דומסלולי.
למי שרוצה את הקיי  #הכול נשאר כשהיה )אפשר ג לחזור אחורה א רוצי
למקלחת המשותפת ,ל “פרימוס “ בחדר( .ומי שרוצה לקחת אחריות על עצמו
ומשפחתו  #יבור.
ההרס היחיד שיכול לקרות לחברה הוא א נשכח את הפסוק "חייה ות לחיות".
תודה
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" ...ויהי-ערב ויהי-בוקר ,יו השישי"

בראשית א' ,לא'

ששי מאור
"שחר של יו חדש" ,צרחה כותרת מודעה על לוח המודעות בכניסה לחדר האוכל .מי
שחתו על הסלוג  ,אמר את דברו ע היבחרו לראשות הממשלה )אהוד ברק( .אנחנו
יודעי וזיכרוננו מספיק ארו על מנת לדעת ,מה בדיוק האחראי לסלוג זה עשה בימי
ממשלתו ולאיזה שכחה הוא צועד בשקיעת חייו .יכול להיות שזו יותר מנבואה אשר
תגשי את עצמה ,זהו העתיד שמייחלי הדיפרנציאליי להצעת ,צעדה ארוכה אל
עבר השקיעה.
"שורו הביטו וראו מה גדול היו הזה "...היפו מושגי "רשת ביטחו " הוא מושג
אשר "מג " על החלשי בתהליכי ההפרטות ,הופ במחי קולמוס למושג אשר מחלי
את המושג דיפרנציאלי ,כמה נוח ומטעה.
דו#מסלולי זה דיפרנציאלי ,אחזור על משפט זה ואסחט אותו עד טיפתו האחרונה ,לא
נית לחיות תחת אותה קורת גג בשתי צורות חיי הנוגדות אחת את השנייה ,כל
מומחה ארגוני עושה כא שקר לעצמו ולנו .נסו לדמיי שתי מערכות חיי אשר ניזונות
מאות מקורות וצריכות לחלוק עול ערכי שונה במהות ומנוגדות אחת לשנייה ,איזה
מבנה ניהולי יוכל לנהל "חיה דו#ראשית" זו ,יש כא כשל מובנה בלתי פתיר.
אי נית לנהל שתי ישויות נפרדות ושונות האחת מ השנייה ,כאשר כל ישות רוצה
להתפתח בכיוו שלה ,בקצב שלה ,בדרכה הרעיונית ,הא נית יהיה להתפתח
במקביל ?? הא זו לא הנצחה של אירוע הפירוד ב.1952#
מי ישמור על האינטרסי של מי? אנחנו דני את עצמנו לכאוס חברתי ועל מה? על
קצת יותר )אולי לחלקנו( מזומני בכיס .כל ההצעה "משומנת" בכס ,יש בה
מחשבוני שמציעי לנו לחשב כמה אנחנו שווי בכס ,ואי מחשבו אחד חשוב
שייחשב את עול הערכי שמכרנו לעגל הזהב ,את החמלה ,את האכפתיות  ,את
החברות  ,ששווי הרבה יותר מכס.
ישנה כא קבוצה קטנה שלא רוצה קיבו ,סיבותיה עימה ,אשר גוררת קהילה גדולה
מטעמי של כס בלבד למקו שרובו לא רוצה להיות בו" ,כס יעוור עיני חכמי
ויסל דברי צדיקי "...א במערכת הקיימת יש כס למהל שינוי אורחות חיי ,אני
מציע לחלקו ולא להשתמש בו לשימו מהל אשר לא יצלח .חברי עי חרוד צריכי
להתעורר ולהשמיע קול נגד מהל שגוי זה .אי שו סיבה כלכלית חברתית אמתית
למהל זה ,למעט אותה קבוצה קטנה אשר מעוניינת בחלוקת הו הציבור בצורה לא
שווה .למה? מה קרה?
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ההצעה הזו מקריבה את היציבות הכלכלית והחברתית של עי חרוד מול דרישה לשינוי
אורחות חיי .אי פערי ביצוע בי השניי ולכ אי שו סיבה אמתית לשנות אורחות
חיי ,זהו שינוי ממעלה ראשונה שאינו מצרי טרנספורמציה .במילי אחרות ,לא צרי
לשנות את המסגרת ,צרי לשנות ולהתאי את ההתנהלויות למסגרת הקיימת ,לתק
כבר אמרתי במאמר קוד שלי .החוברת עוסקת רובה ככולה ב"אי" וה"למה" נעל
התנד לו...בדר כלל האי בא לענות על הלמה ,באי למה האי מיותר.
