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המ ְז ִיר ת
משולח ַ
רוני צור ואילה אופנהיימר
ביו שני האחרו אירחנו בעי חרוד את מטה התנועה הקיבוצית .אית ברושי,
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ומנהלי המחלקות )בריאות ורווחה ,צמיחה דמוגרפית,
חינו ,כלכלה ועוד( יוצאי מדי יו שני למפגשי שטח בקיבוצי והשבוע כאמור
הגיע תורנו.
התחלנו בארוחת צהריי ע משלוח מנות מכיתות אג ומש המשכנו לריקור.
צבי ברחיי ודלית דרו הציגו את ההיסטוריה של ריקור והובילו את האורחי
בי המחלקות .מריקור ירדנו למשק וביקרנו בבית הדר ש קיבלו אותנו חנה דג
ואסתר סמילנסקי .האורחי שמעו על התנהלות הבית ואפילו הצליחו לקבל
ביקור קצר בדירתה של דפנה גרזו .לאחר הסיור התכנסנו במועדו  נציגי
התנועה ,נציגי המשק וחברי .בשיחה הוצגו בפני האורחי הנושאי שעל סדר
היו הקיבוצי :המצב החברתי בעי חרוד בעקבות הוויכוח בי תומכי השינוי
למתנגדיו ומערכת היחסי הטעונה ע המועצה האזורית.
בנושא החברתי שבו אנו נמצאי ,היו למזכ"ל התנועה שתי אמירות שחשוב
שניקח לתשומת ליבנו ,מתו הניסיו שהצטבר בתנועה וג כאמירה לגבי החברה
בה אנו חיי .האחת ,שמאתיי מתו מאתיי ושבעי קבוצי כבר שינו את
אורחות חייה והקיבוצי שתקועי זמ רב בתהלי משלמי מחיר חברתי יקר
ומתמש שהיציאה ממנו קשה .דבר נוס" שמתקשר לעניי ,שאנחנו כל כ עסוקי
בעצמנו ,בקשיי הפנימיי שלנו ,שאי ביכולתנו להרי את הראש להביט סביב
ולבחו איפה אנחנו יכולי להשפיע על מעגלי גדולי יותר.
ביחס לתנועה נפו $מאוד לשמוע מחברי במשק את השאלה /הצהרה",בשביל מה
אנחנו צריכי אות?" .ובכ ,נכו שכיו כל קיבו $מתנהל בדרכו והחלטות
התנועה ה בגדר המלצות לכל היותר ,ונכו שבעבר היינו במצבי שבה יותר
משאנחנו הצטרכנו את התנועה ,התנועה הייתה צריכה אותנו ועדיי יש חשיבות
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להיותנו חלק מהתנועה הקיבוצית .התערבות המדינה בנושאי שפע נחשבו
אוטונומיי הולכת וגדלה משנה לשנה ובוויכוחי מסוג זה יש חשיבות לגודל.
אנחנו לא נאיביי לחשוב שהתנועה יכולה להבטיח הצלחה וניצחו בכל מאבק
ועדיי כאשר  270קיבוצי נאבקי יחד על הזכות על הקרקע למשל או על אופיו
של החינו הקיבוצי ,יש לכ השפעה הרבה יותר מאשר מאבק של כל קיבו$
וקיבו $בנפרד מול פקידי רשות מקרקעי ישראל או משרד התמ"ת.
מצד שני ג לאנשי התנועה יש מסרי שחשוב לה להעביר ומטרות שברצונ
לקד כגו הצור להחזיר חברי קיבו $לנקודות מפתח ולהגדיל את השפעתנו על
החברה הישראלית .בסופו של דבר נפרדנו מאנשי התנועה ברוח טובה ובתקווה
שנוכל להיעזר בה לנושאי שלפתחנו.
ההחלטות שהתקבלו במזכירות ובאסיפה לאחרונה עוסקות במידה רבה בהיבט
החברתי של המדיה הדיגיטלית שתופסת יותר ויותר מקו בחיינו .המחשב
והטלפו הנייד ,ובייחוד בגרסתו החכמה ,פותחי בפנינו דרכי תקשורת חדשות
ומהירות .אלא שע האפשרויות עולות ג שאלות ועולה הצור להסדיר דרכי
שימוש מוסכמות .הרשת הסלולרית בעי חרוד מונה נכו לסו" פברואר 2014
כ 400משתמשי .במש השני קיבלו מספר בעלי תפקידי הרשאה להעביר
מסרוני בצורה מרוכזת וה :טלפוניה )אלי דג ואיל צור( ,סלולאר )שי דקל(,
מזכירות טכנית )ציפי סהר( ,מש"א )כנרת דקל( ,תרבות )ששי מאור( וסדר רכב
)אמיר פז( .עד היו לא היו כללי לשימוש ברשת וכל בעל תפקיד יכול היה
להעביר כל הודעה ברשת הקיבוצית וללא חיוב .על מנת לייעל את השימוש מחד
ולמנוע המאסת המסרוני והתנתקות החברי מאיד ,קבעה המזכירות מספר
כללי לשליחת מסרוני.
בדצמבר  2011אושר באסיפה נוהל הצבעה בקלפי הממוחשבת .בשנתיי ורבע
שחלפו עברנו שינוי חד מהצבעה במקו אחד בפני ועדת הקלפי להצבעה מכל
מקו ומכל סמארטפו ,כל אחת ואחד בזמנו .השינוי הפ את ההשתתפות בקלפי
לנוחה וזמינה אבל השאיר ג שאלות בנוגע לגבולות המותר והאסור .המזכירות
התייחסה לנושא והביאה בפני האסיפה המלצה לקוד אתי שיפורס בתחילת כל
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קלפי ויהווה תזכורת ליחסי האמו שמהווי בסיס לדמוקרטיה הקיבוצית .בנוס"
ניסחה המזכירות כללי חדשי שיצורפו לנוהל הקיי מ.2011
בשבוע הקרוב נקיי קלפי לבחירת חברי חדשי ובעלי תפקידי .לפנינו בחירת
חברי מזכירות ,חברי הנהלת הנאמנות ויו"ר הנאמנות ויו"ר ההנהלה הציבורית
של החינו .אליה מצטרפי שלושה זוגות מועמדי :משפחות מוריוס" ,מערבי
וסטורמ ,שסיימו את תקופת מועמדות ועומדי לפני קבלה לחברות.
בהצלחה לכול.

