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שלמה גרוני7

הַ  ֵָרחַ מַ ְ ִ יחַ מֵ עָ ל,
עַ ל ִַ י ַק הָ אֹכֶ ל הַ ַל,
הַ ִ" ְדָ ר ִמ ַ ְח ַ י ,אֵ י סוֹפו לְ פָ נִי
וְ ִא ִ"י מַ בְ ִטיחָ ה לְ 'חַ י הַ ְ&טַ ִ$י:
עוֹד ְמעַ ט ,עוֹד ְקצָ ת,
לְ הָ ִרי ַרגְ לַיִ ,
ר-לַיִ .
מַ אֲ מָ ' /חֲ רוֹ לִ פְ נֵי יְ ָ

ובַ ַ2יְ לָה ָ ְקפ -ו ְֹד ִדי
ְ סַ  ִ3י ְ ַ ,חֶ ֶרב חַ ָה,
ַ ִ" ְדָ ר ַ ִא ִ"י ,הַ  ֵָרחַ עֵ ִדי
וַ אֲ נִי מַ בְ ִטיחָ ה לְ 'חַ י הַ ְ&טַ ִ$י:
עוֹד ְמעַ ט ,עוֹד ְקצָ ת,
יִ ְת ֵַ 4הַ חֲ לוֹ,
עוֹד ְמעַ ט ַנ ִ יעַ לְ אֶ ֶר /יִ ְ ָראֵ ל.

אוֹר י ֵָרחַ  ,הַ חֲ זֵ ק מַ עֲמָ ד,
ַק הָ אֹכֶ ל ֶָ2נ1 -בַ ד,
הַ ִ" ְדָ ר לא נִגְ מָ ר ,יְ לָלוֹת ֶל ַ ִ$י
וְ ִא ִ"י מַ ְר ִ יעָ ה אֶ ת 'חַ י הַ ְ&טַ ִ$י:
עוֹד ְמעַ ט ,עוֹד ְקצָ ת,
ְ ָקרוֹב ִנ ָאֵ ל,
לא נַפְ ִסיק ָללֶכֶ ת לְ אֶ ֶר /יִ ְ ָראֵ ל.

ַ  ֵָרחַ ְמ-תָ ֶ 5ל ִא ִ"י
מַ ִ יטָ ה ִ י; ִא"ָ א' ,ל ֵ עָ לְ ִמי;
ל -הָ יְ תָ ה לְ ִצ ִיִ ,היא הָ יְ תָ ה יְ כ ֹולָה
ה-די.
לְ ַכְ נֵעַ אוֹתָ  ֶאֲ נִי יְ ִ
עוֹד ְמעַ ט ,עוֹד ְקצָ ת,
ְ ָקרוֹב ִנ ָאֵ ל,
לא נַפְ ִסיק ָללֶכֶ ת לְ אֶ ֶר /יִ ְ ָראֵ ל.
עוֹד ְמעַ ט ,עוֹד ְקצָ ת ,לְ הָ ִרי עֵ ינַיִ ,
ר-לַיִ .
מַ אֲ מָ ' /חֲ רוֹ לִ פְ נֵי יְ ָ
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מבט כלכלי לדו-מסלולי
רז נור  -מרכז המשק
נתבקשתי להתייחס להצעת השינוי הדו9מסלולי ולמודל הכלכלי.
אני רוצה לפתוח ולהתייחס למודעה שפורסמה על גבי לוח המודעות ,לגבי דחיית
המודל הדו9מסלולי בקיבו /עי השופט ,ברוב של .74%
לאחר שביררתי את הדברי ע דמות כלכלית מובילה בעי השופט עולה התמונה
הבאה:
קיבו /עי השופט כמונו חצוי בי שני מחנות )רשת ביטחו ,ושיתופי(.
בשונה מעי 9חרוד ההצעה הדו 9מסלולית הוכנה על ידי צוות משות? שהורכב
מראשי המחנות.
ברקע :קיבו /עי השופט שהיה מהקיבוצי החזקי בעמק ,נקלע לקשיי בשני
האחרונות בשל ירידה בהכנסות מפעליו.
כתוצאה מהמצב הכלכלי לא נית היה "לרפד" את המודל כ 7שא? מחנה לא
ייפגע.
לאחר שהוצג המודל הכלכלי התבהר שהרוב המכריע של החברי )למעט בודדי(
ייפגעו ממעבר למסלול רשת הביטחו ולכ לא יעברו.
המחנה שתמ 7במודל רשת הביטחו סבר שקבלת ההצעה משמעותה להישאר
במהות במודל השיתופי על כל המשתמע מכ ,7ולכ מחנה רשת הביטחו הפיל את
ההצעה.
בינתיי מצב הקיבו /ממשי 7להתדרדר ,החוב גדל ,אי כס? להשקעות ולהחזר
של הלוואות חדשות.
לאור המצב תובא בשבועות הקרובי הצעה למעבר מלא למודל רשת ביטחו בעי
השופט.