תכנית זו לא תעבור! לא בגלל הדברי הרעי שיש בה אלה משו הנושאי החשובי
אשר אינ קיימי בה ולא בכדי .אי שו התייחסות בהצעה למבנה הניהולי וככזאת
החוברת הרעה הזו אינה שלמה ואינה יכולה להגיע כלל לדיו ציבורי .זוהי חוברת חסרה
ולא דני בפתרו חסר ,מהותי ומרכזי .יש בה הצהרה כוללנית בת חצי ד על שמירת
הקיבו כקיבו רק למראית עי ועל מנת לא לשנות סטטוס משפטי אשר עליו נית למנ
את הדרישה להעברת החלטה ברוב רגיל ולא ברוב מיוחס.
הארה חשובה! כל מי שחושב שהוא שיתופי ויצביע בעד החוברת הכחולה ויבחר לחיות
בשיתופי לא מבי את המשמעות של הצבעתו .הצבעה בעד החוברת הכחולה למי שהוא
שיתופי זו הצבעה נגד עצמ ,לכ שיתופיי הצביעו נגד החוברת הכחולה ,כ תמנעו
מעוגמת נפש גדולה מאוד.
ועוד הארה חשובה מאוד! בפסק די תקדימי בנושא יחסי עובד#מעביד בקיבו מופרט
נקבע כי קיימי יחסי עובד מעביד ,למעונייני:
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium#1.2009625
המשמעות רחבה מאוד וכדאי לקרוא ולהבי עד כמה זה יכול להשפיע על המעבר לצורת
חיי אחרת משיתופי.
קיי פתרו קס פשוט ליישו אשר עונה למאוויי הכספיי של הדיפרנציאליי
שמשו מה לא נדח ולא קוד ,כי מעבר לרצו ביותר כס מהקופה הציבורית יש כא
רצו שווה ער לחדול מלהיות קיבו .לפתרו קוראי העלאת גובה התקציב האישי
לערכי ריאליי תו הפרטות "עד גבול חלוקת ההו הציבורי בצורה לא שוויונית" )אי
פרות קדושות( ,קל ליישו קל בהחלטה ,פשוט ברור ובהיר לכול ועונה ל 99%#מהרצו
של הדיפרנציאלי ל"כס...כס...כס" וג למבנה הניהולי השיתופי החדשני יש פתרו
)פרופ' יצחק אדיג'ס – ניהול הצמיחה וההתחדשות בארגו (:
"המסר המרכזי שלי הוא החיבור אל החזו והערכי הקיבוציי ,שה הסיבה שלמענה
ראוי לקיי את ההוויה הקיבוצית ולהיאבק על המשכיותה" .טוב שיש דיפרנציאליי
ה גורמי לי להבי עוד יותר עד כמה המאבק על המשכיות הרעיו הקיבוצי חשוב.
"רק עכשיו מתחיל הלילה"...
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êåðéçä øöçî
êøä-ìéâä úìäðî ,ïîèééì úìöáç
ביו שישי האחרו ובהפתעה כמעט גמורה הגיעו הורי לבתי הילדי ע ורד ביד
ונתנו לכל מטפלת וגננת .בחיו גדול בישרו לה שמעתה הפיקוד עובר לידיה והצוות
משוחרר לפאב שבבריכה.
לקח לבנות כמה דקות לעכל" ,לשחרר" ולשי פעמיה במבוכה גלויה לבריכה ,ש
חיכתה לנו קבלת פני מלבבת של צוות מטפלי שחיכו רק לנו ,ואוכל טעי מעשה
ידי ההורי.
השעתיי עברו ביע ,בי הפֶ בשיער אצל אורי רו ומריחת הלק אצל ענבל ראוב  ,בי
השחרור בעיסוי אצל אירית בהיר וורד אמור לבי הלחיצות של מרי מאור ,וג תמי
אמיר ,הקוראת בקלפי ובמטוטלת ,ניבאה לנו בעיקר טוב!
על הכול ניצח צוות ההורי ההוגה והמתכנ .
הרגשנו לרגע שה האימהות שלנו  #היה לה חשוב כל רגע שהכול "ידפוק" כשורה
ושלא אחת לא יחסר דבר.
ברור שמבצע כזה לא יכול היה לצאת לפועל א לא היו שותפי כל ההורי ,ג א
מאחורי הקלעי ,ל"יו הפקודה" לביצוע.
אני כותבת כמוב ג בש כל המטפלות והגננות ומביעה את תודתנו העמוקה
והנרגשת מהמחווה  #שו דבר אינו מוב מאליו!
האירוע חשוב לנו ונות כוח להמש.

