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חנה דג
מרפאה
תזכורת לחיסו שפעת
השפעת בפתח  מומל מאוד להתחס!!!
מוזמני :חולי כרוניי ,כל האוכלוסייה מעל גיל ,65
נשי בהיריו ,ילדי ,וכל המעונייני.
במסגרת התייעלות ודרישות קופת חולי:
מהשבוע הבא יקבלו החברי זימו למעקב סיעודי במרפאה על ידי האחיות.
מתבקשי להיענות לקריאתנו.
בנוס  נתחיל בתכנו תור לביצוע בדיקות ד מדי בוקר כדי למנוע "פקקי".
החברי יתאמו תור ועל פיו יתבצעו הבדיקות.
קלנועיות
לאחרונה אנחנו נתקלי בתופעה של נכדי הגרי בשכונת הנעורי הלוקחי את
הקלנועית של הסבתא )והסבא( ו"חוגגי" איתה בלילות.
לעתי נעשה הדבר ללא ידיעת הסבתא ,ש"הרגליי" שלה משמשות למשחק ולנהיגה
פרועה.
מעבר לסכנה שקלנועית אחת "מעמיסה" על עצמה חמישה ולעיתי שישה בני נוער
חסוני הנוסעי בה בפראות ,תוחלת החיי של אותה קלנועית מתקצרת ,וההוצאות
עליה מתרבות.
שוב אני מבקשת להזכיר :הקלנועית היא "הרגליי" שלכ ,שמרו עליה.
ועוד עצה קטנה :את המפתח אי להשאיר בקלנועית אלא להכניסו בלילה הביתה וא
צרי&  להחביא מתחת הכרית.
סדנת הורי לאורח חיי בריא לילדי
השבוע התחילה סדנה בת חמישה מפגשי להורי ולסבתות על אורח חיי בריא
לילדי .את הסדנה מעבירי מרצי של שירותי בריאות כללית.
 7.11.12ד'ר נדיה לומלנסקימומחית ברפואת ילדי ומנהלת מרכז הילד החדש בעפולה.
 14.11.12מעיי שגיאתזונאית
 21.11.12מעיי שגיאתזונאית
 28.11.12ספירו בולוספעילות גופנית ,דוקטורנט בפיזיותרפיה אוניברסיטת חיפה.
 5.12.12הדס הוברעובדת סוציאלית
את הסדנה מלווה ג'ודי רונ אחות המרפאה שלנו.
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מוועדת ביקורת
אמי גרדי
בשנת  2012התבקשנו לערו& ביקורת לשני נושאי" :קבלת החלטות" ו"יזמויות"
ביקורת קבלת החלטות בוצעה ,ובשעה טובה הסתיימה ג ביקורת ה"יזמויות".
נית לקבל את חוברות הביקורת לעיו ,במזכירות הטכנית ,אצל ציפי סהר.
ומעט תשובות לשאלות הנשאלות במפגשי על המדרכות או ליד צלחת המרק:
•

מה ,אי שו דבר טוב אצלנו? למה את לא מראי דברי חיוביי?
חשוב להזכיר  ביקורת באה לתק ! מטבע הדברי הביקורת עוסקת
בנקודות הדורשות תיקו .במרבית הפעמי התיקו יעשה על ידי התנהלות
נכונה ,עלינו להקפיד על פרטי פעוטי ,שוליי כביכול א& במהות ה בעלי
חשיבות וה שקובעי א הפעולה תקינה או לא!
בימי העיו חוזרי ומצייני כי" ,ביקורת במהותה היא מניעת סכנות".

