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הַ נ ִָאיבִ י הָ חֲ רוֹ
מלי  :זמיר גול
לח :ארקדי דוכי
הַ נ ִָאיבִ י הָ חֲ רוֹ
ִה ְתעו ֵֹרר ַ  ֶֹקר וְ ִהִ יט ַ חַ לוֹ
עַ ל הַ זְ ִריחָ ה הָ חֲ ר ֹונָה
ה'א הֵ מֵ ס ְקצָ ת ס ָ# $ר ַ ָקפֶ ה הַ ָ!חֹר
ה'א ָק ָרא ֵ י ַד(ֵ י הָ עִ תוֹ
ב'רת הַ חֲ ל ֹו
רצ ֹו הַ יָפָ הְ ,ש ַ
עַ ל ְ
"מָ ה ֶ!נ ִָאיבִ י"+ ,מַ ר לִ י ְ ח ֹו ,
"זֶ ה ל ְַחשוֹב ֶ!אֶ פְ ָ!ר לְ הַ ְמ ִ!י ְ# -מ ֹו הַ י ֹו "
ָ!לְ ִ.י אוֹת ֹו מָ ה יִ ְהיֶה
עִ  ָ#ל הַ ְ ִדיד'ת וְ הַ ֶ!בֶ ר
וְ ה'א +מַ ר  ְ#מ ֹו תָ ִמיד
/ל ִת ְדג יִ ְהיֶה ְ סֵ ֶדר"
ֶמצ'
"עוֹד ִת ְראֶ ה ֶ! ָ #$ל י ְ
אֶ ת הָ אֱ מֶ ת הַ נ ְִ! ַ#חַ ת
 ִ#י ִאי1אֶ פְ ָ!ר  ְ#בָ ר לְ בַ ד יְ ִד ִידי
 ִ#י חַ יָבִ י ְ יַחַ ד”

הַ נ ִָאיבִ י הָ חֲ רוִֹ ,ה ְסתַ ֵ#ל ְ עֵ ינַי
וְ ָרה אֶ ת הַ ֹ#ל
אֶ ת הַ ִת ְקוָ ה ֶ!נֶעֶ לְ מָ ה
אֶ ת הַ ֶילֶד ֶ! ָ#ל ָ -ָ#רצָ ה לִ גְ דֹל
חֲ ֵרי זֶ ה ה'א ָק וְ הָ לַ-
נִפְ ַרד לְ ָ!ל ֹו אַ  -נ ְִ!ר ְ תוֹכִ י
'בְ ֶרגַע אֶ חָ ד הַ ֹ#ל ִה ְס ֵַ .דר
הֵ בַ נ ְִתי ִמיָד ֶ!+ס'ר לְ וַ ֵ.ר
ָ!לְ ִתי אוֹת ֹו מָ ה יִ ְהיֶה..
הַ נ ִָאיבִ י הָ חֲ רוֹ
ִה ְ! ִאיר לָנ' ַקיִ 4
'ב ֶֹקר ֶ!ל ֹת
!ֶ ְ#ה'א ָשר +ז אֲ נִי וְ תָ ה
סֵ ֵרב לְ הַ אֲ ִמי ֶ!הֲ בָ ה ִהיא חֲ ל ֹו
ָ!לְ ִתי אוֹת ֹו מָ ה יִ ְהיֶה..

צ‘אי שגיא
לחברי שלו
בוודאי שמת לב לפרסומי בכלי התקשורת השוני בנושא מחצבת גדעונה .ברור
שהפרסומי אינ מדויקי וזאת בלשו המעטה ומסתתרת מאחוריה כוונה שאי
לה ולמחצבה דבר .בהמש 5מאמר זה אני מפרט יותר את תגובתנו כפי שהועברה
לכלי התקשורת השוני .
אנו נמצאי בעיצומו של התהלי 5לבחירת מזכיר/ה חדש .פורס מכרז ולצערי א6
לא אחד מחברי עי חרוד איחוד הגיש את מועמדותו .אול צוות איתור שהוק על
ידי המזכירות הביא הצעה למנות לתפקיד שתי חברות שיחלקו בו כל אחת בחצי
משרה .מדובר באילה אופנהיימר וברוני צור .ההצעה תובא לאישור האסיפה
בישיבתה הקרובה.
נוס 6לכ 5בשל תו תקופת הכהונה יעמדו לבחירה בזמ הקרוב נציגי ציבור לוועדת
השכלה ומרכז ועדת התרבות.
סיגל גיארי שנבחרה לתפקיד מרכזת מש"א התחילה את תהלי 5החפיפה מול אית
מורג .חברי המעונייני להיפגש איתה מוזמני לקבוע מועד לפגישה אבל אנא
לאט לאט ולא להתנפל .במש 5הזמ הקרוב סיגל תשתלט על המערכת ותוכל
להתפנות לפגישה ע כל מי שיחפו 4בכ.5
בשבוע הבא בי ה 151ל 201לחודש ייערכו בעי חרוד צילומי לסרט בש "ער5
סנטימנטלי" .הסרט הוא עבודת גמר של תמר בר1חיי )הבת של צבי( .הצילומי
ייערכו בחדר1האוכל ובבית העלמי שלנו .הצילומי ייערכו בשעות שאינ גורמות
להפרעה כלשהיא ובאחריות הצוות המצל להשאיר את אתר הצילו כפי שקיבלו
אותו נקי ומסודר .חברי מתבקשי לשת 6פעולה במידת הצור 5ע הצוות.
תכניות העבודה לשנת  2014קורמות עור וגידי  .על א 6האיתנות העסקית שלנו
מצבנו איננו מזהיר כשהיה ואנו מצווי לנהוג בזהירות בהוצאות ולהגדיל הכנסות
ככל שנית .יחד ע זאת נתחיל בינואר את בניית השכונה המערבית ויש בהחלט
מגמה לבנות את כולה ברצ 6אחד .יש לכ 5יתרונות וחסרונות שוני  .ישיבה מיוחדת
של המזכירות ע הוועדה הכלכלית תוקדש לנושא זה.
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לאחרונה מופצות ב"פרלמנטי " המקומיי אמירות על חבר מסוי כאילו הוא
פועל בכפרי הערביי למע יו"ר המועצה הנוכחית וכנגד המועמד עובד נור.
למיטב ידיעתי אי לאמירות אלה כל ביסוס וה לא נכונות.
אני מבקש להזהיר את חברי עי חרוד מהפצת אמירות לא מבוססות מסוג זה
שסופ עלול להיות בתביעה על הוצאת דיבה .אנא היזהרו בלשונכ !!
ואחרו אחרו להפע  1כלבי רבותיי כלבי !! לאחרונה חלה התרופפות
משמעותית בהשגחת בעלי הכלבי על יקיריה  .לא פע אני רואה בחדר1האוכל
כלב משוטט בי השולחנות ומחפש את בעליו )או שאריות מזו?( התופעה
מטרידה .חברי שיש לה כלבי נקראי לוודא שהכלבי לא משוטטי ולא
גורמי לטרדה במקומות הציבוריי  .יש לנו החלטות ברורות על כ 5ואינני רוצה
ע סיו תפקידי להתחיל להטיל קנסות.