אני סבור שאנו צריכי להפיק מספר לקחי מהאירוע הזה:
 .1ג לקיבוצי חזקי זה יכול לקרות )לא לעול חוס( .אני משוכנע שחברי
עי השופט לפני חמש שני לא האמינו ובוודאי לא תכננו שיגיעו למצב הזה.
 .2מסוכ לבסס את רמת החיי שאנו מקיימי על רווחי המפעלי.
 .3שינויי טוב שייעשו בימי כתיקונ ,ע מבט קדימה ,ולא ע הגב לקיר.
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לעצ הצעת המודל בעי חרוד אני רוצה להדגיש את הדברי הבאי:
חברה9קהילה המעוניינת להבטיח ולקיי לאור 7זמ רמת חיי גבוהה כמו שלנו,
חייבת לבסס את רמת החיי שלה ככל הנית על התפרנסות ולא על רווחי
תאגידי.
עלינו לשאו? ולמקס את פוטנציאל ההתפרנסות שלנו ולסמו 7את רמת החיי
שלנו על מימוש פוטנציאל זה.
היו ,כשליש מרמת החיי שלנו )הוצאות הקיו לפני השקעות( ממומ מרווחי
ריקור ,כלומר ללא רווחי המפעל נצטר 7לחתו 7את רמת החיי שלנו בשליש.
בהקשר זה המודל המוצע מייצר את המוטיבציה לחברי שירצו בכ ,7לשפר את
השתכרות9פרנסת ורמת חייה ,כאשר מנגנו המיסוי מביא לכ 7שג הקהילה
נהנית משיפור ההתפרנסות של החבר.
יותר מכ ,7אימו /המודל המוצע מחלי? ומשנה את הנרטיב הערכי ציבורי שלנו,
ממילוי חובת עבודה למקסו ומיצוי פוטנציאל ההתפרנסות.
את רווחי המפעלי עלינו לייעד להשקעות ולחלוקת בונוסי.
נכו  9המודל המוצע "מרופד" ,כלומר בטווח הקצר משלמי מחיר מסוי כדי
לרכ 7את המעבר וכדי לאפשר קיו שני מסלולי במקביל מבלי שמי מהחברי
ייפגע.
יחד ע זאת ,לפי שינויי שנעשו בקיבוצי רבי ,בטווח הבינוני והארו7
ה"השקעה" הזו חוזרת ובגדול דר 7שיפור ההתפרנסות.
לסיכו ,המודל הדו9מסלולי הוא מהל 7חשוב לביסוס עתידה הכלכלי של עי
חרוד ,ובו בזמ הוא מהווה פשרה טובה למרק החיי המשותפי שלנו.

החלטות מזכירות
מתארי 2.5.2013
המזכירות מחליטה לשדרג את המבנה הקיי של האורווה על בסיס הסקיצה
שהוצגה ובמסגרת תקציב עד  350אל? .F
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משולח! הבריאות
חנה דג!
ביטוח בריאות
אני שמחה לבשר לחברי ,שהמזכירות הרחבה של עי חרוד איחוד
אישרה את תכנית הביטוח החדשה" ,מג ניתוחי וטיפולי לקיבו ,"/שנבנתה
במיוחד עבור חברי קיבוצי כהשלמה לביטוח "הקטסטרופות" שיש לנו .ההצטרפות
תחל מראשו ליוני .2013
להל תקציר פרטי התוכנית:
הביטוח מורכב משני רבדי:
• רובד מורחב א'  9ביטוח רפואי לניתוחי פרטיי ושירותי אמבולטוריי
• כיסוי לניתוחי במסלול משלי שב" )שירות בריאות נוס? = הביטוח המושל
שלנו(.
• כיסוי לשירותי אמבולטוריי
• רובד מורחב ב'  9ביטוח רפואי לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות
• כיסוי לטיפולי מחליפי ניתוח במסלול משלי שב"
• כיסוי לטכנולוגיות מתקדמות
• כיסוי לשירותי רפואיי ייחודיי
להל עיקרי הכיסויי:
רובד מורחב א'  ביטוח רפואי לניתוחי פרטיי ושירותי אמבולטוריי
 כיסוי לניתוחי פרטיי באר /במסלול משלי לביטוח המשלי )שב"(
 כיסוי לניתוחי פרטיי בחו"ל
 שירותי רפואה אמבולטוריי
 התייעצות ע רופאי מומחי
 בדיקות היריו
 הפריה חו /גופית )(IVF
 טיפולי שיניי חירו
 פיצוי בגי ימי אשפוז
 שירותי אחות פרטית בעת אשפוז )ללא קשר לניתוח( או בבית המבוטח
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רובד מורחב ב'  ביטוח רפואי לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות
 טיפולי מחליפי ניתוח באר /ובחו"ל
 טכנולוגיות מתקדמות
 שירותי פונדקאות ,טיפולי אונקולוגי ,שיקו לאחר אירוע מוחי ,מנוי
לשירותי משדר קרדיולוגי ,התעמלות שיקומית ,שהייה במוסד החלמה
מוכר לאחר ניתוח גדול ,טיפולי פיזיוטרפיה ,בדיקות אבחנתיות ,חוות
דעת שנייה לבדיקה פתולוגית ובדיקות גנטיות לחולי סרט ,טיפול בחדר
מלח ,אבחוני לילדי ,רפואה משלימה ,ועוד...