•

משפט החוזר על עצמו "חבל על הכס .במילא לא יוצא מזה שו דבר".
לא כ& הוא .לאחר שהמבקר בודק ,וחובה לפתוח בפניו הכול!!! מסקנותיו
והמלצותיו מגיעות למקבלי ההחלטות ,קרי  המזכירות .לא המבקר ולא ועדת
הביקורת מחליטי א לאמ את ההמלצות .המזכירות היא שמחליטה מהו
סדר הטיפול ,מה ראשו ומה אחרו ,מי יבצע מה ומתי ,וג קובעת לוח זמני.
קורה והמזכירות לא מקבלת את המלצות המבקר ולא מוצאת מקו לתיקו
ואז אולי נכונה הטענה על ה"בזבוז".
אנו מאמיני שעצ הבדיקה והשיח המתקיי בי הגורמי המחליטי והגו
המבוקר ,ה תחילתו של תיקו ,א& הלוואי והיינו באמת יותר אמיצי לגעת
בדברי.

•

טענה נוספת  למה צרי! להביא אד מהחו  ,כל חבר יכול ולהיכנס לנעלי
המבקר.
'מבקר פני' הנו מקצוע המחייב תעודות שונות )ראיית חשבו ,משפטי ועוד(.
יש חשיבות רבה שעי חיצונית תראה את התמונה הכללית ,ותצביע על
הנקודות הבעייתיות בראייה אובייקטיבית.
בימי הקרובי נדו בנושאי הביקורת לשנת .2013
א יש הצעות לביקורת זה הזמ לפנות אלינו.

חברי הוועדה :ישראל סמילנסקי ,בני קיי ,בני רו ,אמי גרדי
נ.ב .בקרוב יצא מכרז לריענו שורות ועדת ביקורת .אנו מצפי למתנדבי רבי.
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חדר מוסיקה

)מתחת לחדר האוכל(

ציפי סהר
מי שעובר בימי אלה בשעות אחה"צ בלובי חדר אוכל ,לקחת דואר או סת
לבהות בלוח המודעות ,בוודאי זוכה לשמוע קולות וצלילי הבוקעי מחדר
מוסיקה .עדיי לא הוחלט א מדובר ב"כוכבי נולדי" הבאי ,א& נית לומר
בוודאות כי מדובר בחבר'ה חדורי מוטיבציה האוהבי לנג וליצור מוסיקה.
חדר המוסיקה משמש נוער ,צעירי וחברי בתפוסה כמעט מלאה וגור להנאה
מרובה.
לאחרונה עבר חדר המוסיקה מתיחת פני .הסדקי מולאו ,החדר נצבע ,המזג
הוחל  ,הותקנה ונטה נוספת וכ נרכש ציוד חדש על ידי ועדת תרבות.
בתו השיפו ,התקיימה פגישה ע המוסיקאי הצעירי שלנו) ,רשימה מרשימה
בהחלט!( שבה הסכמנו על כללי השימוש בחדר המוסיקה ,פגישה שבסופה קיבל
כל אחד מפתח והתחייב על שמירת הכללי.
ברצוני להודות לכל שעסקו במלאכה:
ליצחקל'ה שנת את האוקי )אחרי נדנודי בלתי פוסקי מצדי( ,למשה נשיא
שניצח על העבודות ובעיקר ניסה להרגיע אותי ,ולששי על השמשת הציוד הקיי
ורכישת ציוד נוס .
בש הנגני/זמרי אנו מודי לציבור על ההבנה ג א לפעמי הצלילי
צורמי קמעה ומקווי ,שתלמדו להקשיב לצלילי היפי ואפילו ליהנות מה.