שבת שלו

מחצבת עי חרוד) ,גדעונה(
09/12/2013
לתושבי המועצה האזורית הגלבוע ולכל המעוניי,
בימי האחרוני הופצו בכלי התקשורת וברשתות החברתיות של היישובי ,
כתבות ומכתבי המטילי את האשמה והאחריות על הקורה במחצבת גדעונה על
עי חרוד איחוד תו 5הסתמכות על מידע חלקי ולעיתי שיקרי.
הפעלת המחצבה מחדש והרחבתה )תכנית ג (11942 /הכוללת את הדר 5אל
המחצבה העוברת בפרדסי עי חרוד איחוד אושרה בוועדה המחוזית בתמיכת
מינהל מקרקעי ישראל רשויות התכנו הארציות ואפילו בתמיכה של המשרד
להגנת הסביבה.
האישור נית במהל 5שנת  2007לאחר שמיעת התנגדויות לתכנית שהוגשו על ידי
המועצה האזורית הגלבוע ועל ידי עי חרוד איחוד שהייתה היישוב היחיד שהגיש
באופ עצמאי התנגדות לתוכנית.
ראו להל ציטוט מפרוטוקול ועדת המשנה של הוועדה המחוזית לתכנו ובנייה,
מינואר .2007
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תכנית  1ג :11942/מחצבת עי חרוד תכנית הרחבה
יישוב :גדעונה
מטרת הדיו :דיו בתכנית  :דיו פנימי
החלטה:
"בהמש 5להחלטת הוועדה מיו  14.6.05נחת הסכ בי המועצה האזורית
"הגלבוע" ליזמי התוכנית )חברת "אב וסיד"( ובהתא אליו הוטמעו בתקנו
התכנית סעיפי רלוונטיי המהווי חלק אינטגראלי מהוראות התכנית ,ואושרו
ע"י המשרד להגנת הסביבה ולשכת התכנו של משרד הפני .
בכ 5מולא למעשה תנאי ב' בהחלטת הוועדה המחוזית להפקדת התוכנית מיו
 ,14.6.05אשר חייב דיו פנימי והחלטה נוספת של ועדת המשנה.
שאר התנאי בהחלטות הוועדה השונות נותרי בעינ ".
ובהקשר להתנגדותו של עי חרוד איחוד נאמר כ) 5החלטה של ועדת משנה של
הוועדה המחוזית מאוגוסט :(2007
• הוועדה מחליטה לקבל באופ חלקי את התנגדות הקיבו.4
• להוראות התכנית יתווס 6סעי 6האומר" :תנאי לסלילת דר 5גישה למחצבה
הוא התאמת תכנית עבודה מפורטת לסלילת דר 5הגישה ע צרכי הקיבו4
וזאת בתיאו מלא ע הנהלת הקיבו."4
לאחר שנדחו כל ההתנגדויות לתכנית ,וג פניות לבית המשפט המחוזי ואפילו
לבית המשפט העליו לעצור את פרסו המכרז לביצועה לא הועילו דבר )פסק די
בבית המשפט המחוזי מ ,13/02/20111בבית המשפט העליו ב ,22/09/20111בבית
משפט המחוזי ב ,01/04/20121פסק די בבית משפט המחוזי ב ,01/07/20131ובבית
המשפט העליו ב (30/10/20131נאלצה עי חרוד איחוד לתא ע היז בעקבות
פנייתו ולאפשר את ביצוע הדר 5בהתא להחלטת הוועדה לעיל .פעולה בניגוד
להחלטת הוועדה פירושה למעשה הפרת חוק וכתוצאה מכ 5חשיפה של עי1חרוד
איחוד לתביעה ולכ 5לא יכולנו להסכי .
הפניית ההאשמות אל עי1חרוד איחוד מטרתה להסיר את תשומת הלב מהאחראי
האמיתי ,מי שנת יד לאישור התכנית להרחבת המחצבה.
עי1חרוד איחוד פעלה ותמשי 5לפעול במסגרת החוק ולטובת האזור כולו.
בברכה,
צ'אי אריה שגיא
מזכיר עי חרוד איחוד
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החלטות מזכירות
הוחלט:
♦

להשאיר את הגדרת תפקיד מרכז תרבות כפי שהיא ) 50%משרה(.

♦

הרכב ועדת השכלה.
 .1להשאיר את הרכב הוועדה כפי שהוא )מרכז ,שלושה נציגי ציבור,
נציג מש"א ,מזכיר(.
 .2יש להוסי 6להגדרה סעי 6כדלהל" :חבר הנמצא בתקופת לימודי לא
יוכל להציג את מועמדותו כחבר בוועדה".

♦

מאשרי תקציב של  120אל G 6למבנה פח אשפה למטבח וחדר אוכל.

♦

המזכירות מאמצת את דוח הביקורת על תהלי 5הקליטה.

♦

המזכירות ממליצה על סיגל גיארי כמועמדת לתפקיד ניהול מש"א.

♦

המזכירות מאשרת את מינויו של אמיר פז לתפקיד סדר רכב.

♦

המזכירות מאשרת את מועמדות של אילה אופנהיימר ורוני צור כל אחת
בחצי משרה לתפקיד המזכירה של עי חרוד.