 כתב שירות
 הזמנת רופא הביתה ,כיסוי לטיפולי פסיכולוגי ,בכפו? להשתתפות
עצמית.
יהיה עלינו ,מערכת הבריאות והציבור ,עוד להכיר את הפוליסה על בוריה
מה היא נותנת ומה היא מכסה ,והחשוב ביותר לדעת ליהנות מיתרונותיה.
לאחר השלמת ההצטרפות ,באחריות חברת הביטוח לשלוח לכל חבר את
הפוליסה האישית שלו.

מ המרפאה
בימי אלה סיימה דר‘ דג את עבודתה אצלנו לאחר חמש9עשרה שני.
ברצוני לבר 7אותה ולהודות לה על השני שהייתה אתנו ולוותה אותנו ברגעי
שמחי ופחות שמחי.
אנו מודי לה ומאחלי לה הצלחה בהמש 7דרכה.
עדיי לא נמצא רופא משפחה קבוע כ 7שבתקופה הקרובה יינת השירות הרפואי
על ידי רופא מחלי?.

úåàéøáä ø÷éòä
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גאווה מקומית
רז נור
אית אביבי מנהל הגד"ש שלנו קיבל החודש פרס חקלאי מצטיי מטע מועצת
הצמחי ,במעמד שר החקלאות.
הפרס נית על מצוינות בגידול ,תוצאות חקלאיות איכותיות ,חתירה לחדשנות
והעמקת ידע ,וסיוע פעיל במחקרי וניסויי גידול שוני בשטחי שלנו.
אית מנהל את הגד"ש קרוב לעשר שני ונחשב לדמות מובילה בחקלאות
האזורית והארצית .הגד"ש בניצוחו עובד כמלאכת מחשבת שזורה ביצירתיות
רבה והתוצאות מדברות בעד עצמ.
כמוב שכל זה לא יכול היה לקרות ללא צוות מקצועי ,מנוסה ,יציב ,ומגובש,
המוציא מהכוח לפועל את רוח המנהל ,וג הצוות כולו ראוי לשבחי.
אני רוצה לבר 7את אית ואת צוות הגד"ש על הפרס ועל ההישגי המרשימי
שאליה הגיעו בשני האחרונות ,ה בצד המקצועי וה בצד הכלכלי.
את ,הרואי בעבודת האדמה שליחות ודר 7חיי ,מממשי יו יו את החזו
הציוני הלכה למעשה.
לאית אני רוצה לאחל שימשי 7לכבוש שיאי חדשי ,ולעצמנו נאחל ששיאי
אלה ייכבשו בשדותינו.
יישר כוח.

ברכות
לגיא שפר
ע סיו תפקידו
עלה והצלח
בהמש דרכ
המשפחה
ובית עי חרוד איחוד
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מזל טוב
לסיו ולח שביט
להולדת הבת
רו
לחגית ולמאירק‘ה דור
לפנינה שביט
לזוהר רז
להולדת הנכדה  -הנינה
זר ברכות
לכל המשפחות

הדגי לא הספיקו לומר את דבר ביומ חג הביכורי א לא מילאו פיה מי,
ומשלימי את החסר ביומ הנוכחי.
חוות הדגי של עי חרוד מתפרסת על שטח של כ  500 9דונ .בפריסה ארצית
מדובר באחת מהחוות הקטנות באר ./לחווה קטנה יתרונות לא מעטי א 7ג
קושי הישרדותי המתבטא בעיקר בשוק הדגי ובהתמודדות ע העלייה הקיצונית
והמתמדת בעלויות הגידול )בעיקר עלייה חדה של מחירי המזו עקב התייקרות
הגרעיני(.
מזה מספר שני אנו בודקי חלופות שונות אשר יאפשרו לנו למצוא את הכיוו
המתאי ויעזרו לנו לייצב את החווה באופ משמעותי בתו 7מלחמת ההישרדות
היומיומית.
לאחרונה הוחלט על סיפוח שטחי הבריכות של קיבו /גבע )כ 2009דונ( אל שטחי
הקרבה הגיאוגרפית בי החוות
הבריכות שלנו .אנו רואי תהלי 7זה כטבעי עקב ִ
ומאמיני כי בעזרת הרחבת שטח הגידול נוכל לחזק את החווה שלנו ולהפו7
ל"שחק" משמעותי יותר בשוק הדגי הארצי .מטרתו העיקרית של האיחוד הינה
הגדלת התפוקה השנתית תו 7ניצול מרבי של הפוטנציאל הקיי בשתי החוות על
ידי הכוחות והאמצעי העומדי לרשותנו.
ג לדגי זו תקופה רבת משמעות .בימי אלו מסתיי אכלוס הבריכות
והמאגרי ולטיב ואיכות יש השפעה רבה על תפוקת הענ? .כמו כ ,עונת פיטו
חדשה עומדת בפתח ובמרכזה עיסוק אינטנסיבי סביב כל נושא הזנת הדגי
והאכלת וכ דילול הדגי שהגיעו לגודל המתאי לשיווק ושליית לשוק.