החלטות מזכירות
החלטות מתארי 25.10.12
 .1המזכירות מאשרת הלוואה של  25אל שקל לבית שטורמ .המזכירות מצפה
לראות בקרוב שינויי ארגוניי שיביאו להבראת המצב הקיי במוזיאו.
 .2המזכירות אישרה תקנו בנושא קצבת יחידי .חברי יכולי לקבל את נוסח
התקנו המלא במזכירות.
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סיו העונה בבריכה
זיוה אופנהיימר
מה עוד לא נאמר בשבחי הבריכה שלנו ,בריכה התורמת לבריאות הגו והנפש,
לשמחת הילדי ולהנאת המבוגרי.
ע סיו העונה ברצוננו לשוב ולהודות לצוות המסור והחרו ,בראשותו של
הלל ד ,שבזכות נהנינו מהמקו הנהדר הזה.
תודה על מי נקיי וצלולי ,שירותי מצוחצחי ומשטחי נקיי.
תודה לשומרי השער הצעירי :אושר מדינה ,ניצ שמאלי ,איתי נשיא
ותומר ב-רפאל.
ותודה מיוחדת למצילי :ירי דורו ,ח גלד ,ארד ארצי ,שוה צפדיה ,רביד לוריא,
שהשכימו קו ע שחייני הבוקר ,ואיחרו בנש ע שחייני הערב ,ובי לבי
השגיחו ושמרו ימי ארוכי על קהל גדול ושוקק ,באדיבות וברוח טובה.
נתראה בשמחה ובבריאות בשנה הבאה.
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עילי יחיאלי
איננו
2012 - 1934
עילי יחיאלי נולד בעי חרוד ב 29.5.1934להוריו נחמה ויוס יחיאלי .אמו נחמה
נולדה באוקראינה ב   .1906היא קיבלה חינו& עברי והשכלה כללית ובהיותה
חברת "החלו" ,ברחה מרוסיה ועלתה ארצה ב   1925לקיבו גבעת השלושה
ומש בלוויית הוריה לעי חרוד.
אביו ,יוס יחיאלי שהיה איש משכיל נולד ברוסיה לרב העיירה וג הוא כחבר
החלו נטש את לימודיו ועלה ארצה ב .1920הוא הצטר לעי חרוד ,עבד בימי
בפלחה ולמד בלילות כדי לרכוש ידע בחקלאות.
השניי נפגשו בעת חוליו של יוס  ,כשטופל על ידי נחמה .ה בנו יחד את
משפחת ונולדו לה שלושה ילדי .עילי גדל בחינו& המשות  .בשנת 1948
נפטרה אמו נחמה ואביו נותר ע שלושה ילדי.
ילדותו של עילי לא הייתה קלה .בסובלו מבעיה של קשב וריכוז )המטופלת בימינו
בקלות רבה( הוא לא אובח ולא טופל כראוי ,ולכ לא השתלב במסגרת הלימודי