♦

המזכירות מאשרת את מועמדותו של ששי מאור לתפקיד מרכז ועדת תרבות.

♦

המזכירות מאשרת את מועמדות של שירי פיי ,ג'ודי ה ,אריאל דורו ,ששי
מאור ,כנציגי ציבור בוועדת השכלה.

משולח מש"א
סיגל גיארי
ברצוני להודות לכ חברי על האמו שנתת בי ועל תמיכתכ בבחירתי
כמנהלת מש"א.
כפי שכתב צאי ,כרגע אני בעיצומו של תהלי 5החפיפה ע אית מורג
)עד סו 6דצמבר(.
לקביעת פגישות ,שאלות ,הבהרות או כל נושא אחר אנא צרו איתי קשר
במייל או בטלפו הבאי :
מיילsigalg@en1harod.co.il :
אנא שימו לב שלא להשתמש במייל המסתיי ב.org 1
טלפו05213218232 :
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המשימה  -פיזור סיכוני
נחמ פונדק
למי שלא ש לב ,מתרחשי אצלנו השנה ,בלי רעש וצלצולי  ,כמה תהליכי
משמעותיי בתחו הכלכלי ששווי תשומת לב ציבורית .בתחו הכלכלי בוצעו
השנה כמה השקעות בהיק 6ובכמות שלא הכרנו עד כה במסגרת פיזור הסיכוני
והגדלת  /שמירת פוטנציאל ההכנסות ,כל זאת בנוס 6לתקציבי ההשקעות השוטפי
בכל הענפי  .העיקריות שבה :
♦ השלמת פרויקט הלוחות הפוטו1וולטאי על גגות הרפתות ,הדיר ,פלב וריקור
בהשקעה של כ 301מיליו ש"ח ,מתוכה כ 81מיליו ש"ח בסו 6שנה שעברה )אגב,
רק בשבוע שעבר המערכת חוברה לרשת החשמל הארצית והחלה להפיק חשמל(.
♦ רכישת השליטה בחברת שרפי על ידי ריקור .החברה פועלת בתחו של ייצור
מערכות ראיית לילה וממוקמת ביוקנע  .הרכישה נעשתה בהשקעה של
כ 101מיליו ש"ח לפני כחמישה חודשי .
♦ חברת פלב מיזגה את פעילות המטבחי שלה בפעילות משותפת ע עוד שתי
חברות מובילות בתחו ציוד המטבחי  .ג כא ההשקעה היא בהיק 6של
כ 101מיליו ש"ח.
♦ ההשקעה האחרונה והדרמטית ביותר היא של חברת קיונרג'י  1 Qnergyחברת בת
של ריקור ,שרכשה לאחרונה חברה אמריקאית שפעלה בתחו זהה שבו פועלת
קיונרג'י .גובה ההשקעה כ 401מיליו ש"ח.
בקיצור ,מפה לש נפרדנו ממשהו כמו  70מיליו ש"ח במהל 5השנה האחרונה.
נשאלת כמוב השאלה ,מאיפה הכס 6ואי 5שזה לא משפיע על רמת חיינו?
התשובה היא בכ 5שהכספי האלו היו צבורי בריקור ובחברת האחזקות של
הקיבו 4בדיוק למטרות אלו .משלב זה ,חובת ההוכחה להצלחת ההשקעות היא על
מנהלי הפעילויות הללו .נחכה ונראה .מה שברור לפחות הוא "שהכס 6שלנו
עובד "...אני אישית משוכנע שלצעדי הללו שננקטו יש פוטנציאל להבטחת
ושיפור היציבות הכלכלית של הקיבו.4
למה אני מספר את כל ההקדמה הזאת? כדי לדווח על ההשקעה הכי משמעותית
ולכאורה מוזרה שנעשתה על ידינו ממש בשבועות האחרוני על ידי חברת הבת של
ריקור  1חברת קיונרג'י  .Qnergy 1לא תאמינו ,אבל עכשיו את ) באמצעות חברת
קיונרג'י ( בעלי של חברה הממוקמת במדינת יוטה בארה"ב .אי 5זה קרה? החברה
ששמה אינפיניה שעסקה בפיתוח וייצור מנועי סטירלינג דומי לאלו שמפותחי על
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ידינו בחברת קיונרג'י ,א 5התמקדה ביישו בשוק הסולארי ,נכנסה להלי 5של פשיטת
רגל לפי תקנות מה שנקרא  ,Chapter 11כלומר מכירת החברה במכירה פומבית
כחברה חיה המשוחררת מכל חובותיה והתחייבויותיה הקודמות .כל ההלי 5של
המכירה היה מהיר ביותר ,כחודש ,ובמהלכו ביקרנו ולמדנו את החברה באופ הכי
יסודי שהיה נית בלוח הזמני שעמד לרשותנו .לבסו ,6בהלי 5של מכירה פומבית כמו
שאת יכולי לתאר לעצמכ  ,ובתחרות מול חברות סינית ובריטית ,זכינו ברכישת
החברה ,לא לפני ערעור על תהלי 5המכירה על ידי החברה הסינית וקיו משפט זוטא
בעקבותיו ,שאישר לנו לבסו 6את הרכישה .בוודאי עולה במוחכ מיד השאלה למה
לקחנו סיכו והשקענו סכו כה גדול? אז הנה ,אני מציג  15סיבות טובות מדוע
לדעתנו זה היה כדאי ואפילו הכרחי:
קנינו בכ 101מיליו ש"ח חברה ששוויה כ 501מיליו ש"ח ,נקייה מחובות והתחייבויות.
אי1ביצוע הרכישה היה עלול לסכ את הכדאיות בהמש 5הפיתוח של קיונרג'י.
הרכישה מקצרת את הזמ לשוק בשנתיי לפחות לעומת תכניותינו המקוריות.
אי צור 5בהשקעה בהקמת קו ייצור )בחברה שקנינו יש כבר קו ייצור מאובזר
כהלכה(.
יש מתק ייצור בארה"ב שהיא השוק העיקרי למוצרי החברה.
יש לה מוצר בוגר שייצרו כבר מאות רבות מסוגו.
יש לה דג חדש שמאפשר יחס דולר  /קו"ש )קילוואט שעה( מאד תחרותי.
נית לחלק את השוק בינינו לבינ בחת 5יבשתי או חת 5יישומי.
לכאורה ,לשוק היישומי שה ואנחנו היינו פעילי בה יש פוטנציאל לעשרות אלפי
יחידות לשנה.
היו לה ג חוזי ביד להתקנות ביישומי סולאריי שיהיה )אולי( נית לממש אות
כתוצאה מפתיחת חוזי ועלייה במחיר.
פוטנציאל להיווצרות הצדקה להקמת יכולת ייצור מקבילה בישראל .לדעתי
האישית הנושא הזה הוא מהותי ,א 5לא כול מסכימי איתי...
סיכוי סביר ביותר לגיוס הו לאחר הרכישה כדי להקטי את החשיפה הכספית שלנו.
סיכוי סביר להביא את החברה למצב שיצדיק הנפקה בתו 5שנתיי 1שלוש.
לסיכו  ,למרות הסכו הגבוה להשקעה המידית ,היחס סיכוי /סיכו סביר ולעסקה
יש סיכוי לחולל מפנה משמעותי בכלכלה של עי חרוד.
צרי 5כמוב להבהיר ש"לא רכשנו חברת ביטוח" ,ויש סיכוני ואי1וודאויות רבי .
כמו שכבר נאמר קוד לכ  1חובת ההוכחה שההשקעה הייתה נכונה עדיי על כתפי
הצוות שהוביל ויוביל בעתיד את כל המהל.5
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עדכוני מוועדת ביקורת
אמי גרדי
אנו בשלהי שנת  2013ובפתחה של שנת .2014
לאחרונה הסתיימו שתי ביקורות :ביקורת על ועדת קליטה ,וביקורת מעקב על
מער %המזו ,הבוחנות הא אנו מקיימי את ההמלצות שנקבעו בעבר ).(2006
♦ ממצאי ביקורת הקליטה מחמיאי לוועדה העובדת על פי התקני שנקבעו,
א 5כמוב יש ג הערות הדורשות התייחסות ותיקו.
♦ לגבי מער %המזו אומר המבקר" :מהסקירה עולה ,כי מרבית ההמלצות
הרלוונטיות אכ יושמו".
מאחר שאנו גו 6מבקר ,לא אחת אני שומעת הערות על כ 5שאנו גו 6חתרני
המחפש את הפינות האפלות .ולא כ 5הוא .שתי הביקורות הנ"ל מוכיחות את
חשיבותה של הביקורת להתנהלות נכונה לטובת כולנו.
נית לקבל את תמצית ממצאי הביקורות אצל ציפי במזכירות ,וכ את כל יתר
ממצאי הביקורות ,החל משנת .2004
אנו לקראת סיו בניית תכנית הביקורת לשנת  .2014בקרוב נביא לאסיפה לקבל