לסיו ,זה בהחלט המקו להגיד תודה לדניאל מסורי שביד מקצועית ונאמנה
אחראית על משימת התפעול המורכבת הזו ולבני הנוער החרוצי שבאי לעבוד
בכל הזדמנות.

25.5.1945
להקמת ענ הדיג
בישיבת המזכירות נבחרה ועדה :לישקיס ]ליש[ ,ניבואר ]נור[
וברנד  -לבירור מחדש בעניי הקמת ענ! הדיג במשקנו .וכ
הוטל על הוועדה להציע מקו #לנטיעת  50שתילי התמרי#
שאנו עומדי #לנטוע.
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"לֹא נַ ְפ ִסיק לָ לֶכֶ ת לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל"
ברכה גושר

נולדתי באתיופיה ,בכפר דברק .מרחק חודשי של הליכה ברגל מאדיס אבבה
בירת אתיופיה .לכפר הגיעו שמועות שבאדיס מתקבצי יהודי ומחכי לעליית
לאר /ישראל .אבא יצא לדר 7ע אחי הגדול ,בכפר נשארנו אמי שהייתה בהריו
ואני ילדה בת שש .איתנו נשאר ג אחד הדודי .אימא התגעגעה מאד לילד ב
השמונה שהל 7ע אבא וכ ,7מספר חודשי לאחר עזיבתו של אבא היא החליטה
ללכת בעקבותיו .הדוד הצטר? אלינו .הלכנו ימי רבי .רגליי נפצעו ,לא היו לנו
שו חפצי רק לח יבש ומי שמצאנו בדר .7הלכנו כשלושה חודשי א 7טעינו
בדרכנו ובמקו ללכת לכיוו אדיס הגענו לקרבת הגבול הסודני .בקרבת הגבול
נתקלנו בחיילי סודני והתחבאנו במערה .את אימא תקפו צירי והיא ילדה
ש במערה בעזרתי" .תביאי עלי" אמרה אימא ,ומי הבאתי בחולצה מבאר
שנמצאה במקו .כשהחלה הלידה עזב הדוד ולא חזר .וכ 7נותרנו אימא אני
והתינוקת .נשארנו במערה עד שאימא תתאושש .אימא שסבלה מהמסע המפר7
לא הצליחה להניק ,לא היה לה חלב .את התינוקת האכלתי במי /שסחטתי ממעט
הפירות שגדלו ש ,בננה או תאני.
לאחר שבועיי מנוחה החליטה אימא לעשות את כל הדר 7חזרה לכפר .בדר7
הגענו לכפר של תושבי נוצרי .אימא שחששה שיהרגו אותנו הזהירה אותי לא
להוציא מילה מפי ,שיחשבו שאני אילמת ,הסתתרנו בבית הרוס וקיווינו שא?
אחד לא יגיע אלינו .כשנשמעו צעדי בכיוו שלנו ברחנו ויצאנו שוב לדר.7
בדר 7פגשנו משפחות נוספות ,משפחה שחיפשה את קרוביה ומשפחה שלא יכלה
להמשי 7מאפיסת כוחות .לא אשכח זקנה אחת שהושיטה לי את ידה לעזרה.
בתחילה פחדתי ממנה ,נצמדתי לאימא ואימא הרגיעה אותי.
ההליכה חזרה הייתה מפרכת .ביקשתי לנוח .החו היה כבד והרגליי כאבו מאד.
אימא ,שג היא חלתה בדר ,7עודדה אותי וחזרה ואמרה לי לשמור על עצמי ועל
התינוקת ,א יקרה לה משהו.
כשהגענו לכפר שלנו מצאנו אותו הרוס ,גוויות התגלגלו בחו /וחיילי חמושי
הסתובבו בי הבתי .אימא כיסתה את עיניי שלא אראה את המתי והפצועי,
מה אנשי שהיא הכירה מהכפר .אימא רעדה ,מפחד או מרעב ,איני יודעת,
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קרוב לוודאי משניה .היא הורתה לי להיכנס לאחד הבתי ולא לצאת עד שהיא
תחזור .ברחתי לאחד הבתי ההרוסי .אימא עמדה בפני החיילי והתחננה
בפניה לא לפגוע בה כי יש לה ילדי ותינוקת ואז ירה בה אחד החיילי והיא
נפלה .רציתי לצאת אליה אבל אישה אחת שהסתתרה ג כ בבית ההוא )ולא
ראיתי אותה קוד( עצרה בעדי והזהירה אותי שא אצא יהרגו אותי ואת
התינוקת .לא הקשבתי לה ,יצאתי החוצה צועקת ובוכה ,לא הבנתי מה קרה
לאימא .אחד החיילי אמר לי" ,קומי ילדה ,אי לה על מה לבכות" ,אבל אני
צעקתי "זו אימא שלי ,למה היא לא קמה" ,היא שכבה ש שותתת ד ללא
תנועה .אישה זקנה אחת לקחה אותי לבקתת בו ,/הנוצרי מסביב לקחו את
אימא וכששאלתי לא לוקחי אותה היא אמרה לי לא לדאוג שהיא תהיה בסדר.