נוהל שליחת מסרוני לטלפוני הניידי )אושר במזכירות ביו  6במר(2014 $
 .1חברי שקיבלו הרשאה להעברת מסרוני יקבלו קודי אישיי.
 .2בעלי תפקידי ומרכזי פעילויות יוכלו לשלוח מסרוני רק בנושאי הנמצאי
בתחו אחריות .הפעילות  /הוועדה תחויב בעל,ת משלוח המסרוני.
 .3הודעה על פעילות מסחריתשיווקית תהיה באחריות מנהל/ת ענפי קהילה.
 .4חבר/ה המבקשי לשלוח מסרו בנושא אישי יידרשו לקבל את אישור )אחת(
המזכירות .החבר/ה יחויבו בעלות משלוח המסרו.
 .5בנושא של פיקוח נפש שאינו סובל דיחוי יהיה האחראי על הטלפוני הניידי
רשאי לשלוח מסרו ללא קבלת אישור .החבר/ה לא יחויבו בעלות שליחת
המסרו.
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החלטות האסיפה מיו  18במר2014 $
 .1אושרה רשימת המועמדי למזכירות הרחבה ולתפקיד יו"ר ההנהלה
הציבורית של החינו .רשימת המועמדי למזכירות הרחבה :יובל בריל ,נגה
גלד ,אייל גרדי ,מאיר דור ,הלל ד ,שי דקל ,רונ כספי ,ששי מאור ,צבי נור,
ציפי סהר ,נחמ פונדק ,עמיר פיי ,שלמה פלס ,עידית צפדיה ,נדב רז ,נגה שני.
מועמדת ליו"ר ההנהלה הציבורית של החינו :מיה בריל.
 .2אושר הקוד האתי להצבעה ממוחשבת:
 .1ההצבעה בקלפי הקיבוצית ,שדינה כדי הצבעה באסיפה הכללית ,הינה
מהל אישי וזכות וחובה ג יחד של כל חברה וחבר.
 .2כל חבר/ה יצביע בעצמו ,בהתא לדעתו ומצפונו.
 .3החברה שלנו שומרת על ערכי האמו בי כל החברי .על כ כל חברה וחבר
מחויבי להצביע א ורק בעצמ ,באמצעות ש המשתמש של עצמ.
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אושרו  3סעיפי חדשי בנוהל ההצבעה בקלפי ממוחשבת .סעיפי אלו
יצורפו לנוהל הקיי שאושר באסיפה בדצמבר :2011
 .14רק חברי אשר מחמת מחלה או מו אינ מסוגלי לבצע בעצמ
את הפעולות הנדרשות להצבעה ,רשאי להסתייע באנשי שהקיבו$
הסמי אות לסייע בעניי זה.
 .15חל איסור מוחלט לתת ייפוי כוח לכל חבר שהוא  אפילו מדרגה
ראשונה  להצביע עבור אד אחר.
 .16על החברי חלה חובה לדאוג לכ שזכות להצביע הצבעה אישית 
תישמר.
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המבנה הארגוני של מערכת החינו
נגה שני סנדרובי'