שבת שלו

אישור.

áåè ìæî
ïä äéîçðìå éãå'âì
ãëðä úãìåäì
øòñ
úìéàìå ãòìàì ïá
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì

8

áåè ìæî
ïîöìåä éøàáìå éîòðì
ãëðä úãìåäì
åãéò
úìéàìå éøåàì ïá
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì

בחירות  ....2013בחירות .....2013
שי דקל ,צ‘אי שגיא וחנה דג
מטה עובד נור בעי חרוד

נכנסי לישורת האחרונה לקראת הבחירות לראשות המועצה.
הבחירות תתקיימנה ביו שלישי  24בדצמבר מהשעה  8:00בבוקר עד  21:00בערב.
לנו יש שתי עמדות קלפי בחדר האוכל:
בקלפי מס'  1מצביעי בעלי שמות משפחה מ1א' עד כ' כולל.
בקלפי מס'  2מצביעי בעלי שמות משפחה מ1ל' עד ת'.
למתנדבי ולשאר החברי בואו בהמוניכ להצביע מוקד .
יש מסר מאוד חזק שבשעות הבוקר אחוז ההצבעה יהיה גבוה ביותר.
ליושבי בקלפי יש פגישת תדרו 5ביו ראשו ה 151לדצמבר בשעה  20:00ע
האחראי על הבחירות מטע עובד נור .הפגישה תיער 5בחדר האוכל שלנו.
לסטודנטי ולצעירי שאינ נמצאי בעי חרוד ביו הבחירות אנא הודיעו לשי דקל
או לצ'אי או לחנה דג ואנחנו נדאג לכ להסעה הלו 5ושוב.
חיילי שאינ מגיעי ביו הבחירות ,ומגיעי בסו 6שבוע הבא הביתה ,יצביעו
בימי חמישי ,שישי ,שבת  19120121/12בקלפי מיוחדת בג נר במועדו הפיס ליד
אול הספורט.
פרטי על שעות ההצבעה לחיילי בלוח הבחירות בלובי חדר האוכל.
חובה להצטייד בתעודת חוגר.
מבקשת מכל חייל שהצביע להודיע לי  7555חנה דג.
הבחירות יוכרעו על אחוזי הצבעה.
לכ ,כל קול חשוב!
כל קול קובע!