ãìåð áëåë
êåðéç úãòå úæëøî ,éðù äâð
בשבת האחרונה התקיי אירוע "כוכב נולד" המסורתי לזכרו של יות לוט
מבית השיטה ,מדרי חברת הילדי שלנו ,שנהרג במלחמת לבנו השנייה .באירוע
לקחו השנה חלק חברות ילדי מ  11 #ישובי בעמק.
מעל  1,500איש נכחו  #ילדי ,הורי ואוהדי מכל העמק ,והיה פשוט מרשי
לראות מאות נערי ונערות ,רוקדי ,שרי ונותני את הנשמה.
חברת הילדי שלנו הופיעה בהרכב כמעט מלא בריקוד "מגש הכס" ,בגרסה
מיוחדת ,כשההפקה ,הכוריאוגרפיה והחזרות נעשו ע"י בנות המחול שלנו .הביצוע
היה מרגש ויפה מאד ,מאד שונה משאר המופעי .כל הכבוד לכל הנערי
והמדריכי )שעבדו קשה בהפקת האירוע(  #חיממת את הלב של כל מי שראה
אתכ! אנחנו גאי בכ !
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חג שמח לכולנו,

ברכה למטפלות כתבה מתת מלכימן
בנות גיל-רך נחמדות
אז זו ההזדמנות שלנו ,ההורים ,לפרגן ולהודות-
לכולכן-על ה-כ-ו-ל ,מבית תינוקות ועד גן סגול
מגוזלים מרימון ותאנה,
למי שמטפלת–מגננת-מובילה כל השנה....
ילדינו שמורים אצלכן תשע שעות בכל יום
בביטחון ,במסירות נעימה ובחום:
מהגלגול הראשון על המרבד
ועד היום הראשון בבית ספר לבד-
כשבדרך מתחילים ללכת ,לדבר ולצחוק בקול
מקשיבים לסיפור ומשחקים בחול
נגמלים מחיתול ,ממוצץ ובקבוק
ולומדים יפה מאימא להיפרד בחיבוק.
יושבים במפגשים עשירים ,יוצרים יצירות פאר
משחקים בפינת הבובות התמימה ובעולם הגדול – החצר,
מתנסים בשיחה עם חבר ,פותרים ריב במילים,
מטפסים על הר קומי ,רצים בשדות ושבילים,
חוקרים בטבע עלים וקיני נמלים.....
וכל זאת בזכותכן ,כן כן!!
שמגיעות כמו גמדים בבוקר השכם,
שמכינות ומבינות
שמחליפות ועוטפות
שמסדרות ומסבירות
שפותרות ושרות,
נוזפות ומלטפות
מערבבות ומקרבות
ביום שישי כמה נפלא
מכניסות את כל האהבה לחלה....
ולכן כפי שהבטחנו בהתחלה –
היום רצינו לתת לכן להרגיש ולראות
את ההערכה הרבה שלנו האבות והאימהות
על כל המאמץ שלכן ,ההשקעה והמיטב
יישר כוח! זה לא ברור מאליו..
מאתנו בחיבוק-
כל ההורים של כל הילדות והילדים מגיל אפס כמעט ועד שבע שנים..
חשוב לנו לומר גם תודה מיוחדת לכל העוזרים מאחורי הקלעים:
לחבצלת שעזרה לכל אורך הדרך .לטל מאור שתרם את הפאב.
ואורי רון שהיו שותפות בכל ההכנות .להלל דן שנתרם לכל קריאה
ֹ
לרעות שלו
ולבנות שבאו לפנק :אורי רון ,אירית בהיר ,מרים מאור ,ענבל ראובן ,תמי אמיר וורד אמור.
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סליחה על הבלבול
ראלי פרנק

קוד כל בגלל הגש ,אחר-כ בגלל מה שהפסדנו בגלל הגש ,ומה ע
השרב?
בקיצור ) ...מדובר על פעילות הפיצות בג #בשבת(,
אבל שירי פיי #פשוט עשתה את זה !
מפה לאוז #התארגנה קבוצה מכובדת של ט והוריה ואפילו נהנו  ...מאוד !
יופי ,כ #ירבו !

íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
אחד במאי
שנים רבות נחגג האחד במאי ברוב עם ופתוס.
כיום הועם זהרו ואם הוא נזכר אז בדרך כלל כתאריך יעד
לפתיחת הבריכה.
לזכר אותם ימים מובאת הרשימה מיומן מיום 19.4.1936

יומ מס'  19.4.1936 134הערב לקראת אחד במאי
בשעה  8:30יתקיי ב"הפועל" שיעור על המגרש רק בשביל הבחורי.
השנה הכינוס ב 1#במאי יתקיי במשקנו .לפי החלטת ועדת הגוש ייפתח הכינוס
על ידי מפקד סניפי "הפועל" של הגוש בהשתתפות בא כוח הוועד הפועל של
ההסתדרות .בגמר המפקד עוברי כל המשתתפי לתרגילי חופשיי המוניי.
את התרגילי האלה לומדי בכל המשקי כבר איזה שבועות .אצלנו רק התחילו
בה .חברינו עדיי לגמרי לא מוכני לזאת .הזמ שנשאר ברשותנו הוא מוגבל ,יש
צור להתמסר במש ימי אחדי ללימוד התרגילי.
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â"òùú ïåøëéæä íåé éòåøéà íåëéñ
øåö éðåøå éãøâ éîà ,éðù äâð ,øéîà äâð ,ìéøá äéî - ïåøëéæä íåé úååö
יו הזיכרו לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה הוא יו קשה וטעו לע
ישראל כולו ולנו כקהילה.
אירועי יו הזיכרו נפתחי בערב שכולו מוקדש לבנינו שנפלו במערכות או בעת
שירות הצבאי .בכל שנה הצוות מתמודד ע נושא הזיכרו שהעניי המרכזי בו הוא,
זיכרו הבני .יש רצו עז לממש את האמרה "והגדת לבנ" שכ במסורת שלנו יש
חשיבות בהכרת הפ האנושי ,משפחתי ,חברתי .השנה הקדשנו את החלק השני של
הערב למלחמת יו הכיפורי .דווקא לפ הקיבוצי .החברה המגויסת ,הערבות
ההדדית ,השותפות בצער על הבני שנפלו במערכה .התגובות מצד הציבור היו שלא
נאמר מספיק ,שיש מקו לערב שבו אפשר יהיה להרחיב את הסיפורי ולחלוק
בחוויה .אנחנו מרימות את הכפפה ובודקות אפשרות להרי ערב כזה באוקטובר,
החודש שבו נציי ארבעי שנה למלחמה.
בחלק השלישי של הערב נשארנו בפע הראשונה לשיר בחדר האוכל ,שירי זיכרו
בליווי של יובל בריל .הייתה אוירה של יחד ושיתו ,הייתה התרגשות ותחושה שרוצי
אחרי הערב להיות עוד קצת ביחד .יש לנו רצו לפתח את החלק הזה ונשמח לשמוע
הערות והצעות.
למחרת בשעה אחת#עשרה ,בצפירה אנחנו מתכנסי בבית הקברות שלנו לטקס זיכרו
והנחת זרי .בני ובנות הנעורי מניחי את הזרי ועומדי ליד הלפיד .מדי שנה
מגיעי לטקס אנשי צבא מהיחידות של הנופלי לכבד את המעמד ולהיות לצד של
המשפחות השכולות .בשעה ארבע אחר הצהריי נער טקס הזיכרו והנחת הזרי
בבית הקברות בעי חרוד מאוחד ,ש קבורי הנופלי שמלפני מלחמת יו הכיפורי,
בני למשפחות מעי חרוד איחוד ,בני כיתה וחברי .בטקס הזה בני ובנות חברת
הילדי מכתה ז #י"ב משתתפי בהנחת הזרי .הטקס גדול ,הציבור שמגיע אליו
משות לשני הקיבוצי ,צה"ל וחברי רבי שבאי במיוחד מכל קצוות האר.
בכל אירועי יו הזיכרו שותפי אנשי רבי ,מזה שני ,שרואי בשמירת המסורת
והסיפור המקומי חשיבות רבה.
תודה לכל מי שפנינו אליו ואמר "הנני" .תודה מיוחדת לנדב רז שכבר מספר שני
אחראי לתפעול המצגת בערב ,ולאריאל הלר ששימש קריי ושמו נפקד ברשימת
התודות ביומ .
תודה גדולה ,חיבוק והערכה לבני הנוער שלנו שזו התרגשות לראות אות בכל שנה,
נכוני ומכבדי בטקסי ולמדריכי שעוזרי ומעודדי.
מי יית ונדע ימי של שמחות ונחת.
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עדכוני מהמרפאה
החודש דר‘ ברכה דג מסיימת את עבודתה אצלנו כרופאת משפחה
לאחר  15שני ויוצאת לגמלאות.
בחודשי הקרובי ניעזר ברופאי מחליפי כדי לקבל מענה
לטיפול בבעיות שוטפות.
אנו מבקשות מהציבור להתאזר בסבלנות ולעזור לנו לעבור את התקופה הקרובה
עד שתיכנס לעבודה רופאת משפחה חדשה.
בהזדמנות זו נזכיר לחברי לשי לב לשעות הקבלה והשירות:
בימי שני בי השעות  8ל 12המרפאה סגורה לקהל .שעות אלו מיועדות למעקב
טיפת חלב בלבד.
בימי שלישי וחמישי המרפאה פתוחה לקהל ג אחרי הצהריי
בי השעות  15:00ל.18:00#
חלוקת תרופות כרוניות נעשית בי  25– 17בחודש .אנא בואו ע רשימת התרופות
)הכרוניות( הנחוצות לחודש הקרוב.
חברי המבקשי תור לרופא לצור מילוי טופס לרישיו נהיגה ,מתבקשי ליידע
את מיכל) .מילוי הטופס כרו בתשלו מטע המרפאה(.