לקראת בחירת יו"ר להנהלה הציבורית של החינו ,ברצוני להזכיר את המבנה של
מערכת החינו אצלנו ,כדי להבהיר מהו התפקיד.
מערכת החינו שלנו מוגדרת מלידה עד י“ב ומחולקת לשני חלקי  הגיל הר )עד
ג חובה( והבלתיפורמלי.
את הגיל הר מנהלת חבצלת לייטמ )מגנר(.
אני מנהלת את החינו הבלתיפורמלי וכ עושה ניהולעל של כל מערכת החינו.
הנהלה פעילה  עוסקת בניהול השוט" של המערכת .מורכבת ממנהלי/ות המערכת
ועוד אד אחד או שניי מתו המערכת .ההנהלה הפעילה כיו :נגה שני ,חבצלת
לייטמ ,נגה אמיר )אחראית על החינו המיוחד ושיעורי העזר( ואסנת יחיאלי.
הנהלה ציבורית  תפקידה להיות הגו" המתוו בי הקהילה למערכת ,ה בהעברת
מסרי קהילתיי למערכת וה בהטמעת המדיניות החינוכית לקהילה .זהו גו"
מפקח המגבה את המערכת ועוזר בתיוו קולות הקהילה על גווניה השוני.
יושבי בה בעלי תפקידי בקהילה )מזכיר/ה ,מנהל ענפי קהילה ,מנהלי המערכת(
ונציגי ציבור בעלי אוריינטציה חינוכית .בראשה עומד יו"ר ,שנבחר מתו נציגי
הציבור .הוא נמצא בקשר ע מנהל/ת המערכת .הוא מנהל את ישיבות הנהלת
החינו .סדר היו נקבע בשיתו" פעולה ע מנהלי המערכת.
ההנהלה הציבורית מתכנסת מספר פעמי בשנה )לקבל דיווח מהנעשה בשדה
החינוכי ולדו בענייני הקשורי באורחות החיי של הקהילה )למשל תקנוני
שוני ,בינוי וכו'(.
רוני צור כיהנה עד עכשיו כיו"ר ההנהלה הציבורית ,אול בעקבות כניסתה
לתפקיד המזכירה "מחליפה כובעי . "...כיו יושבי בהנהלה הציבורית – רוני
צור )מזכירה( ,נגה שני )מנהלת המערכת( ,חבצלת לייטמ )מנהלת הגיל הר(,
דליה שפר ,אורלי מ ,מיה בריל )מועמדת להחלי" את רוני כיו"ר(.
מקווה שעכשיו קצת יותר ברור על מה מצביעי...
בהצלחה למיה!
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שכונה מערבית  -מתי?
אריאל הלר
חברי יקרי,
בשני האחרונות ,צ'אי נהג לעדכ בדבריו בנושאי בינוי ,כ שהרגשתי שהציבור
מעודכ ונמנעתי מלכתוב ליומ.
כעת ,אחרי שנשאלתי על ידי מספר חברי ,מעט עדכוני.
העבודה האינטנסיבית של מינהלת השיכו בשלש השני האחרונות הגיעה לנקודת
סיו התכנו ותחילת הביצוע .אחרי תיאו מערכות התכנו ולצדה מסכת בלתי
נגמרת של אישורי ,החל מקק"ל ,דר איכות הסביבה ,רשות העתיקות ,מינהל
מקרקעי ישראל ועוד ועוד.
בינתיי ,נ סגר חוזה ע קבל עבודות פיתוח בש רושדי חלבי מדלית
אלכרמל ,שעליו קיבלנו המלצות חמות ממספר גורמי.
היות וקו הביוב החדש מצרי חציה של כביש ) 716הכביש העולה לנעורה( ,אנו
ממתיני לאישורי חפירה ממוסדות שוני  בזק ,חברת חשמל ,מע"צ  כדי לעמוד
בדרישות הביטוח.
האישורי צריכי להתקבל בשבועיי הקרובי ואז נתחיל בעבודה ,בהנחה שנגיע
להבנות ע המועצה ,אשר ג היא ,בדרכה המיוחדת ,מערימה קשיי לאחרונה.
בעבודת בינוי הבתי זכה האני דראושה המוכר.
עשר משפחות נמצאות כבר בתהלי תכנו ע הר ילי ,מתכנ השכונה המערבית,
ושש משפחות בתהלי תכנו ע אלבר וסיו ,בשיפוצי פנימיי.
במקביל ,אנו מטפלי במספר נושאי:
פינוי והריסת מבנה הסנדלרייה ,לאחר שהוכ ארכיו הנהלת חשבונות חליפי )כבר
פורק(.
השקמה שלצד מבנה הכלבו ,במקו שבו אמור לקו מבנה הכלבו החדש.
העתקת עִ $
מפרט מי חדש אשר יזי את הכלבו הנוכחי והחדש ,ואת מבנה המזכירות.
קיבלנו מכתבי תודה מפח האשפה ,מקלסרי בהנהלת החשבונות ומערמות החצ$
והחול ,לאחר שג ה עברו השוואת תנאי דיור.
נסיי בנימה אופטימית זו.
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מחצר החינו
נגה שני סנדרובי'
פורי כבר מאחורינו .החגיגות נמשכו כמעט שבוע ,בית הספר היסודי פעל במתכונת
פורימית לאור כל השבוע שלפני החג  הילדי הגיעו בכל יו ע תלבושת אחרת
)פיג'מות ,שחור לב ,תסרוקות מצחיקות וכו'( ,במהל השבוע התקיימו מופעי
"כישרונות צעירי" ולסיו  קרנבל פורי ע ביתני ,הרקדה ,הצגת מורי וכו'.
היה שמח וצבעוני למרות הגש...
במוצ"ש חגגה חברת הילדי )ז'י"ב( והפע בנושא "שירי עבריי" .היו תחפושות
מושקעות ומקוריות ,הייתה תהלוכה רועשת ושמחה והייתה מסיבה מושקעת,
בהפקת כיתה י"א כמקובל.
ביו ראשו חגגנו בגיל הר  בכל בית עפ"י מה שמתאי לגיל ולשלב ההתפתחותי,
ואחה"צ בחגיגת פורי המשותפת לכל הקהילה ,שנפתחה השנה בתהלוכת תחפושות
עליזה וצבעונית ,א כי קצת מבולגנת .בהמש מסיבת פורי ע הפעלה ,ריקודי
וביתני.
לסיו חגגו בדה"ו ב"פורי מהסרטי"  מסיבה מושקעת משלה.
אני רוצה להודות ולציי את צוותי המדריכי המופלאי שלנו ,שעבדו במר$
והשקיעו המו מחשבה ,כשרו ואהבה בכל המסגרות ,ואכ הפיקו יחד ע הילדי,
אירועי מושקעי ומשמעותיי .כל הכבוד!!
בשני האחרונות ויתרנו בהדרגה על חלקי שוני במסיבת פורי המשותפת של
הילדי בחדר האוכל .הביתני כבר לא תוצרת בית מזמ ,הורדנו את כמות ההשקעה
בקישוט ,ויתרנו על האוכל ,על הופעות הילדי וההורי ועוד ...על חלק ויתרנו
בהחלטה מודעת ומכוונת ועל חלק מתו אילוצי ושינויי הזמ .ע זאת ,פורי
השנה חידד לי ולצוות שהיה שות" לארגו את התחושה כי לא זו החגיגה שהיינו
רוצי לנו ולילדינו .חסרה התחושה המקומית הייחודית שלנו ,חסרות הופעות
הילדי והצגת התחפושות ,חסרי ההורי ,בקיצור  אנחנו מתכווני להקי צוות
ולבנות מחדש את פורי במתכונת שונה ,לנסות לבנות משהו שהוא "משלנו".
בהקשר זה  אני מאד מעוניינת להתחיל וליצור מחדש מתקני שוני )כפי שהיו לנו
פע( לשימוש בחגי ואירועי פנימיי שלנו ,כפי שנעשה ברבי מקיבוצי הסביבה,
ביוזמה של הורי וחברי ובהתנדבות .אני מזמינה את כל מי שמוכ להרי את
הכפפה  הורי צעירי ,סבי או כל מי שיש לו קצת כשרו ,יכולת ובעיקר רצו טוב,
לפנות אליי.
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מבנה חדש לחינו  חדי העי אולי הבחינו במבנה חדש שצמח לו ליד הג האקולוגי
והגינה הקהילתית ,באזור שבו עמדה פע המספרה .המבנה הועבר מאזור הרפת ,ש
שימש כמשרדי של החברה שהקימה את הפרויקט הסולארי על גגות הרפת ,הדיר
והמפעלי .לאחר שיפו $והכנת המבנה הוא ישמש את החינו המיוחד ושיעורי העזר,
שבשני האחרונות נערכי ליד השכפולית ו"יד שנייה".
כל זאת במסגרת תכנית מעברי בחינו ,שהייתה אמורה להתחיל כבר בשנה
שעברה ,אול התעכבה מסיבות שונות .במסגרת התכנית ,לאחר פינוי החינו
המיוחד ,השכפולית ו"יד שנייה" )שיעברו למקומות אחרי( ,יעבור הזח"ט )לאחר
שיפו $כמוב( במקומ ,ובהמש יתקיימו מעברי נוספי שיתנו מענה מותא יותר
לצרכי העכשוויי של קבוצות הגיל השונות.
***
ועוד נושא שאנו עוסקי בו בזמ האחרו  ילדי בית הספר המגיעי "להתארח"
בארוחות הצהריי בחדר האוכל .יותר ויותר נערי מביאי חברי וחברות לארוחת
צהריי ,רושמי את הארוחה על ההורי )בידיעת או שלא (...והילדי מחזירי
לה כס" .בנוס" ,יש ילדי שמגיעי ללא המארחי משלנו ורק מוסרי על מי
לרשו .צוות המטבח לא יכול לתכנ את הכמות הנדרשת ולעתי נוצר מצב שלילדי
שלנו המגיעי מאוחר לא נשארות מנות מהמבחר של אותו יו .מיותר לציי כי
מחיר חבר לארוחות אלו הוא אטרקטיבי ביותר ולכ לא משתמשי באופציה של
קניית ארוחה במחיר מלא ).(6 25
הנושא יובא בקרוב לדיו בוועדת מזו ע החינו וההחלטות יפורסמו לציבור.
***
מחסומי בשטח בתי הילדי  כפי שכבר הזכרנו ופרסמנו בעבר ,יש כוונה )שאושרה
בכל הדרגי הרלוונטיי( לשי מחסומי שימנעו כניסה ונסיעה ע קלאבקרי
באזור בתי הילדי בשעות הפעילות של בתי הילדי .בימי אלו ,סו" סו" ,מתחילי
לייצר את המחסומי אצלנו במוס .אנחנו מזמיני את כל הציבור הנוהג ,להתחיל
להתרגל כבר עכשיו לנסיעה במדרכות הסובבות ומקיפות את האזור ולא להיכנס עד
לפתח בתי הילדי.

שתהיה שבת שלו
ופורי שמח לכול !
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המצילה כבר מצלצלת
בש צוות החג  -אילה אופנהיימר
ליל הסדר מגיע השנה ביו שני  14באפריל .כבר ביו ראשו הקרוב ,לאחר שנתאושש
ממסיבת פורי ,נית יהיה להזמי מקומות באמצעות הדואר האלקטרוני בנוס"
לפתקי המסורתיי בתאי הדואר .בי א תחזירו את הפתק לקופסה בלוח המודעות
או תעשו הזמנה אוליי אנא הקדימו והזמינו מקומות עד ה 1.4כדי שנוכל להיער
ולהיענות ,ככל הנית ,למרב הבקשות.
לתשומת לב כל החמולות ,ההורי ,הדודי ,הסבי והסבתות  ברושמכ את מספר
המקומות הדרושי לכ אנא הקפידו לתא זאת ע שאר השלוחות המשפחתיות
המקומיות וכ ייחסכו מכולנו בלבולי בגלל הזמנות כפולות .א הנכ מזמיני עבור
חברי נוספי אנא ציינו בהערות את מי לחייב ובכמה מנות ,על מנת שנוכל לחלק את
החיוב בי כל החברי המסבי עמכ .א יש עדכוני ושינויי ,אחרי שכבר
העברת את ההזמנה בדוא"ל או לתיבה ,נא להודיע לבני קיי על מנת שנוכל להיער
בהתא.
חברי החוגגי במקו אחר  אנא ציינו זאת .ג זו אינפורמציה חשובה!
•

•

•

ובינתיי  בלי קמח אי תורה  תזכורת על ההתארגנות לחג:
להזמנת אוכל לליל הסדר לחברי החוגגי במקו אחר :יש לקחת טופס הזמנה
משרית בחדר האוכל .ההרשמה המוקדמת חשובה למטבח לצור היערכות לחג ולכ
הקדימו והעבירו את הזמנתכ ליובל באקונומיה או לשרית בחדר האוכל עד יו
ראשו ה.30.3
השנה תהיה החלוקה הביתה בכלי שייארזו מראש על ידי צוות המטבח בהתא
להזמנות מראש .חברי שלא יזמינו לא יוכלו לקבל אוכל הביתה!
ביו ליל הסדר ,יו שני 14 ,באפריל ,לא יוגשו ארוחות בוקר וצהריי בחדר האוכל.
הציבור מתבקש להתארג מבעוד מועד לארוחות בבית כדי שנוכל להכי את חדר
האוכל לחג.