בואו נשנה את הגלבוע במנהיגות אחרת !
כולנו מצביעי

עובד נור !
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ממכו הפיזיותרפיה
סיפרה נורית אמיר
רשמה זיוה אופנהיימר
לעי חרוד הגעתי ב  1986 1לאחר שהגר נור הפיזיותרפיסטית סיימה את
עבודתה .את הגר הכרתי עוד קוד ובאמצעותה התחברתי לעי חרוד.
כשהתחלתי את עבודתי במשק שכ המכו בדירה קטנה סמו 5לחדר חולי  .זכור
לי שהחימו היה על ידי רדיאטור מסוג שלא הכרתי ,ולא ידעתי שצרי 5לסגור
בסו 6היו ...
כשנפתח מרכז הבריאות במרת 6של בית הדר עברתי לש למספר שני
וכשהסתיי השיפו 4של בית הדר עברתי למשכני הקבוע בממ"ד של בית הדר.
עליתי בגובה ועליתי בגיל...החדר מרווח ,מואר ,מאוורר ונעי לעבודה .ידידותי
למטופלי ולמטפלת ומצויד ברוב הציוד הדרוש.
בעי חרוד אני עובדת יומיי בשבוע .המטופלי מגיעי באמצעות הפניה מרופא
המשפחה ,אורתופד או רופא אחר שממלי 4על פיזיותרפיה .שעות העבודה גמישות
בהתא למספר המטופלי )מטופלי מעטי מגיעי ג מהחו.(4
המכו הוא פרטי של עי חרוד ואני עובדת כשכירה של עי חרוד ,מציאות
המאפשרת נגישות רבה של הציבור לטיפול הפיזיותרפי ,בעוד שבחו 4המתנה
לטיפול יכולה להגיע עד שלושה חודשי ומספר הטיפולי מוגבל על פי סל
הבריאות ל 121טיפולי )אלא א הטיפולי ה עקב טראומה או ניתוח ,אבל ג
אז מספר מוגבל( .ע זאת אי ניצול לרעה של הנגישות הזו עקב תהלי 5ההפניה
המובנה .טיפולי הדורשי התמחות ספציפית נעשי במכוני בחו) ,4למשל
טיפול בסחרחורות או שיקו רצפת אג(.
אני פיזיותרפיסטית ב"יחידה להמש 5טיפול" של שירותי בריאות כללית ,במסגרת
זו אני מטפלת ג בדיירי בית הדר הנזקקי לטיפול פיזיותרפי שמפאת גיל
ומצב הבריאותי נכללי בקטגוריה של "טיפול בית" .
פיזיותרפיה ביסודה היא מקצוע שיקומי ,מתייחסת לניידות ולתפקוד היו יומי
בכל תחומי החיי ובכל הגילי  .רוב הפוני עושי זאת בעקבות כאב שמפריע
בתפקוד היו יומי ,או הגבלה מידית .חלק אחר מגיע בעקבות ניתוחי
אורתופדיי או בעקבות טראומה .התערבות נוספת היא במצבי של חֶ סֶ ר
נוירולוגי כמו לאחר אירוע מוחי ,או פריצת דיסק בעמוד השדרה.
המקצוע הוא מגוו וההתערבות היא בתחומי רבי  ,קיימת התמחות בטיפול
נשימתי ,פה ולסת ועוד.
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כחלק מעבודתי אני מדריכה בתחו הארגונומיה ,שהיא התאמת סביבת העבודה
לעובד .אני מדריכה אישית או בעזרת מצגות המלמדות ישיבה נכונה מול מחשב
או בזמ נהיגה.
נורית ואחותה התאומה אירית למדו יחד ב"אס! הרופא" .אירית עובדת בבית
חולי "העמק" ושתיה כבר רגילות שמחליפי ביניה ומתפלאי שה לא תמיד
מכירות...
מאז סיו בית הספר לפיזיותרפיה נורית מתמידה בלימודי ובהשתלמויות בכל
תחומי הפיזיותרפיה ואת מה שלמדה מיישמת בעבודתה .בנוס! לעבודתה בעי
חרוד עובדת נורית מזה  23שני ב"יחידה להתפתחות הילד" בבית חולי העמק.
וממשיכה ג ב"ביקורי בית" מטע היחידה להמש $טיפול" ,כ 5שא 6פע לא
משעמ ...ביקורי הבית ה תחו בעל עניי מיוחד כיוו שבו נפגשי ע מגוו
אנשי ועולה העניי בעבודה .מעגל האנשי הקשורי לטיפול מתרחב ,נוצר קשר
ע בני המשפחה ,נדרשת רגישות לצרכי המטופל ולציפיות הסובבי אותו ,מצב
שונה מזה של טיפול "אחד על אחד" כפי שנהוג במכו .העבודה במסגרת ביקורי
הבית מחייבת יצירתיות מצד הפיזיותרפיסטית כיוו שבבית אי הציוד שקיי
במכו ויש צור 5לאלתר ממה שמצוי במקו .
לא ֵשר מורה למדעי ,לפני שלושי וחמש שני התיישבו ברמת צבי
נורית נשואה ָ
והתחברו לעמק .היא אימא לארבעה ילדי ,שני בני ושתי בנות וסבתא לארבעה
נכדי .שני הבני ואחת הבנות ,מהנדסי ובת שנייה רואת חשבו.
"עי חרוד היא בית שני שלי א כי עדיי לא זכיתי להכיר את כול " )כנראה אלה
הנמני על החצי שעדיי לא כואב לה הגב.(...
ולסיו אנו מבקשי מנורית ,שסיימה לא מכבר השתלמות בש" ,מרש אישי
לפעילות גופנית" ,מסר לציבור שלנו:
"יש חשיבות לאימו הליכה ,שזה אימו אירובי 150 ,דקות בשבוע :לפחות שלושה
ימי בשבוע  50דקות כל יו  ,או חמישה ימי  30דקות .הגו 6זקוק לתנועה,
צור 5זה מוטבע גנטית .אפילו העוברי מתנועעי ברח  .פעילות כהליכה שומרת
על בריאות גופנית ונפשית ומשפרת את מצב הרוח".
תודה לנורית על עבודתה הברוכה המקלה על כאבינו ומשקמת את תפקודינו
ונאחל לכולנו בריאות ואיכות חיי טובה.
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מיכאל  -מישקה לוי
איננו
1919 - 2013
על קברו
מיכאל  1מישקה לוי נולד ב 10.10.19191בבית החולי הסקוטי ביפו ,וגדל בשכונת
נווה1צדק בתל1אביב .הוריו ,מרדכי ויוכבד לוי ,עלו לאר 4מרוסיה ע אחיו הבכור
בנימי בשנת  .1918ההורי נפרדו בהיותו תינוק והילדי גדלו ע הא  .האב עזב ולא
היה בקשר ע הילדי .
בראשית דרכו למד מישקה בבית הספר הדתי "תחכמוני" ,ש למדו לימודי קודש,
תורה1שבעל1פה וגמרא.
הא יוכבד נפטרה כשמלאו למישקה תשע שני  .שני האחי נשארו ללא הורי .
מישקה הועבר לבית1יתומי שהיה סמו 5לנחל הירקו ,ש למד לימודי ליבה.
בנחל הירקו התקיימו אימוני חתירה בקיאקי וסירות שהיו שייכי לאגודת
הספורט "מכבי" .נפש של הילדי מבית היתומי חשקה מאוד בלימודי החתירה
ומישקה לוי נשלח כנציג התלמידי לראש העיר מאיר דיזנגו 6ע בקשה להשתתפות.
הבקשה נענתה בחיוב ואימוני החתירה ניתנו ג לתלמידי בית היתומי .
במסגרת טיולי בית הספר נער 5טיול שנתי ב ארבעה ימי לעמק חרוד ,הנערי ביקרו
במערת גדעו ,שכשכו במימי הנחל ונפגשו ע "גואל אדמות העמק" יהושע חנקי.
באותו הרגע גמלה החלטה בלבו של מישקה  1כא אבנה את ביתי.
בהיותו חני 5של הנוער העובד נפגש מישקה ע המדרי 5ישראל גלילי וסיפר על כוונתו
לגור בעמק .מכיוו שלא נמצא מקו בקיבו 4עי חרוד נשלח מישקה
לתל1יוס 6א 5התמזל מזלו ובכיתה שבה למד ע המורה יעקב סלנט למדה ג זהבה
שברבות הימי הפכה לאשתו .ה נישאו ב 19391ובנו את בית בעי1חרוד.
מישקה התגייס לצבא הבריטי בשנת  ,1941ושירת ארבע שני בצבא הבריטי
ובבריגדה.
בצה"ל שירת בחיל התותחני והגיע לדרגת רס"ר.
לאחר השחרור מצה"ל חזר מישקה לקיבו 4והשתלב במעגל העבודה בענפי שוני .
הוא עבד בחקלאות בתקופה שהכול נעשה בעבודת ידיי  ,קציר התלת במספוא נעשה
בחרמשי והעמסת התלת לעגלות נעשתה בקלשוני .
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מישקה היה מומחה בעבודת המסגרות ,עבד במסגרייה ”הישנה" שברבות הימי
הפכה למפעל גדול  1פלב .
עבד כנהג משאית בקואופרטיב של משקי בית שא ועמק חרוד.
שני רבות היה מציל בבריכת השחייה שלנו ,לימד ילדי ומבוגרי שחייה
והחזיק את הבריכה למופת.
את כל לבו נפשו ומרצו השקיע מישקה בעזרה בשיקו חיילי מאוכלוסיות
מיוחדות ,לאחר שחרור מהכלא .עבודה זו העסיקה את מישקה ימי ולילות
בדאגה ,מחשבה ורצו עז למצוא לחיילי דר 5להשתקמות קלה ונעימה בחיי
החברה .אנשי רבי היו מעורבי בפרויקט מיוחד זה ומישקה נעזר בכול
בחיפוש פתרונות שיביאו את החיילי למצוא את הדר 5להשתלבות בעבודה
ובחברה.
מישקה וזהבה הקימו משפחה חמה ואוהבת.
נולדו לה ארבע בנות :נעמה ,הדס ,גליה וליאורה 13 .נכדי ו 141ניני .
בצער רב אנו נפרדי מחברנו מישקה לוי ,יהי זכרו ברו.5
נר שלישי של חנוכה תשע"ד