הזקנה שאלה אותי בת מי אני ונזכרתי שאימא הזהירה אותי לא להגיד את הש
המלא שלי אז זרקתי סת ש" .אל תדאגי ילדה ,אני אעזור ל .7עד שהמשפחה
של 7יבואו את תהיי איתי".
עברו חודשי ארוכי ,איני זוכרת כמה ,חיכיתי למשפחה אני והתינוקת הקטנה
שהייתה עכשיו כל המשפחה שלי .רציתי לברוח אבל אי 7יכולתי ,ילדה קטנה ע
תינוקת שתלויה רק בה .באחד הלילות אימא באה אליי בחלו ואמרה לי
"תשמרי על עצמ 7ועל התינוקת ,אני אשגיח עליי ,"7חשתי ששמעתי אותה באמת
ולא בחלו .למחרת הזקנה שאספה אותי מילאה שק בכל מיני דברי ואמרה
שהיא הולכת לשוק" ,תישארי פה ,תשמרי על הבית ,אני אחזור ואביא ל 7אוכל.
אל תתני לא? אחד להיכנס כדי שלא יהרסו את הבית ולא יהיה לנו איפה לגור".
היה יו ח מאד ופתאו ראיתי את אבא ועוד אנשי ,רצתי אליו חיבקתי אותו
חזק ובכיתי" ,אימא עזבה אותנו" ,אבא לא הבי" ,מה זאת אומרת עזבה?"
"החיילי היו פה וירו באימא ואנשי נוצרי לקחו אותה".
הראיתי לאבא את התינוקת אבל הוא לא גילה בה עניי רק אמר שאני רק ילדה
ולא מבינה .אבל אני הלכתי בדרכי עד שהתקל? לי העור מהרגליי מדוע הוא
אומר שאני לא מבינה .לאחר זמ מה התארגנו לצאת שוב לדר .7הלכנו והלכנו,
צמאי ,ואני התקשיתי ללכת כל כ 7הרבה .לאחר כשבעה חודשי הגענו לאדיס
אבבה .גרנו שלוש שני במחנה מחכי לעלות לאר ./החלו של כל האנשי היה
להגיע לירושלי ,ירושלי סימלה את אר /ישראל והיא עמדה במקו הראשו.
ה האמינו שירושלי היא עיר קדושה שבורכה על ידי אלוהי .ירושלי עשויה
מזהב ,בירושלי לא צרי 7לעבוד רק להתפלל והממשלה תדאג למחסורנו.
עליתי במבצע שלמה] .המבצע החל ב  24 9במאי  1991ותו 7כ  34 9שעות הועלו
כ 14,000 9איש ב 30 9מטוסי של חיל האוויר הישראלי וחברת אל9על[ .באר/
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נשלחנו לטבריה .לאחר שנה עלינו לירושלי ביו ירושלי ,התפללנו בכותל
המערבי והאנשי נשקו את הקרקע על יד הכותל.
בתקופה הראשונה באר /היה לי מאד קשה .התגעגעתי לאימא ובכיתי בלי סו?.
הכול היה לי מוזר והתקשיתי להתרגל לחיי החדשי .במש 7הזמ התרגלתי
ולמדתי לחיות באר./
כיו ברכה גרה בעפולה ועובדת בעי9חרוד איחוד בחדר9האוכל .היא א לארבעה
ילדי ,הגדול ב שבע 9עשרה והקט ב חמש .התינוקת שנולדה במערה בדר7
לסוד נשארה כל השני ע ברכה שגידלה אותה כבת ,כיו היא בחורה צעירה
ויפה ,חיה בתל אביב ועושה את צעדיה הראשוני בחיי עצמאיי.

מוסיקה במשכ לאמנות
שבת  1.6.13שעה 11:30

"אופרה בטירו"
פארודיה וירטואוזית מלאת הומור על עול האופרה
בביצוע :דוד זבה
פסנתר :אירית רוב
מ הביקורת ב'האר" :'$דוד זבה הוא האמ הרב-תחומי הבולט ביותר בתחו
המוסיקה הקלאסית .הוא זמר ,פסנתר ,מנצח ,מלחי והפע ...ג סטנדאפיסט
מחונ המחבר את כל כישוריו על הבמה למופע מצחיק ומאל&-מעל&!"
מחיר הכרטיס 55 :ש"ח
מומל $להזמי כרטיסי מראש! טל .המשכ  , 6038ענת 054-8388833
או באתר המשכ www.museumeinharod.org
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במבט אישי
יונת! שני
לפני שני רבות כחבר בצוות "מחשבה תחילה" ,לקחתי חלק בניסיו להביא
לתודעה את הצור 7לשנות במידה כלשהיא את אורחות חיינו .אולי היינו תמימי,
אולי לא בשלו אז התנאי ,לא הצלחנו להביא לכ 7שיתקיי דיו בתכנית עניינית
מינימליסטית ככל שתהיה.
מאז ,לא נקטתי עמדה בוויכוח הסוער שהתנהל בי ה"מחדשי" לבי "שומרי
החומות" .