ליל הסדר הוא יותר מתפריט ומידת ההצלחה של ליל הסדר תלויה לא רק באיכות
האוכל ונינוחות ההתארגנות .מידת ההצלחה של ליל הסדר תלויה קוד כל ובעיקר
במידת ההשתתפות של הציבור בערב עצמו .בשני האחרונות יש התעוררות וחזרה אל
הסדר המשות" ,דבר שמוסי" חיי ועניי לסדר ומאפשר גיוו ועניי ע השתתפות של
זמרי ,רקדני ,ילדי וכו' .משפחות וילדי ,סבאי וסבתות ,מבוגרי וצעירי,
כול מוזמני להשתת"  מי בקריאה ומי בשירה  אפשר לפנות לנגה שני ,יובל בריל
או לאילה אופנהיימר וכל יוזמה תתקבל בברכה .התוכניות רבות ,הזמ קצר
וההשתתפות היא העיקר!
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ובינתיי  פ ו ר י  ש מ ח !

מאבק התנועה הקיבוצית מול רמ"י

)רשות מקרקעי ישראל(

יצחק צור  -מרכז ועדת קרקעות

רקע:

למי שייכות אדמות המדינה:
 לקר קיימת לישראל
 מנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל
 באמצעות חוזי חכירה :לשנה 3 ,שני ,חכירה לדורות  49+49שני.
* עי חרוד היה הקיבו $הראשו שחת חוזה חכירה מול קק"ל אנגליה בשנת .1931
החוזה התחדש מדי שלוש שני עד שנת .1941
* בשנת  1941נחת חוזה חכירה לדורות מול קק"ל אנגליה באמצעות נציגות
בישראל.
* ב 1990הסתיימה תקופת החכירה הראשונה ונתבקשנו לחתו על חוזה חכירה
חדש ל 49שני נוספות.
)החוזה החדש נוסח על ידי מינהל מקרקעי ישראל שקיבל מקק"ל את המנדט לנהל
את קרקעות המדינה החל משנת .(1964
* החוזה החדש הפחית בצורה דרמטית זכויות של החקלאי בקרקע לעומת חוזה
הקק"ל) .החוזה מאפשר לממ"י לנשל חקלאי מאדמת בהתראה של  90יו בלי
הגדרה ברורה של מנגנו פיצוי הול(.
* החל מתחילת שנות ה 90החלו חקלאי להגיש תביעות נגד ממ"י במטרה לשפר
את תנאי חוזה החכירה החדש.
מול תביעות החקלאי הוגש בג"צ "הקשת הדמוקרטית המזרחית" שדרש צדק
חלוקתי ומניעת מצב שאחוז קט של חקלאי מחזיק בנתח מרכזי של אדמות
מדינה ,ביניה אדמות באזורי ביקוש.

מטרות המאבק הנוכחי של התנועה הקיבוצית מול רמ"י:
א.
ב.
ג.
ד.

השוואת תנאי רכישת הקרקע המיועדת למגורי בקיבו ,$לתנאי מה נהני
תושבי הערי.
הגעה להסדר מול רמ"י בנוגע לשימושי חורגי ו/או לא מוסדרי.
הגעה להסדר מול רמ"י בנוגע להשכרת דירות בקיבוצי.
הגעה להסדר מול רמ"י בנוגע לפיצויי ראויי עבור לקיחת קרקע לבנייה
מקיבוצי.
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הסבר:
* באמצע שנות ה 90זיהו בממ"י שיותר ויותר קיבוצי עוברי הפרטות והופכי
הר ָש לקיבוצי מתחדשי.
בהגדרת ַ
הדבר הביא לכ שכל החלטות ממ"י הנוגעות לקיבוצי ,החלו להחמיר יותר
ויותר בכל הנוגע לשימושי בקרקע.
* במקביל התקבלה החלטה במועצת המינהל להסדיר את נושא חכירת מגרשי
לבנייה במגזר העירוני .ניתנה אפשרות לכל אזרח המחזיק במגרש בעיר ,לרכוש
את המגרש מהמדינה על ידי תשלו חדפעמי בגובה של  3.75%משווי המגרש,
ובכ לפתור עצמו מצור בתשלו עתידי א ירצה להרחיב הבנייה במגרש שרכש.
* במקו להציע היוו המגרשי לבנייה ג לקיבוצי ,ממשי רמ"י לדרוש
מהקיבוצי לשל עבור מגרשי לבנייה לפי חלוקת אזורי עדיפות לאומית:
 חינ באזורי קו עימות.
  31%באזור עדיפות א'.
  51%באזור עדיפות ב'.
  91%באזורי ביקוש.
* נוצר מצב של אפליה בלתי נסבלת בי שוכרי עירוניי לקיבוצי ,ובי הקיבוצי
עצמ בהתא למיקומ באזורי העדיפות השוני.
למה רמ"י הפסיק לחתו על היתרי בנייה בקיבוצי מתחדשי:
* עשרות קיבוצי עוסקי בעשור האחרו בקליטה מסיבית של משפחות ,חלק גדול
מה בני חוזרי.
* הקיבוצי מאפשרי לנקלטי החדשי לרכוש מגרש ,לרשו את המגרש
בטאבו על שמ ולבנות את בית מכספ .לפי החלטות מינהל קיימות יש לקבל
את חתימת המינהל על כל היתר בנייה .המינהל מוכ לחתו לחוכר מגרש בקיבו$
באופ פרטי ,רק א ישולמו כל המיסי בהתא להחלטות המינהל.
* נקלטי רבי הבינו שאינ יכולי לעמוד בתשלומי העתק שהמינהל דורש.
* הקיבוצי שהבינו שמצב זה עלול לעצור את הקליטה והרחבת הקיבוצי ,הציעו
לנקלטי חוזה שיו פנימי בי הנקלט לקיבו $ללא אישור המינהל.
* במינהל זיהו שהקיבוצי גובי תשלומי מהנקלטי במסגרת שיו פנימי,
והמדינה מפסידה סכומי כס" גדולי .לאור זאת התקבלה החלטה במינהל
להפסיק לחתו על היתרי בנייה בקיבוצי מתחדשי .בנוס" לכ חידש המינהל
את מאבקו בשימושי חורגי ובהשכרת דירות בקיבוצי.
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ּּש ִבי והבצורת
המי המו ָ
צביקי נור
ראיינה  -חגית כוכבא ,עי #חרוד מאוחד