המקומית ונשלח ללמוד מחו לבית .בשובו בגיל ששעשרה יצא לעבוד בשדה ע
אביו עד לגיוסו .בצבא שירת כחייל קרבי בגבעתי ,שירת באזור בית ליד ובהר
הצופי .במבצע סיני שירת בשריו והשתת בקרבות באבועג'ילה .מאוחר יותר
עבר קורס חובשי וב 1967שירת כחובש קרבי בגול.
זכה עילי לשתי אהבות גדולות .האחת ,אשתו מזל ז"ל והשנייה יוספה אשתו
תיבדל לחיי ארוכי .מזל הייתה בת למשפחה מסורתית של יהודי יווני
ממצרי שעלו ארצה ב .1961ב 1965התקיימה החתונה על מגרש הכדורסל בעי
חרוד.
עילי ומזל אימצו שני ילדי :הבת אורלי ואחיה אמנו .ההצלחה האירה פני
לזוג .אורלי בורכה בכל המעלות שילד יכול להתבר& בה :חכמה ,יפיפייה,
חברותית ,מאירת פני ,רקדנית ומוזיקלית מאד .אמנו א הוא בעל כישרונות
מוזיקליי ותיאטרליי שאות פיתח בלימודי בבית צבי בתל אביב ,וכ שובב
גדול .בהיות אמנו ב שלוש חלתה מזל בסרט ,נאבקה במחלה הקשה כשעילי
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עוזר לה ככל יכולתו ומטפל בה באהבה .הילדי טופלו בדאגה רבה ובאהבה וחיו
בצל המחלה .לאחר מאבק של חמשעשרה שני נפטרה מזל.
אורלי נישאה וילדה בת .יצאה ללימודי באורני ובעת נסיעה נפגעה בתאונה
שהשאירה אותה מחוסרת הכרה ומרותקת למיטתה במש&  17שנה עד שנפטרה
ב.2010
אמנו נסע בעקבות נישואיו למתנדבת קריסטל לדנמרק ש ה חיי ומגדלי
יפה את שני ילדיה ומשתדלי להגיע אחת לשנה לבקר את עילי ומשפחתו.
עילי נותר לבדו ,מלווה במשפחת אחיו יוחאי וגיסתו רינה .אלא שמזלו הטוב זימ
לו את יוספה ואיתה זכה לזוגיות של אהבה ,לבית יפיפה ומסודר ,לטיולי
ולחמימות משפחתית שלה תרמו ג בניה של יוספה .הוא זכה לטיפול מסור מאי
כמוהו ,א& כל אלה לא הצילוהו מהמחלה הארורה.
בשני האחרונות עבד עילי כנהג אמבולנס מסור ,וש הכירוהו מרבית חברי
המשק וזכו לשירותיו.
היו בחיי עילי עליות וירידות .הסבל והחולי ליוו את חייו ,היתמות ,האלמנות
והשכול .והוא גבר והשתדל לחיות חיי נורמליי ומכובדי .חבל שאלה נפסקו.
יהא זכרו ברו&