אבא וסבא היקר,
כולנו יודעי שהחיי הינ דבר זמני ,א 5אתה גרמת לנו לחשוב שאפשר ג לחיות
לנצח .כל1כ 5הרבה הספקת בחיי 94 .5שני מלאות בהספקי וחוויות .ההגעה שלנו
היו  ,לכא ,ללוות אות 5בדרכ 5האחרונה ,מזכירות לכולנו שיש ג סו.6
שני גדלנו פה כולנו ,בקיבו .4אנחנו הבנות ,הנכדי והניני  .חגי שלמי העברנו
פה יחד ,חופשי ארוכי  ,וקצרי  .נסענו אית 5על הטרקטור ,לימדת את כולנו
לשחות בבריכה ,סיפרת לנו על המלחמות שבה לחמת ,והדברי אות עשית למע
האחר .לא היה מישהו מאיתנו שלא זכה לשמוע סיפור אחד או שניי מפי ,5ולא
היה אחד שהתחמק משיעורי השחייה הקשוחי של 5בבריכה.
בכל פע שהגענו לבקר ,התרגשת מאוד לקראתנו .הבית תמיד היה מלא בכל טוב,
ותמיד הייתה עבודה חדשה של 5שזה עתה הכנת  1מסגרת ,שולח ,כיסא ,הנגרייה
של 5הייתה בשביל 5כל עולמ.5
ליווית אותנו לאור 5שני רבות  1התחתנו ארבעתנו ,הקמנו בית ומשפחה ,הבאנו
ילדי לעול  ,ה התגייסו ,נסעו ,חזרו ,התחתנו וא 6זכית לניני רבי .
לפני  5שני ליווינו יחד את אימא בדרכה האחרונה .היו עומדי פה אנחנו ,כולנו
יחד ,מעל הקבר של 5ושל אימא .יו אשר מסמל את סיומה של תקופה ארוכה ,של
חיי שלמי .
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היו אנחנו נפרדי ממ ,5לוקחי איתנו את החוויות המשותפות ,את האהבה
הרבה ,ואת כל הזיכרונות .מבטיחי לשאת אות 5ואת אימא בלבנו לעד ...
נוח על משכב 5בשלו  ,ותשמור עלינו מלמעלה.
אוהבי אות5
בנותי :5נעמה ,הדס ,גליה וליאורה