צביקי ,מנהל פרויקט הקולחי" באגודת המי ,יוע ומעורב בתחומי השוני.
בנושאי חו רשות המי ,ממשלה וארגוני החקלאי.
בנושאי פני  נהלי והחלטות קיימות וכו'.
המי המושבי שה מי קולחי מטוהרי ,מובאי אלינו מעמק יזרעאל ,לש
ה מגיעי מחיפה .מפעל המי המושבי שלנו ק במידה מסוימת טר זמנו
א בוחני את עודפי הקולחי הצפויי .זאת ,על רקע החשש שהפלשתינאי
בשומרו ,ישאבו את מי שזורמי באקוויפר ההר ,בדר אלינו.
על רקע החשש הזה ,הריצו מומחי הידרולוגי מודלי שהראו שבמידה
והפלסטינאי יקדחו וישאבו מהאקוויפר ,א אנחנו לא נפחית את שאיבת המי
מהבארות של האגודה באופ דרסטי ,תעלה מליחות באופ משמעותי ,ותו 34
שני איכות לא תתאי לחקלאות ולא יהיו לנו מי להשקיה באזור שלנו.
המי בבארות של האגודה ,שנקדחו לפני כ 45שני ,מומלחי בקצב ממוצע של
 34מ"ג בשנה ,זאת מסיבות הידרולוגיות וגיאולוגיות ,ואנחנו נמצאי כבר בגבול
העליו של מליחות המי לחקלאות )כ 400מ"ג( .לכ חשוב לשמור שמפלס המי
לא ירד בבארות שלנו .א חלילה ישאבו הפלשתינאי את המי בשומרו ,הרי
שתו כשנתיישלוש תעלה המליחות כ שלא נית יהיה להשקות בה.
בגלל הסיבות הללו קוד הפרויקט של המי המושבי.
יש מספיק מי מושבי לחקלאות לכל יישובי האגודה?
כפי שכבר צוי ,הקדמנו את הקמת פרויקט המי המושבי ,א אי עדיי מספיק
עודפי קולחי לספק לנו את כל הכמויות המתוכננות.
סיבה נוספת לכמויות המוגבלות היא שע ייקור מחירי המי ירדה כמות המי
בשימוש הביתי וקטנה כמות הקולחי המיוצרי ,כ שג הכמויות שהיו צפויות
הצטמצמו.
יחד ע זאת קיימי עודפי קולחי בגליל המערבי ,א ה מוזרמי לי .רשות
המי עוסקת עכשיו בחיבור הגליל המערבי לעמק יזרעאל כדי להביא את
העודפי לעמק .אז תהיה עליית מדרגה בכמויות הקולחי וג אנחנו נהנה
מתוספת קולחי.
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מי אחראי על חלוקת המי המושבי?
רשות המי היא שקובעת את החלוקה .אגודת המי מקבלת היו כ 2.5מיליו
קוב לשנה ,כמות שנחשבת לקטנה ,כי יש לנו כבר היו יכולת להשתמש
בחקלאות בהרבה יותר קולחי.
צרי להבהיר שמי הקולחי שאנו מקבלי אינ תוספת מי אלא מחליפי את
השאיבה מהבארות :בשלב הראשו ה מחליפי את המי המליחי שבה
השתמשנו להשקיה בחקלאות ,כ שה משפרי את איכות המי לחקלאות.
היו המי המושבי שנכנסי למערכת המי של אגודת המי ,מהווי כ10%
מכמות המי לחקלאות .ה באיכות שמותרת להשקיית כל גידול חקלאי וה
נמהלי במי לחקלאות שמספקת האגודה .מי הקולחי ה חלק מאבטחת
היכולת של האגודה לספק ליישובי את המכסה שמוקצבת לה .ללא תוספת זו
היינו נאלצי לצמצ את כמויות המי למשקי ,כדי לשמור על הבארות שלא
יומלחו.
ואי זה מתחבר השנה לבצורת?
ההחדרה של מי הגשמי המזיני את הבארות שלנו נעשית בשטחי ההר שבי
שכ לרמאללה וה עוברי בדר מתחת לאזור ג'ני .בשנה של מיעוט גשמי,
כמו השנה ,שבה המילוי החוזר של האקוויפר קט ,א לא נצמצ את השאיבה
מהבארות נגרו להגברת המליחות שלה ומשמעות הדבר נזק שעשוי להיות בלתי
הפי .לכ ,קבלת  2.5מיליו קוב מי מושבי מאפשרת לצמצ את השאיבה,
ולשמור על הבארות בלי לפגוע בחקלאות.
יחד ע זאת ,אחת הבעיות של הבצורת אצלנו היא ,שג א יישארו ליישובי
האגודה מכסות המי המלאות ,עדיי תצרוכת המי השנה עולה פי כמה :בחור"
שחו כמו זה של השנה ,נאלצי להשקות .בהמש ,המטע יצטר לקבל את כמות
ההשקיה הרגילה ותוספת במקו הגש שלא ירד .כ שבעקבות עצירת הגשמי
כבר השקו בחור" את החיטה בחלק ממכסת המי ,וכמות המי שתיוותר בקי$
לגידולי העונתיי תהיה מצומצמת ביותר.
בכל חור" אנחנו ממלאי את המאגרי ובקי $ה מספקי מי בנוס" לשאיבה
השוטפת מהבארות ,ואילו בחור" השנה לא הצלחנו למלא אות .נוס" לכ ,את
עיקר המי המושבי אנו מקבלי בחור" כשיש עודפי בעמק יזרעאל וממלאי
בה את המאגרי במקו השאיבה מהבארות .לא זה היה המצב השנה כאשר
בעקבות השימוש להשקיה בחור" ,המאגרי לא מתמלאי .כ שנגיע השנה לקי$
כשאספקת המי בעייתית מאוד.
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הא יש פיקוח על חלוקת המי המושבי?
החלוקה נעשית לפי החלטה של רשות המי .היא קובעת את כמות המי שתינת
לכל אזור ומנסה לווסת את המחסור.
נכו להיו ,מכיוו שחסרי מי מושבי בעמק יזרעאל ,מתקיימי ברשות
המי דיוני על הוספת מי שפירי למערכת תשלובת הקישו בעמק יזרעאל
)ממנה אנחנו מקבלי את הקולחי( מה שיגדיל בה את כמות המי ,כ שקיי
סיכוי שג לנו יגדילו את הכמויות .אבל אז ייתכ שנצטר להתמודד ע בעיית
מחיר המי.
מה באמת קורה ע המחיר?
המי המושבי מיוצרי באזור העירוני והשימוש שלה הוא באזור החקלאי.
לכ ,כשהעיר מסיימת לטהר את המי לאיכות שדורש החוק ,צרי להוביל אות
למרחקי גדולי וזה מחייב השקעות גדולות.
סוגיה נוספת  אנו משתמשי במי לצורכי הבית )ומיצרי קולחי( לאור כל
השנה ומַ שקי רק חצי שנה .לכ יש הכרח ל=גֶ את קולחי החור" במאגרי
והאופרציה הזאת עולה הרבה כס".
עד שהממשלה התחילה לתת מענקי למפעלי המי המושבי בשנת  ,2000היו כל
הנחלי באר $מלאי במי קולחי ,כי לרשות המקומית לא היה כס" ליזו ולממ
מפעלי השבה ולחקלאי לא היה כלכלי להשקיע כדי להביא אליה את המי
האלה.
בשנת  2000החליטה הממשלה לתת מענקי של עד  60%למפעלי המי המושבי.
אבל עדיי נדרשה השקעה ג מהחקלאי ,כ שג המי הללו לא ממש זולי.
המדינה מנסה כל הזמ לייקר את מי הקולחי ואנו טועני שבכ היא גוזרת את
עתיד החקלאות ואת גורל מפעלי הקולחי שמושקע בה כס" רב.
לאחרונה נעשתה עבודה על ידי מחלקת המחקר של משרד החקלאות בנושא כושר
הנשיאה של הגידולי החקלאיי)יכולת החזר ההוצאות של הגידולי עבור
המי( .עולה מהעבודה שא מחיר המי יהיה מעל שקל ,לא יהיה כלכלי לגדל
ולהשקות שטחי גדולי שמושקי היו .ייווצר מצב שלא יהיה דורש למאות
מיליוני קוב של מי מושבי.
אני מקווה שהמדינה תתעשת בזמ ,כי הנזק יורגש רק בטווח הרחוק יותר ,אבל
אז כבר יהיה מאוחר לתק.
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ומה לסיכו?
אני מקווה שנצליח להבטיח שהמי המושבי יהיו מקור זול יותר מהמי
השפירי )שמחיר עולה( ומחיר של המי המושבי יהיה ברמה שהחקלאות
תוכל להתקיי בה ,ואז לא נהיה תלויי בבארות ונהיה פחות מושפעי מהשפעת
הבצורת על מקורות המי.
אני מקווה שנצליח להתמודד ע כוונות הממשלה לייקר את מי הקולחי ,כי
בניגוד למי השפירי שהאלטרנטיבה לצמצו השימוש בה היא צמצו
התפלה ,לגבי הקולחי  א לחקלאי לא יהיה כדאי להשתמש במי המושבי,
יחזור זיהו הנחלי באר $וזאת במקביל לצמצו שטחי החקלאות ,על כל
המשתמע מכ.
וא נגענו ב התפלה  האגודה מתכוונת להקי מתק התפלה ,להתפיל מי
מליחי מהבארות שלנו ,כדי לשפר את איכות מי השתייה המסופקי למשקי.
הגשנו תכניות לרשות המי ובמקביל ,אנו עוסקי בתכנו המפעל ובהליכי
הסטטוטוריי הנחוצי להקמתו.

íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
שימור אתרי
עם הריסת מבנה הסנדלרייה – רשימה ביומן מיום 5.3.2004
לאט לאט חודרת לאוכלוסייה שלנו ובמדינה כולה התודעה של שימור אתרים .עם,
קהילה ואפילו משפחה ,שאינה משמרת את העבר  -כאילו ויתרה או איבדה את
יסודותיה.
במה דברים אמורים? קיים אצלנו מבנה ישן נושן  -הסנדלרייה ,בו עבדו עד לא מזמן
חברים שהלכו לעולמם .כל אחד ודמותו הייחודית והמיוחדת :סט ,גור-אריה ,צבי שר,
שלמה קובו ועוד רבים אחרים.
הסנדלרייה היוותה מרכז משיכה לוותיק ולצעיר כאחד ,גם אוזן קשבת ,גם מקום
לסיפורים ,לחדשות .פינת מפגש ...
מעבר לכך ,בסנדלרייה נמצאים עד היום הזה מכשירים לתיקון ,מכונות להתקנת
נעליים) .הצרה הייתה ,שנעלי עין-חרוד מעולם לא התבלו( ,מכונות ליישור עקבים
ועוד .מדובר במכונות בנות  100שנה ,שקשה למצוא כמותן בארץ.
ומכאן ,עלה במוחי ,שלא כדאי לגעת במבנה הסנדלרייה ,ולהופכו למוזיאון קטן ,שיספר
וישמר את סיפורו המיוחד גם לדורות הבאים אחריו.
נפתלי מאירי

16

ריאיו #ע שי פטרו
מנהל המטעי של קיבו עי-#חרוד איחוד
מתו ”עת ההדר“ ידיעו #ענ( ההדרי פברואר 2014