משתתפי בצערה של
מרינה ליטבק
)מטפלת בג סגול(
במות האב
אלכסנדר בל
שלא תדעו עוד צער
בית עי חרוד איחוד
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עילי
היית  ...היית??
קיבוצניק אחראי ומסור .אהבת את בית& את עי חרוד .חרשת את האדמה
כגד"שניק מ השורה .עדרת ,גזמת ,טיפחת את הנוי במשק במש& שני רבות
בשמש קופחת ,בגש ובקור והכול נעשה באהבה רבה.
במש& שני רבות וללא ליאות הסעת את חברי& במשק באמבולנס לעפולה  ג
בזמני שבה נקראת לדגל בשעות לא שעות והיית תמיד נכו ומוכ לעזור ,ואת
כל זה עשית ב 78שנותי&.
זכיתי להיות אית& ושל& בעשרי השני האחרונות .הקמנו משפחה חדשה,
משפחה שבה הפכו ילדי& לילדיי וילדיי לילדי& .נכדינו הכירו סבא מקסי ,אוהב,
דואג ומפנק .משפחה אחת גדולה ומאושרת.
יקר שלי...כמה ,כמה אהבה יש בנשמה...
גרמת לי אושר ושמחה ,מילאת אותי באהבה ,נתת ללא גבול מעצמ& .היית לי חבר
אמתי במסע החיי ,אהבתי את חיי אית& ,אהבתי אות&.
נגזר עלינו לסכ תקופת חיי קסומה ומיוחדת במינה .תקופה שבה כבוד הדדי,
חברות ואהבה בלי גבול שלטו בכיפה.
כל אחד מאיתנו נשא עימו חוויות חיי לא פשוטות .היחד שלנו הקל על המשא.
היחד שלנו ניח ,היחד שלנו רומ .זה היה הכוח שליווה אותנו בשני האחרונות
שבה חלית.
יקר שלי ,קצת קשה לי לבטא במילי את עוצמת הערכתי אלי& ,על האופ שבו
התמודדת ע הידיעה ,הקושי והמחלה .על האופ שבו שמרת על האד שב& ולא
שינית דבר בדרכ& ,ג כשקשה היה ,ג כשכאב ,ג כשנמאס...
הרשה לי לומר ,היית ש בשבילי עד הסו המר .נשמע קצת מוזר? אולי...אבל הכי
אמתי!
נכו ,אני הייתי ש בשביל& אבל אתה היית ש לא פחות ,בשבילי .ממ& שאבתי
את הכוחות ,ממ& שאבתי את התקווה ,ממ& יקירי קיבלתי את האור והאהבה.
עכשיו הסתיי לו הסבל וחל הכאב ובאותה נשימה שבה אני אומרת  קשה היא
מנשוא הפרידה ממ&.
אני אומרת ,יקירי ,הירגע ונוח על משכב& בשלו .תמו ימי הסבל ,תמו המאבקי.
כא כולנו מחבקי ושולחי אהבתנו אל מעבר לענני.
יוספה של&
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
ה"אוטופיה" של יעקב סלע
ע הקמת המשענות לספסלי במת הגלבוע הגיש החבר יהודה אדר מכתב מאת
י .סלע ז"ל לש גניזה בבית שטורמ והוסי " :מכתב זה שמור עימדי למעלה מחצי
יובל שני וא יו לא שכחתי את תוכנו .היו הרגשתי שמילאתי חלק מצוואתו של
אד יקר זה .החלק השני יתמלא כאשר נחלי את הספסלי בחדר האוכל .מי יית
ויהיה זה במהרה".
ד"ר יעקב סלע )בלובשטי( ז"ל ,אחיה של המשוררת רחל ,סופר ומרצה בנושאי
פילוסופיי וחברתיי ,היה חדור עממיות נלבבת והתחבב על שומעיו  ציבור הפועלי
בעיקר ,בעיר ובכפר.
נוס להרצאותיו על שפינוזה ,מרכס ,הרצל ועוד ,היה שוקד על תקנת מספר ליקויי
בסדרי חיינו .תבע יתר "תרבות" בסידור בתי השימוש בקיבוצי אז ...בייחוד היה
לוח נגד ספסלי בלי משענת לאד העובד שצרי& לנוח בזמ הצגה או קונצרט:
"אפילו להירד בהרצאותיי יותר נעי כשגב& נשע על משענת נוחה" ,היה אומר
ומתחנ.
הוא לא רק דיבר וכתב על נושא זה אלא ג ניסה לשבור רשלנותנו בעניי זה.
וכא קטע מאל ממכתבו לחבר יהודה אדר )מנהל הנגרייה בימי הה(
מ..." :19.1.1929אזכה לראות& ביו ו' זה .נושא הרצאתי יהיה 'על האוטופיות'.
עשה ספסל לדוגמה
בקשתי שלוחה לפני& :תגשי נא אתה מעי 'אוטופיה' שליֶ .
ל 5מקומות ישיבה ע משענת וייקרא הוא  'סלע הישיבה' )במקו 'סלע היישוב'
שאיננו .(...את הוצאות הספסל אשל אני ,כמוב בגדר חצי ל"י .תפילתי :ברו& זוק
כפופי  מכוונת אלי& ולחברי& בנגריית עי חרוד.
בברכות ,י .סלע".
המלביה"ד :ש.ס] .כנראה ש .סבוראי[
יומ מס' 1955 .24.6 534
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ששי מאור