סבא יקר שלי & מישקה
סבא עד לרגע זה אני מתקשה להאמי שאני נמצא ביחד ע כל מי שאוהב אות5
במעמד הזה ,תמיד הייתה לי התדמית שסבא שלי ,סבא מישקה הוא מאלה
שיצוקי כמו סלע ולעול לא נשברי  ,אבל לצערנו הרב הלכת מאתנו לפני
שהספקנו לחבק אות 5בפע האחרונה .סבא יקר שלי כבכור נכד 5וכאחד שחלק
נכבד וחשוב מחייו התחנ 5במקו הזה ושאב את דר 5החיי והערכי של 5ושל
סבתא ,דר 5של הקשבה ,רגישות לאחר ,עזרה לזולת ואהבת האר 4ללא תנאי ,כל
אלה היו מנת חלקכ ובגדול .סבא יקר אני מניח שישנ עוד הרבה אנשי שאנחנו
לא יודעי אליה שעזרת לה לכל אור 5תחנות חיי 5המפוארות ,אנשי ומשפחות
שלמות שהיית לה יד מכוונת ואוז קשבת .העזרה לאחר זה הדבר המרכזי שהניע
אות 5וחיזק אות ,5תמיד ראיתי את הזיק בעיניי 5בכל פע שהיית מוצא פתרו או
דר 5לעזור לאות חיילי שטיפלת בה .
סבא יקר שלנו למרות גיל 5המופלג הלכת לנו בטר עת ,רצינו אות 5לידנו ,אני
רציתי אות 5לידי ,סבא מישקה מהקיבו .4אני תמיד מספר בגאווה רבה שהאד
היחידי שהערצתי ואמשי 5להערי 4כל חיי זה אתה" .איפה ישנ עוד אנשי כמו
האיש ההוא אשר היה בערבות הבוכיות".
להתראות סבא ,היה שלו .
רונ רוטשס

סבא יקר
לא ידעתי שמות 5יצי 6בי כל כ 5רגשות וזיכרונות.
הילדות בקיבו 4בחופשי את 5וע סבתא ,זיכרונות ממ 5הסבא הגדול החזק
והאמי 4שנלח בנאצי  ,בערבי ובבריטי  .באוס 6הבולי  ,במסטיקי העגולי ,
בעבודות המסגרות שהיית כל כ 5גאה בה  .וא יש דבר שאני באמת באמת מצר
עליו הוא שאני לא נמצא פה כרגע את 5ללוות 5בדרכ 5האחרונה.
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נוח על משכב 5בשלו  ,מגיע ל ,5בטח ג מחכי ל 5ש לקצת ניקיונות ומי יודע
אולי באמת יש משהו למעלה ותראה את סבתא שאליה כל כ 5התגעגעת ,תמסור
ד/ש א כ.
ובנות משפחת לוי ,אימא שלי ,גליה ,ליאורה והדס ,מחבקי אנחנו אתכ מרחוק
ומשתתפי בצערכ ומבקשי שוב את סליחתכ על שנבצר מאיתנו להגיע ללוות
את סבא בדרכו האחרונה.
אוהבי  ,גיל ,ניצה ,שחר ,וגל ,ומאיה
גיל רוטשס

סבא מישקה,
האיש הכי חזק שהכרתי .בילדותי ראיתי את האיש הכי חזק פיסית ובבגרותי
למדתי להכיר איש חזק אופי ונפש ,אשר פילס דרכו לבד בעול קשוח ,מיתמותו
ברחובות יפו ותל אביב ועד אימוצו בידי משפחת כספי של סבתא זהבה היקרה
ובידי הקיבו .4דר 5לחימה בארגוני צבא עבריי של טרו הקמת המדינה וזוועות
מלחמת העול השנייה ,עד לחזרה למנוחה ולנחלה בעי חרוד.
לעול אזכור את חוויות הילדות המאושרת שזכיתי לחוות בכל חופשה ,את
שיעורי השחייה הספרטניי שניסית להעביר לנו ,את הצחוקי הבלתי נגמרי ע
הציפרוטי עד לשעות הקטנות של הלילה ובשלב מאוחר יותר ג ע
ההיידלסברגי .
סבא ,אי ספק שהיית מלח האר 4על כל המשתמע מכ .5דמות 5שייכת לדור
נפילי שחיו ופעלו בעול במאה שהייתה סוערת ,קשה ,מרתקת ומלאת
הרפתקאות ,שבה הקמת מדינה וקהילה קיבוצית שהיו למופת ואינ קיימי
עוד.
אוהב אות 5ומקווה שנשמת 5תפגוש בנשמתה של סבתא זהבה.
את בליבנו תמיד.
דרור רוטשס
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הפרטת החשמל
מיקי יונתי
שלו לכול ,
צוות חברי ניהל דיאלוג ע עצמו וע חברי הקיבו 4והגיעו לתק צריכת חשמל לאד
והתאימו אותו למבנה הקהילתי שלנו והציגו אותו באסיפה לקראת הצבעה בקלפי.
זהו תהלי 5שאני מציע לבצע:
א .התק המוצע לאד )צריכת חשמל חודשית והמחיר לקו"ש( ישמש כבסיס:
 .1שנת  2014תתנהל באופ זה ,בכל חודש מי שחס 5בצריכת החשמל ,יקבל
לתקציבו את החיסכו וכל מי שחרג לא יחויב בתקציבו.
 .2דר 5זו תביא לאחריות אישית של כל חבר לגבי צריכת החשמל שלו.
 .3דר 5זו תביא לחיסכו בחשמל.
 .4דר 5זו תית לכל חבר תמונת מצב מדויקת לגבי מצבו בצריכת החשמל
ולבצע סיכו בסו 6שנת  2014הא זו הצעה טובה ומתאימה ,או לא.
 .5בדר 5זו נית לבחו שוב את ההצעה )תק צריכת חשמל( ולהתאימה.
ב.

חברת חשמל פרטית:
 .1הוקמה חברת חשמל פרטית ללא דיו ציבורי!
 .2א 6אחד לא נות הסבר למה היא הוקמה ומה היתרונות/חסרונות שלי
כצרכ.
 .3על פי מה שהוסבר באסיפה ,שהצרכ מממ את פעילות החברה ע"י תוספת
תשלו בחשבו החשמל שהחבר צרי 5לשל .

ג.

השוואה מול הפרטת המזו:
 .1כשהתבצעה הפרטת המזו הוכיחו לנו כמה ההפרטה משתלמת לחבר,
בפועל ,מחירי המזו והארוחות בחד"א התייקרו בעשרות אחוזי ואילו
התקציב האישי רק הוצמד למדד ,כ 5שהחבר מממ את הוצאות המזו
שלו מסעיפי אחרי שבתקציב.
 .2לא ניתנה תשובה כיצד נמנע תהלי 5שכזה ג בהפרטת החשמל.

ד .יש לאפשר לכל צרכ לבדוק את מונה החשמל שלו באופ פיזי ,לביקורת.
זוהי דרכה של הדר 5השלישית  1שיתו ,6שקיפות ,אחריות אישית.
בדר %זו נית להגיע לחיסכו ללא החלטה בקלפי.