יצחק ליס

חברי עי חרוד )איחוד( השכילו להתנהל במהל השני ,בדר שאפשרה לה לשרוד
את השינויי שפקדו את המשק הישראלי בכלל ואת הקיבוצי באר $בפרט וכיו
נחשב עי חרוד )איחוד( דוגמה לקיבו $המצליח כלכלית ,שלו תעשייה מתקדמת
שעסקיה חובקי עול ,ענפי תיירות אטרקטיביי וחקלאות מפותחת )פרדסי ,גד"ש
גדול ,רפת גדולה הנחשבת למובילה ,דיר גדול לחלב ולבשר ,מדגה ועוד(.
ראוי לציי כי במקביל להצלחה הכלכלית ,ממשיכי חברי הקיבו $לנהל את חיי היו
יו שלה על פי מסורת העבר .היינו ,לא פנו להפרטה ,אוכלי בחדר האוכל המשות"
וכיוצ"ב .ובלשונו של שי פטרו מנהל המטע הצעיר של הקיבו" ,$זהו המתכו המצליח
להתנהלות של קיבו $במאה ה   21שבו משולבי תעשיות הייטק מפותחות שלה
שלוחות בעול לצד חקלאות מפותחת שעונה לדרישות התקופה".
המטע עליו מופקד שי כולל פרי הדר ואבוקדו.
שי פטרו" :מסורת גידול הדרי קיימת בקיבו $שלנו משנת  .1962אז נטעו קודמינו
בקיבו 600 $דונ אשכולית לבנה למרגלות הגלבוע ובמהל השני גיוו הקיבו $את זני
ההדרי שבעלותו )כיו הפרדס נמצא ליד הקיבו ($והוא כולל  600דונ של צ'נדלר
מינאולה ,אור ,אוד אשכולית לבנה ואדומה ולימו" .בנוס" ,לקיבו $מטע אבוקדו
כ  150דונ.
פרדס בשותפות
בנוס" ,קיבו $עי חרוד )איחוד( שות" ב  600דונ פרדס בו גדלי הזני הבאי:
פומלית ,מינאולה ,אשכולית אדומה ,ופומלה לבנה .השותפי בפרדס הזה ה :עי
חרוד )מאוחד(  ,25%תל יוס"  25%ועי חרוד )איחוד( .50%
החל מתחילת השנה הנוכחית )  (2014הפרדס המאוחד חזר לבעליו לאחר
ארבעעשרה שני בה הוחכר לחברת מהדרי.
שני הפרדסי )הפרטי והמשות"( מנוהלי כ  2גופי עסקיי נפרדי .על הפרדס
שבבעלות הקיבו $מופקד שי פטרו ולצדו שכיר מקומי ו 3תאילנדי ואילו על הפרדס
המשות" מופקדי שי ושרגא גופר ,איש השדה של בית אריזה גלבוע.
שותפות בבית אריזה "גלבוע"
לצד עיבוד הפרדסי שות" קיבו $עי חרוד )איחוד( ג בבית האריזה לפרי הדר
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"גלבוע" ,שמקו מושבו ליד עי חרוד )איחוד( ,על פי אתר בית האריזה "גלבוע",
נמצא בבעלות של  11מושבי וקיבוצי וכ 90%מהפרי המתקבל בבית האריזה
מיועד לייצוא לחו"ל.
שי" :את בית האריזה מנהל אמנו גראסיני מחפציבה ואנחנו המובילי בבעלות
בבית האריזה ) .(17.5%לבית האריזה יכולת קליטה של  25,000טו )מעל מיליו
תיבות בעונה( ואנחנו אורזי בו את כל סוגי פרי ההדר  מליי ועד לפומלו
וצ'נדלר .בבית האריזה שתי מערכות אריזה חדשות )יוצרו לפני ארבע שני(
וכתוצאה מכ אנחנו אורזי פרי מזני שוני בעת ועונה אחת בכל אחת משתי
המערכות הללו.
מגוו הלקוחות של בית האריזה רחב  החל מלקוחות גדולי כדוגמת "מהדרי"
ועד לחברות קטנות יותר".
את הפרי לייצוא משווק פרדס עי חרוד )איחוד( באמצעות "ביפרש" ו" "CKS
לה מחמיא שי" ,ה אמיני" ו"יש לה תוצאות טובות" והחשוב מכל עובדי
בשקיפות מלאה ומנסי ביחד לנווט את הפרי ליעדי השוני לפי הצריכה
והביקוש.
החלפת זני
על כ הוא מספר" :כשהצטרפתי לעבודה בפרדס הוא היה מבוסס בעיקר על זני
ממשפחת האשכוליות .משקל הקליפי בו היה רק  12.5%ממנו .לאחר ששיניתי
את הרכב הזני ,מהווי היו הקליפי כבר יותר משני שליש מזני הפרדס שלנו,
המאז הכספי השתפר ועתה הפרדס שלנו רווחי".
והוא ממשי" :הפרדס שלנו נחשב לאיכותי ,פרי ההדר שהוא מניב נחשב לטוב
במערכת ולא במקרה אחוזי היצוא של הפרי שלנו גבוהי .עיקר הפרי שלנו מופנה
ליצוא ,וחלקו האחר לתעשייה המקומית .כדי להבטיח את שביעות רצו הלקוחות
שלנו ,אני עוקב מקרוב אחר דרישותיה .מקיי אית תקשורת יו יומית ,ער
לדרישות השוק שלה לפני תחילת העונה ,במהלכה ,וג שומע את הערותיה
לעונה שהסתיימה.
ההפריה ההדדית הזו תורמת לשני הצדדי ומאפשרת לנו לקבל החלטות נכונות
לשביעות רצו לקוחותינו".
לצור ההתעדכנות המקצועית השוטפת נעזר שי פטרו במדרי החקלאי שלו
שמואלי הוותיק )שה"( אותו הוא משבח .מגיע לכנסי מקצועיי וג משת"
פעולה ע הממסד החקלאי )מועצת הצמחי ושה"( ובמסגרת זו הוא ג הקצה
חלקה נאה עבור ,לצור ניסיונות בפיתוח זני חדשי שעורכי שוקי קנוני$
וחבריו בשטח.
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הידע הוא היתרו" היחסי שלנו בישראל
תפיסת עולמו העסקית של שי רואה חשיבות רבה למו"פ ויישומו .הוא תומ בשיתו"
הפעולה וההפריה ההדדית בי המחקר ,ההדרכה ואנשי השטח שהוא לטעמו צור
קיומי כדי להבטיח את המש הצלחת קיומו של ענ" ההדרי .ובלשונו" :הידע הוא
היתרו היחסי שלנו בישראל .אי לנו ברירה טובה יותר  לא במזג האוויר ,אפילו לא
בהרכב הקרקע .אנחנו חייבי להיות מעודכני כדי להצליח".
שי פטרו נמנה על דור הצעירי בענ" .וכשכזה הוא מאמי בתפיסות החדשות שמלוות
את הפרדסני ,בני דורו כיו .על עצמו הוא מעיד "אני מגדל וג משווק .לפני שאני
קוט" עלי לברר מה קורה סביבי ,ההתנהלות הזו משפיעה על הרווחיות שלי ועל הקשר
ע הלקוחות .אסור לפעול בעיניי עצומות".
מה מנחה ומאפיי" את פעילות בניהול הפרדס?
שי פטרו" :אני מאמי כי ניהול נכו מאפשר להתגבר על קשיי בביצוע משימות
בעבודה החקלאית וג לעמוד באתגרי .לכ ,אני נמנע מלהעביר את ביצוע העבודה
לאחרי וככל שהמשימה מורכבת ובעייתית יותר אני לוקח על עצמי להיות מעורב
במציאת התשובות .ע כל זאת ,אני חייב לציי ,כי לצד כל ההשקעה והתוכניות
הרבות ,אני ג נהנה ממעט מזל ,מכ שהקיבו $עומד מאחרי ,מעניק לי תמיכה של
 100%בעבודה ובודק אותי במבח התוצאה בלבד".

בשעה טובה עברתי לפינת עבודה חדשה בבית המלאכה של רינה.
אני מתכוונת להמשי בעבודתי כרגיל.
המקו פתוח בשעות הבוקר ,נית להתקשר לאותו מספר טלפו
)חיוג מקוצר .(6624
א במקרה אני לא נמצאת בעבודה יש להשאיר תיקוני
בסל בחו" ולצר! הסבר בכתב.
רוני קיי
נשמח לראותכ.
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יגאל נודל
איננו
1929 - 2014
קורות חיי
יגאל נולד בעי חרוד במר ,1929 $ב בכור לנוח ושושנה נודל ,אח לאורה .
יגאל גדל והתחנ במערכת החינו של עי חרוד ולמד בבית הספר המשות".
בספטמבר  1948התגייס לצבא ,לאחר שלדבריו סבל מ"צליפות" הערבי שהיו
יורי ממדרונות הגלבוע על העובדי בפרדס ,במאורעות  .1947בי יתר הפעילויות
שבה השתת" ,נשלח להתחפר בתל רדרה ,שמדרו לטירת צבי ,ולכפר סאלד.
ע חידוש הקרבות בתו ההפוגה הראשונה נשלח יחד ע כיתת תגבורת מעי
חרוד ,בפיקודו של אבשלו אלברטו ,לעזרת מזאר המותקפת ..." ,כשאנחנו
מביאי איתנו מק"ב בזה ,ומקלעי מגלד ושטו וכ כמה אלפי כדורי לנשק קל".
יגאל כותב על הקרב שבו השתת" ביו המכריע על המזאר ב" .11.6.48ירדתי
מהמזאר" ,הוא כותב" ,רק שהגיע פקודת המא"ז ,כשהגיע תגבורת נוספת של
כ 60איש מעי חרוד ותל יוס"".
בשנת  1961התחת יגאל ע לאה ,ונולדו לה שני בני ,אלו ואור .לאה ויגאל
טיפחו בית צנוע ונעי בעי חרוד.
מקו עבודתו המשמעותי של יגאל היה ענ" הנוי .תחביבו העיקרי היה משחק
השחמט בו התמיד שני רבות ,עד לתקופה האחרונה .לדברי אלו ,כשבא לבקר
את אבא היו משחקי שחמט ,תו כדי המשחק יגאל היה מספר סיפורי ונזכר
באירועי שקרו לפני שני רבות עד הפרטי הקטני ,עליה לא היה מוותר.
בשני האחרונות ,התגורר יגאל בבית הדר וש דאגו לו וטיפלו בו טיפול מסור.
ביו שישי האחרו לפני פטירתו חגגו ליגאל יו הולדת שמוני וחמש בבית הדר.
יהי זכרו ברו
כתבה ,רוני צור