מי רבי זרמו וג קצת "ד רע" ונדמה שהיו ,כול משוכנעי שיש צור7
בשינוי כזה או אחר.
הרעיו להתקד בשני מסלולי ,מאפשר לחברי )סו? סו?( לעשות בחירה
אמתית בהתנהלות חייה ועתיד מצד אחד ומעקר את הפחד )המוב( משינויי
שאחז בחלק מהחברי .אלה ייקחו החלטה רק כשישתכנעו כי המסלול החדש
מתאי לה  9ולהיפ .7התכנית שהוצגה ,נראית בעיקרה חכמה ,שומרת במודגש
את נושא העזרה ההדדית ורשת הביטחו וטובה )ע שינויי קלי ( לכל שכבות
אוכלוסיית החברי.
אומרי כי מושמעת אי9נחת מהתוספת המסוימת המוצעת לפנסיונרי ביחס
לגובה התקציב היו.
גילוי נאות ,אני פנסיונר כבר תשע שני ,עובד מלא מיו השחרור מהצבא,
חמישי ושלוש שנות עבודה מושקעות באהבה בקיבו ./כל הטוב שיש היו בעי
חרוד הוא פרי עבודה רצופה ,שיטתית ומקצועית של חברי המשק ,חלק של
הוותיקי הוא דומיננטי! מה ג שהתחשיב הכלכלי מראה שאי הכבדה על
תקציב הקהילה מהתוספת הזו .לרובנו ,משפחות הולכות וגדלות ) נכדי ,כ
ירבו ( והלח /התקציבי גדול.
יש לזכור ,לפנסיונרי קשת אפשרויות צרה מאוד לתוספת הכנסה ,והזמ העומד
לצור 7זה ,הול 7ומתקצר) ,הגיל ,הגיל ( חברי צעירי וכאלה שעדיי בגיל
ההתפרנסות ,יכולי להוסי? להכנסת )א ירצו ויתאמצו( בדרכי שונות .וטוב
לדעת כשתגיעו ל"מעמד" הזה ,תיהנו )ולו במעט( מפירות עבודתכ.
לסיכו ,דומני שנקרית לנו הזדמנות נדירה לבצע שינוי ללא כאבי ,בואו לא
נפספס אותה.
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שקיפות כחולה
ששי מאור
מה לא מספרת לנו החוברת הכחולה ולמה היא מתעקשת להעלי את המבנה
הניהולי הבלתי אפשרי של חיי מקביליי ,את התנהלות הוועדות בקהילה
חצויה בי שני עולמות .בואו לרגע קט נרי /תסריט קט בוועדת השתלמויות
לדוגמה ,על זוג חברי המבקשי ללמוד נושאי שוני וכל אחד בא מעול אחר
)דיפרנציאלי ושיתופי( ,מישהו יכול לתאר לי את מערכת קבלת ההחלטות במעמד
הזה? אי צדק חלוקתי בהו המשות? כיו וחוסר הצדק יגדל א וכאשר תבחרו
בחוברת הכחולה .זו דוגמה קלה להמחשה לאחת מהוועדות הרבות אשר צריכות
לעבור מ העול שלנו ולשקוע בי דפי ההיסטוריה .זה אחד מהתקציבי אשר
צריכי להיות מופרטי ולעבור לרשות החבר במלואו .זו דוגמה קלה למה
שאפשר לעשות בהחלטה פשוטה של הקהילה אשר רוצה לשמור על סגנו חיי
שיתופי ע דרגות חופש אישי גדולות יותר ועתודות כס? למימוש מאווי
אישיי .לא צרי 7להחריב על מנת לבנות ,צרי 7לתק ,לשנות גישה.
משאבי אנוש הוא גו? מרכזי בכל תהלי 7של שינוי בכל ארגו ,אי9אפשר ובלתי
נית לבצע תהלי 7מהסוג שהחוברת הכחולה מציעה ,א ממשיכי לנג ש את
אותו התקליט .חייבי לבצע ארגו תפיסתי מחדש ולשנות גישות .הגישה החדשה
צריכה להישע על הבנה בסיסית ועקרונית שהגו? הנקרא משאבי אנוש הוא שות?
מלא לחבר ולא צד ב"בעיה" ועליו להירת במלוא מוב המילה למציאת מעני
ופתרונות ה ברמה האישית וה ברמה המערכתית .היו זהו גו? שמהווה חצי
מהמשוואה של המקל והגזר .א רוצי באמת!? לבצע שינוי אשר גורר התייעלות
חיובית חייבי להחלי? גישה ,אחרת עול כמנהגו ינהג ומה שקורה היו יתדרדר
למצב קשה יותר לחבר.
הדיפרנציאליי מדברי על כס? בלבד! הא מישהו מה חושב על ההיבטי
הכלכליי של מהלכ לא ליו שאחרי ,אלא לשלוש וא? חמש שני קדימה א
חס וחלילה תתקבל הצעת? הערכות שלי ה שאי מחשבה עד לעתיד לא ממש
רחוק כזה .התחזית שלי למצב שבו החוברת הכחולה תתקבל היא שעי חרוד
תתנשל מנכסיה ותחלק את השלל בי מספר בעלי כוח מועט ביותר ,המציאות
המרה של תהליכי ההפרטה בקיבוצי בארצנו הקטנה מלאי בחוויות כאלה.