תרבות 1
מאז כניסתי לתפקיד )שנתיי( אני מתלבט ביני לבי עצמי וע מעגל הפעילי
הנאמ שמסביבי בשאלות רבות הנגזרות מכותרת הרשימה .כבר לא מעט זמ
שהתרבות שינתה פניה והפכה לתרבות רב גילית ורב דורית ,תרבות שאינה
אחידה לכול שהמאפיי הראשי שלה הוא התכנסות פנימה למשפחה .בעיד זה
מתקיימות שאלות רבות במרחב הציבורי שצרי& לתת לה מענה .חלק מ
השאלות הרבות מוצגות כא לדיו ציבורי:
מה ה חגי הליבה שאנו מעונייני לשמר מבחינת "ייהרג ובל יעבור" ?
איזה חגי חשובי מסורתית שאות נרצה לשמר במתכונת תו& התאמות
מתונות לאור& הזמ ואיזה לא?
הא לחוג את כל החגי?
איזה חגי להעביר למצב של רשות ואיזה לחובה?
איזה חגי או אירועי מגדירי את תעודת הזהות שלנו?
מה מקומו של מנהל התרבות בעיצוב "מצב הרוח" המקומי?
עד כמה מנהל התרבות הוא "מוביל חברתי" ומשפיע בישיר ובעקי על תהליכי
חברתיי בקיבו?
הא מנהל התרבות צרי& להיות חבר במזכירות מתוק אחריות תפקידו?
בעת האחרונה אנו עדי לנהייה וחזרה למקורות היהודיי ברחבי התנועה
הקיבוצית וג אצלנו.
איזה מי קהילה חברה אנחנו ,חילונית ,מסורתית ,דתית אורתודוכסית ,דתית
רפורמית ,אחרת?
הא יש מקו לדיו ציבורי בשאלה הזו אשר מתחילה לתפוס מקו בחיינו?
הא הדת היא מקור סמכות או השראה עבורנו?
מה מקומו של בית הכנסת בחיינו?
מה צרי& להיות צביונו?
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תרבות אחת לכל היא מצג שווא ,אי דבר כזה היו ,מגוו ההיצעי והגירויי
הוא גדול ,יכולת ההגעה אליה היא פשוטה וזמינה )חיצונית ופנימית( .תרבות
אחת כאמירה היא חזקה במוב הזה שהיא מהווה את הדבק למרק החברתי
ובתור שכזאת הייתי מעוניי שתתייחסו לכותרת הרשימה ,למהות ולא לתוכ  ,כי
התוכ הוא מגוו ועצו ועונה לצרכי שוני ומופנה לקהלי מגדריי ג בחצר
המשק וג מחו לו.
בסיכו זמני של שנתיי בתפקידי אני יכול כמסקנת ביניי לומר בביטחו ,כי
בעי חרוד יש קהילה גדולה ומגוונת אשר צורכת תרבות פנימית .למרות המצב
החברתי הקשה שבו אנו נמצאי מתקיימת פעילות תרבותית ענפה .מבחינה זו
השנתיי האחרונות היו מוצלחות ,עשירות וממוצע החגי והאירועי עומד על
כל שמונה ימי שבה מתקיי אירוע כלשהו .תרבות זה מרחב קיו שבו נית
לומר תמיד שיש לא לשאו ומה לשפר וג השמי ה לא גבול ,כל מי שיש לו
יכולת ורוצה לתרו לחברה שבה הוא חי ,מוזמ לתרו ולהרי לגבהי את
התרבות המקומית .מתגובות החברי הרבי לאירועי הרבי בשנתיי
החולפות ,ההרגשה טובה וזה בהחלט סימ מובהק למסקנת הביניי.
תכנית התרבות השנה תהיה מרובת אירועי ,אנו נשתדל להוסי  ,לגוו ועל ידי כ&
להרחיב את המעגלי אשר לוקחי חלק פעיל בהווי התרבותי שלנו .אני מחפש
מוביל/ה למטעמי שבת.

íìåëì äëåøá úåáøú úðù
טיולי המשק ליערות הכרמל ולתבור שנדחו,
ייצאו ביו שישי  9.11.12בשעה  8:00מחדר האוכל
פרטי והרשמה מעל גבי לוחות המודעות

לו"ז אירועי חג חנוכה:
יו ראשו כ“ה כסלו תשע“ג  9.12 -בשעה 18:00
הדלקת נר ראשו ,סדנת יצירת חנוכיות מחומרי טבעיי.
יו חמישי כ“ט כסלו תשע“ג  13.12 -בשעה 18:00
טקס חג חנוכה ,נר שישי ,ארוחת ערב.
שבת ב‘ בטבת תשע“ג  15.12 -בשעה 10:00
מופע חנוכה לילדי.