בברכת בריאות שלמה
משתתפי בצער של
משפחות כה-כרמי
במות האחות
דליה כה-כרמי
בת עי-חרוד
שותפה נאמנה
לחיי התרבות בעי-חרוד

משתתפי בצערו של
ארי בורשטיי
במות האב
קרלוס בורשטיי
שלא תדעו עוד צער
בית עי חרוד איחוד

שלא תדעו עוד צער
בית עי חרוד איחוד
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חדש על המד
סיפורת
ג'יי .קיי .רולינג )מחברת ספרי הארי פוטר(.
כיסא פנוי
שפת הפרחי ונסה דיפנבאו .שפת המסרי הרומנטיי בתקופה הויקטוריאנית.
א.ל .ג'ימס .שלישי בטרילוגיה "חמישי גווני.
חמישי גווני של שחרור
גבר מבוקש במיוחד מירנדה לי
קרול מורטימור
נקמת נישואי
לי גרהא
אצילות מחייבת
אור בי האוקיינוסי מ .ל .סטדמ
יא פיליפ סנדקר .ספר המש ל'אמנות ההקשבה לפעימות הלב.
מיתרי הלב
אמיר גוטפרוינד .שנה בחייו של איש מוזר ומצחיק ועצוב ,המתגורר
מזל עורב
באר ישראל המצחיקה המוזרה והעצובה.
ג'ודי אורו  .עליית של שתי אחיות מאתיופיה במסע ייסורי ומפגש
בכי הג'ירפה
ע ג'ודי אורו  .מבוסס על סיפור אמתי.
מתח
ג'ו גריש .מותח משפטי
הסחט
ג'ונגל הסיליקו שומיט בלוג'ה .מותח טכנולוגי
פנטסיה
ארטמיס פאול#פרדוקס הזמ
עיוני
צאלי
גבול בינינו וביניכ

אוו קולפר

עמרי אסנהיי .הטראומה של סיירת מטכ"ל
שאול אריאלי
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ששי מאור
תודה לשרו ב שלו שהייתה שותפה מלאה לצוות טקס חג העצמאות ,א פע
לא מאוחר להגיד תודה.
אני מחפש מתנדב/ת להובלת הפקות "יצירה מקומית" ,הפקה של תערוכות
חברי העוסקי באומנויות ,המיצגי יוצגו בחדר האוכל )מקו זמני( למש
שבוע ימי ויחשפו את היכולות של החברי העוסקי באומנויות השונות.
התערוכה הראשונה תתקיי לאחר חג השבועות ,ישנ בתכנו כרגע שתי
תערוכות ,אשמח לפניות נוספות.

ערב חג ,יו שלישי ,ה' סיוו תשע“ג 14/5
ארוחת ערב חגיגית
בשעות  19:45-18:00בחדר האוכל
טקס החג
בשעה  20:15על דשא חדר האוכל
יו רביעי ,ו' סיוו תשע“ג 15/5
הדגמת כלי עיבוד חקלאיי בחלקת הלימוני

בשעה 10:30
הפנינג ענפי מארחי בבריכה
בשעה 16:30