הלוואי ואתבדה.
12

מי שיציג את החוברת בדיוני האסיפה צרי 7להצטייד בהסברי מנומקי היטב
לכל המספרי והערכי הכספיי המודפסי בחוברת .כל ער 7תוצאתי חייב
להיות צמוד נוסחה ,לא יתקבלו ערכי "תלויי אויר" זה יהיה מאוד לא אמי
לקבל הסבר שאי מאחוריו נימוק )נוסחה( משכנע אשר מראה כי התבצעה חשיבה
והער 7מגיע מתו 7שיקולי כלכליי ולא מתו 7החלטה פוליטית ולא מחושבת
כלכלית .החוברת יוצרת גרעו מובנה אשר חייב להיבדק מול רואה חשבו שיבדוק
מגמות התכנסות או התבדרות של הגרעו בטווח הקצר והארו 7ויחווה את דעתו
על ההיתכנות הכלכלית של החוברת לאור 7זמ.
 F 1690זה "הרווח" מכל תהלי 7ההפרטה הדיפרנציאלית לדיפרנציאליי .אני
רוצה להחזיר אתכ לרגע קט לקטע בתכנית של השיתופיי שבה קיימת הצעה
להעלות את התקציב האישי לגובה של  F 4000בקירוב א תחברו את תקציבכ
היו לסכו "הרווח" הגעת לאותו המספר פחות או יותר .ללמדכ כי
ההתנגדות לשיתופיי הייתה סתמית ללא סיבת אמת וע גווני אישיי .יש כא
קבוצה שלא רוצה קיבו /ולא מעוניינת בקהילה מכל סוג שהיא כל מאווייה
ממוקדי כס?! וכמה שיותר .לכל הנוהי אחר מקס הכס? ,הרי הייתה לכ
הזדמנות לקבל את כל תאוותכ ולהישאר קיבו /קלאסי שיתופי ,מדוע בחרת
להגיע עד הלו ולהישאר ע אותו הסכו רק בלי קיבו?/
חברי עי חרוד צריכי וחייבי לשי את כל סימני השאלה על השולח בלי מורא.
החוברת הכחולה לא רצינית וחסרה מאוד בכל מישור של התייחסות .כלכלית,
חברתית ומוסרית.
המנדט של הדיפרנציאליי מסתיי ע הגשת החוברת לדיוני!
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
יו הניצחו על גרמניה הנאצית
ה 8-במאי  1945הוא יו הכניעה של גרמניה הנאצית במלחמת העול השנייה
ומצוי באירופה ובארה"ב כיו הניצחו במלחמה.
במלחמה זו השתתפו חיילי רבי מאר $ישראל ה בכוחות העזר של הצבא
הבריטי וה מאוחר יותר ב"חטיבה יהודית לוחמת" או בשמה הידוע יותר
"הבריגדה" .חברי רבי מעי חרוד התנדבו לשורות הצבא הבריטי ותרמו את
חלק למאמ $המלחמתי .אנו מביאי כא את מכתבו-ברכתו של חבר עי חרוד
אליהו ב יהודה )שטיפל( ע סיו המלחמה.
25.5.1945
לכל חברי משק עי חרוד שלו וברכה!
ברגע זה של שמחה ,ברכתי לכולכ .האויב האכזרי נוצח .עמנו היה הקרב
הראשו לתוקפנותו וה"חטיבה יהודית לוחמת" ]"הבריגדה"[ בשורות "המחנה
השמיני" המפורס נתנה את חלקה במכה האחרונה המכרעת.
הגיעה השעה שכל ע יעשה את חשבונו ויתכונ להיאבקות על מעמדו בעול
החדש אשר עתיד לקו מתו 7הריסות העבר .חשבוננו מר עד למאוד והיאבקות
קשה על מקומנו בשמש האביב החדש צפויה לנו .אבל למרות הכול מותר לנו
לשמוח ביו הזה ,יו הניצחו על האויב המסוכ ביותר של הע היהודי והעול
כולו .הניצחו הזה הוא תנאי קוד לקיומנו ולשאיפותינו בעתיד .מי יית וקרוב
היו בו נשוב להקדיש את כוחותינו לעבודת השלו והבניי.
אליהו ב יהודה יליד גרמניה עלה לאר $ב  1935 -מהולנד ש למד חקלאות.
באר $הצטר& לקבוצת החוגי שהקימה את בית השיטה ומש עבר לעי חרוד
בתור רפת מומחה .כשהגיעו חברות נוער דוברי גרמנית היה למדרי ומורה
לעברית .במלחמת העול השנייה התנדב לצבא הבריטי ולח במסגרת הבריגדה
בחזית האיטלקית .במסווה חייל בריטי עסק בהברחת עולי בעלייה ב' ,הקי
וניהל בית ספר לילדי ממחנה ברג-בלז.
)על פי דברי שנאמרו לזכרו על ידי בנו אמיר(.