בברכת שבת שלו
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חדש על המד
סיפורת
מקור
מלכת היופי של ירושלי

שרית ישי1לוי סאגה משפחתית של בני הקהילה
הספניולית בירושלי מתחילת המאה העשרי .
קוב 4סיפורי מילדותה של הסופרת.
נורית זרחי
בצל גבירתנו
מבט ממזרי על המגוח ,5המקומ והנוגע
המקווה האחרו בסיביר אשכול נבו
לב במציאות חיינו כא.
מתורגמת
מאת כלת פרס נובל לספרות 2013
אליס מונרו
חיי אחרי
רומנטי ,שנו ושובה לב.
ג'יל מנסל
עד הירח וחזרה
הנערה שהשארת מאחור ג'וג'ו מויֶס סיפור אהבה היסטורי סוח 6ומטלטל.
מעבר לנהר ואל בי העצי ארנסט המינגווי ספרו האחרו של המינגווי.
ג'ואנה לינדסי
לב כפול
סנדרה מורטו
גורל מלכותי
הל ברוקס
הקס האיטלקי
מעסיק בלתי אפשרי קתי ויליאמס
הולי לקרו
בריכת השחייה
ג'סיקה ברוקמול עלילות הנעות בי שתי יבשות ובי שתי
מכתבי מסקאי
מלחמות עול .
הילד במזוודה לינה קוברבול ,אגניטה פריס מי הילד? מי מנסה לפגוע בו?
היורשת מדלהי ויקא סווארופ מעשייה צבעונית המתרחשת בהודו של ימינו.
מותח מתוחכ ושנו.
כריס פאבונה
תושבי חו4
סוומפלנדיה באר 4הביצות קר רסל .חיי התושבי באזור הביצות של פלורידה.
נער כחול עיניי ג'וא הריס מותח עלילתי פתלתל על רשת אינטרנט.ספר מתח
פסיכולוגי.
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עיוני
אי 5מוצאי חתול שחור בחדר חשו5
הוכחה לג עד

אב אלכסנדר

נולדנו לרו4

כריסטופר מקדוגל

כיצד צומח אי1שוויו
יעקב בורק
מאיי בעיד של צמיחה כלכלית.
נוירוכירורג וחוקר מוח החלי מתרדמת
ומספר על שהותו בעול הבא.
תיעוד שלל דמויות צבעוניות הרצות
למרחקי ארוכי .

ילדי
רוברט אינוסנטי השואה בעיניה של ילדה גרמנייה.
רוז בלאנש
דקלה קידר
התני העצוב והזבוב
מאיר שלו
וניל על המצח ותות על הא6
נוער
יומנו של חנו מס' 7

ג' 6קיני

íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
אל תשאירו מנורות דולקות בחדרי !
חברי רבי מעירי שלמרות הדיבורי התמידיי על זאת עדיי משאירי
החברי בחדריה בבתי ובצריפי מנורות דולקות .על החברי לזכור שחו
מסכנת שריפה גור הדבר ג לבזבוז נפט עצו מבלי שו תועלת לחבר עצמו.
חברי! תחסכו על הוצאות המשק :שמרו על כל פרוטה!
מתו יומ עי חרוד 3.11.1937
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הקונצרט הבא בסידרת "פניני מוסיקה" במשכ לאמנות:

אווה מריה
שבת  21.12שעה 11:30
בזמ שהעול הנוצרי חוגג את חג המולד ,נוכל אנו להאזי למוסיקה מרוממת נפש,
המבוססת על טקסט התפילה הקתולי " ,"ave mariaמוסיקה חוצת-גבולות דת ולאו.
הזמרת טל גנור ,זוכת הפרס הראשו ב"תחרויות האביב" ,2012
תבצע בליווי פסנתר את יצירותיה של גדולי המלחיני אשר שאבו השראה
מתפילה זו :בא - $גונו ,שוברט ,ורדי ,כרוביני ואחרי.
מחיר הכרטיס .- 55 :הזמנת כרטיסי במשכ ,טל.6038 .
מומל 0להזמי כרטיסי מראש.
"רגעי נהדרי .ביצוע מרגש" )האר(

למתגייס החדש
לשורות צה"ל

ñçåø àéâ
שירות תור
ל ולצבא
שמור על עצמ
בית עי-חרוד
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ששי מאור

סדנת אהילי מחומרי ממוחזרי לקראת חנוכה יצרה שלל אהילי יפי
ומאירי בפעילות משפחתית ענפה .
השנה לקחה על עצמה מערכת החינו 5את ההפקה של טקס החנוכה .זהו שילוב
מתבקש בחג זה בי התרבות לחינו 5אני מקווה כי שיתו 6זה יגבר .את ארוחת החג
הובילה סיו שביט ביד רמה ובעזרת שרית גרינגס ,מרי מאור ,ילדי ז1יב' ,סהר
שביט ,איתי נשיא ,עומר נשיא ,קר פ ,עמית הנס ,טל קוגוט ותאיר סהר .תודה על
הכול .תודה לאודי מערבי ,אסנת יחיאלי ,נגה שני ושירי פיי מהחינו .5תודה לחבורת
הזמר ולמנצחה אילו אביר  .תודה לצוות המטבח אשר סייע בארגו והפקת
הארוחה הטעימה.
ערב הפרחת הפנסי הסיניי היה מרשי  ,יפה ויצר תחושה של אור והתרוממות
רוח .אווירת השמחה נפגמה מעט כאשר קיבלתי הודעה על כ 5שאחד מהפנסי לא
נשמע לחוקי הפיזיקה וכנראה נחת על הגבעה בעודו בוער ובכ 5הצית את הקוצי
היבשי  .התארגנות צוות הכיבוי המקומי בראשות משה נשיא וקנת הנס ע עזרה
רבה של חברי צמצמה את התפשטות הלהבות עד בואה של מכונית הכיבוי ששמה
סו 6לאירוע שהיווה מיני אטרקציה לחג האור.
טיול מיטיבי לכת ביו שבת  14112113בוטל בגלל תנאי מזג אוויר .
טיול כריסמס לילי בירושלי  24112113פרטי בהמש.5