20

עוצרי באדו !
æô øéîà
תזכורת ממש"א בנוגע להזמנת רכבי לצרכי עבודה:
בתקופה האחרונה רבו המקרי שבה חברי מזמיני רכב משק לצרכי עבודה
על מספר הכפתור האישי א בשורת הפרטי רושמי אותו כרכב לצרכי עבודה
ולחיוב משקי.
אופ רישו זה גור ,בי היתר ,לעיוות בכרטסת התמחירית של מקו העבודה.
רכב המוזמ לצרכי עבודה יוזמ על מספר הפעילות של מקו העבודה בלבד .אנא
הקפידו על כ.
ועניי" נוס:%
יש בסידור מספר רכבי המוגדרי כמותרי רק לנהגי מעל גיל  .21צעירי
מתחת לגיל  21שינהגו ברכבי אלו יורדו מהסידור ולא יוכלו להזמי רכב עד
לבירור העניי במזכירות.
ובנימה אופטימית יותר:
חברי המעונייני ברכב לליל הסדר מתבקשי להעביר את ההזמנה עד ה.1.4
בבקשה לציי בהערות שהרכב מיועד לליל הסדר.

äçåèáå äîéòð äòéñð úëøáá
משתתפי בצערה של
אסתר גרינגס ומשפחתה
במות האח
מריו סקליאר
שלא תדעו עוד צער
בית עי חרוד איחוד
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סידרת "פניני מוסיקה" במשכ לאמנות

הדואטי הבלתי-נשכחי
בשבת הבאה  ,29.3.14שעה 11:30
הפע הנכ מוזמני ליהנות מקונצרט של אריות ודואטי מ
היפי שנכתבו ,מאת מנדלסו ,גריג ומתו עול האופרה:
פורגי ובס ,כרמ ,נישואי פיגארו ועוד.
את התכנית יגישו שתי זמרות האופרה הישראלית
קארי שיפרי ושרו דבורי יחד ע הפסנתר יוני פרחי,
שינג את ה"רפסודיה בכחול" מאת גרשווי ועוד.
מחיר הכרטיס .+ 55 :הזמנת כרטיסי במשכ ,טל6038 .
מש הקונצרט כשעה ורבע.

"שירה נפלאה ,פסנתר נהדר ,חוויה מחממת כל לב!"
חנה צור ,מנצחת ומנהלת מוסיקלית של פסטיבל אבו-גוש.
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ששי מאור

טיול מיטיבי לכת מי לי )  (3נער ביו שרבי וח ,מה שלא מנע מקומ$
מטיילי לוותר על ההליכה בחורש טבעי מג ומצל לאור רוב המסלול ,תודה
לחיי מוריוס" על ההדרכה ולאורי שפר על הארגו.
אירועי חג הפורי במערכת החינו מצייני כמדי שנה את פתיחת החגיגות
העליזות והשמחות ומשמשי מבוא אשר מקשט ומכניס לאווירה פורימית את
הקהילה .תודה לכל העושי הרבי במלאכה .
פורי מבוגרי יפתח את דלתותיו בשעה  21:30ביו שישי  ,21314כניסה מלובי
חדר האוכל בלבד .חג שמח לכל בית עי חרוד.
חג הפסח וקציר העומר בשער ,כמדי שנה צוותי החגי נערכי לקראת ,קציר
העומר ייער ביו החג  15414לאחר הצהריי בשעה  17:15בחלקה ג'
מאחורי פלב פרטי בהמש.
טיול לקט למשפחות יתקיי ביו שבת  ,29314פרטי והרשמה מעל גבי לוח
המודעות.
ביו שישי  4414בשעה  21:45בחדר האוכל מופע מוסיקלי "לי כל שיר נושא
סיפור" מתקופת הפלמ"ח ועד הביטלס ,מני פאר בסיפורי ולינדה תומר בנתיב,
הקהל מוזמ לשיר ביחד .
לקראת חג ה   90עמלנו על פרויקט שמות יפיפה אשר מעטר מאז את הכניסה
לחדר האוכל ,מזה זמ אני עד לכ שמספר מחונני כדורגל ,כישרונות ברוכי
בתחילת דרכ אימצו את המקו והפכו אותו למגרש המשחקי שלה ,לאחרונה
גיליתי כי נשברו חמישה שלטי חלק נעלמו בכלל ,חלק עוד תלויי מבוישי
ושבורי ,אני פונה ומבקש מכל הורי הכישרונות הצעירי להסביר לאפרוחי כי
משחקי כדור ולוח שמות העשוי מחמר לא יכולי להתקיי במקו אחד.
אני מבקש שחברי יעברו על השלטי ויבדקו למי נשבר השלט ,יש בכוונתי לתק
את החסר ולהוסי" לקראת חג המשק שלטי נוספי וחדשי לכל המשפחות שזה
מקרוב נקלטו .הודעה ופרטי על כ בהמש.
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øéäá ãåã
íéðù 25 éðôì íéøåôì áúëð
חג פורי הגיע
זמ משלוח מנות,
עמדה חגית והכינה
סלסלה מלאה הפתעות.

ציפי ברוב תמימותה חושבת
שהצלחת לא לגמרי מושלמת,
היא מכסה בצלופ כהה
ושולחת את עצמה לפנינה נוה.

אוזני המ וסוכריות
שוקולדי ומטבעות,
וסרטי צבעוניי
להעלות חיו על הפני.

ציפי זוכה לנישוקי וחיבוקי
כי פנינה הרי שונאת ממתקי,
וכשציפי יצאה  היא פנימה מציצה
א אבוי  נאור הגיע בריצה.

שלחה חגית את הבנות
ע משלוח המנות,
רוצו בנותיי מיד
לתת לחני את הסלסלה  ליד.

"אימא  מה יש ל ביד
ג אני רוצה אחד".
"לא חמוד  זה משלוח מנות
אסור לגעת  רק לראות".

שמחה חני על ההפתעה
ובלי להסס יצאה לדרכה,
את הסלסלה כמו שהיא
הביאה לסיגל גיארי.

ופנינה כדרכה במצוות
הוסיפה וקישטה ע נרות
והסלסלה כאילו
עוד יותר יפה אפילו.

סיגל שידועה בט,ב טעמה
הוסיפה נופ משלה,
הזיזה וסידרה אחרת
אותה גברת בשינוי אדרת.

וכ כשהכול מוכ
קראה לבנה הקט,
"קח את הסלסלה ,נאור,
והבא למשפחת דור".

ולאסא שבא לטעו
אמרה  ת ח ל ו ,
זאת הסלסלה יוצאת לדרכה
כי תקוה ארצי כבר מחכה.

ובמשפחת דור שמחה והילולה
ה מיד הכירו את הסלסלה,
את חגית ומאיר וארבע הבנות
אי אפשר לרמות.

תקוה ברוב חריצותה
לא השאירה כמו שהייתה,
היא נקטה ברעיו המוכר
פשוט לפזר אבקת סוכר.

כי למרות שאחרת מסודר
ע הצלופ הנרות והסוכר
את הפולני לא מסדרי
אצל  הממתקי מסומני.

ארדי הריח ורצה ללקק
א מיד קיבל הוראה להתרחק,
"ל ,ארדי ,ע אבא מנח
וקחו את המשלוח לציפי וח".