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חדש על המד
עיו
המרד בסוריה  9עג‘מי פואד
סיפורת
אי 7יכול אד להשיב לעצמו עבר שמעול לא הכיר?
היעלמויות  9ג‘ודי פיקו
התעורר אדוני !  9ג‘ונת איימס רומ קומי מבריק ומלא קס ,מצחיק בטירו?.
שחיתויות קטנות  9כרמ פוסדס עלילה המתפתחת עד לסו? משעשע ומחריד.
סיפור שמתאר מניי באנו ואי 7הגענו לכא.
מריר בפה  9מוניק טרואונג
סאגה היסטורית עשירה ע נגיעות של מתח.
ימי בסערה  9מיכל שלו
רקמה סיפורית נועזת.
דושינקה ,נשמה  9איריס אליה9כה
מתח
עיר מקלט  9ליעד שה
ספר מתח רומנטי.
חו? הנחושת  9ג‘י א קרנ/
עוצר נשימה ומטלטל.
מטווח קרוב  9גרג הורבי/
עול סבו 7ומסוכ של רשת האינטרנט.
הפטנט  9נפתלי ברזניאק
מותח פעולה סוח? ומפתיע עד העמוד האחרו.
יו האפס  9דיויד בלדצ‘י
חלק שני של סאגת משפחת קליפטו.
חטאי האב  9ג‘פרי ארצ‘ר
תעלומה נפתלת ומהפכת.
יו שלישי נגמר  9ניקי פרנ/
תא  9 21אנדרס רוסלנד ,ביורג הלסטרו העול האפל והאכזרי של סחר בנשי
ספר רביעי בסדרת הבלש ג‘ק טיילור.
פ‘ זה פחד  9ק ברוא
מותח משטרתי.
הלוחש  9דונטו קריזי
מציאות חלופית ומסעירה שונה ועתירת דמיו.
רסיס  9וור פאהי
חדשות מאגף כתבי העת
לאחר "דילול" רציני של כתבי העת הישנים נשארנו עם כמה כתבי עת ואלה הם:
ארץ אחרת ,ארץ וטבע ,בית מקרא ,גן ונוף ,טבע הדברים ,מסע אחר ,נישה,
נשיונל ג'אוגרפיק ,עת-מול ,קדמוניות ,קתדרה.
לאחרונה חתמנו לניסיון על כתב עת הנקרא" :על השולחן" העוסק בענייני אוכל,
מתכונים וכו' .הציבור מוזמן לבוא וליהנות מכתבי העת.
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ששי מאור
ארוחת ערב החג הייתה כרגיל עשירה ומפנקת והזמינה חברי ואורחי רבי
לחוג עימנו .טקס החג לא הכזיב וסיפק את אווירת היחד החמה שהתכנסות כזו
על דשא חדר האוכל יוצרת .למרות מזג האוויר שהיתל בנו האירוע עבר בשלו
מבחינה זו ,ג לקריסת המס 7מצאנו פתרו בלתי שיגרתי וחזינו בביכורי
התינוקות אשר בוני את בית בתוכנו .כ ירבו....
תודה ללימור מאור ,שירית רודמ ,עמית סלע ,רעות שלו על הארגו וההפקה של
הארוחה הטעימה .תודה לפנינה נוה אשר על הטקס .תודה לכל משתתפי ומארגני
הטקס רקדני ,קרייני .תודה לאילו אביר ולחבורת הזמר ,אשר תופסת מקו
של קבע באירועי התרבות .תודה לכל התורני חברי וילדי היית נהדרי
והכול עבד נכו וחלק .תודה לת מאור ודוד רוחס אשר על ההגברות .תודה
לדורית רוחס על ארגו המוסיקפה.
חג השבועות עמד בסימ מזג אויר לא יציב אשר הטיל יותר מעננה על קיומו.
בדר 7נס ממש על הסכי ...התבהרו לה השמיי ואפשרו לנו להציג את עוצמת
החקלאות של עי חרוד על שלל כליה ואנשיה .זו שנה שנייה שבה אנו מציגי כלי
עיבוד חקלאיי בשדה ,אני תקווה כי התחלנו כא מסורת יפה אשר מחברת
אותנו בחזרה לאדמה.
תודה לצוותי הגד"ש ,רפת ,פרדס ,מדגה ,דיר ,נוי .תודה לגיא סלע ,ארז ליבנה על
הגדלת ראש ונקיטת יוזמה ,ברוכי תהיו .תודה לצוות החשמלאי ,תודה לצוות
הבניי ,תודה לצוות המטבח.
ההרצאה והסדנה על שימוש בצמחי תבלי הייתה מרתק ,מעשית ושימושית.
למדנו להכיר מקרוב את סגולותיה הרפואיות של צמחי התבלי הגדלי
בגינותינו .לפי בקשת הציבור יהיה המש.7
מסיבת בריכה ביו שישי  ,796913פרטי מעל גבי לוח המודעות ובד? הפייסבוק
של התרבות.
יו האישה יתקיי ביו חמישי  ,1396913פרטי והרשמה מעל גבי לוח המודעות.
יו הגברבר יתקיי ביו שישי  ,2196913פרטי והרשמה מעל גבי לוח המודעות.

