
  
 רכבת שמשמ
 

 ְוָהִייִתי עֹוֵמד ֵמֵעֶבר ֶאָחד ֶׁשל ָהעֹוָלם

 ְוָהעֹוָלם ִמן ָהֵעֶבר ָהַאֵחר

 ְחֵרר ֶּבָחֶזה ּוִמְסַּתְחֵררְוַהֵּלב ִמְסַּת 

 ְוָהִייִתי עֹוֵמד ֵמֵעֶבר ֶאָחד ֶׁשל ָהעֹוָלם
  

 ְוָהעֹוָלם ִמן ָהֵעֶבר ָהַאֵחר

 ְוָהִייִתי ָזקּוק נֹוָאׁשֹות

 ְלַדֵּבר ַעל ְרָגׁשֹות

 ְוָהעֹוָלם ִמן ָהֵעֶבר ָהַאֵחר
  

 רְוַהֵּלב ִמְסַּתְחֵרר ֶּבָחֶזה ּוִמְסַּתְחֵר 

 ָרָעב-ַסַער ָׁשֵלו ּוְתׁשּוָקה ְׂשֵבַעת :עֶּפתַ 

 ָזָהב-ְרֶּכֶבת ֶׁשֶמׁש ָּבָאה ַאֲהַבתְּבִמ 

 ְוַהֵּלב ִמְסַּתְחֵרר ֶּבָחֶזה ּוִמְסַּתְחֵרר

מריו מרדכי-שחר  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24.3.2014אסיפה מיום 
 40: המשתתפיםהחברים  פרמס

 רן רון: ר האסיפה"יו

 
 .חברים חדשים 28צעה להעביר לאישור הקלפי קליטה של ההנדונה באסיפה חגיגית  ווירהבא

שבסופו גובש , שנמשך שנים, סיכם בקצרה את התהליך הארוך, ד"מרכז צוות צמ, אבנר גלילי
 . ציג את המועמדיםוה ההסדר עם הנקלטים

 

המועמדים כל כל החברים שהתבטאו באסיפה ברכו בהתרגשות על המהלך והביעו תקווה לאישור 
האסיפה אישרה פה אחד העברת רשימת המועמדים . )מקולות המצביעים 2/3(בקלפי ברוב הנדרש 

 . ואיחלה הצלחה להם ולמשפחותיהם קלפיהצבעה בל
 

 
 .27-28.3.14יימה בימים קהת מועמדים 28ל לחברות ש בלהק עלההצבעה בקלפי 

 .כל המועמדים התקבלו לחברות ביפעת ברוב הנדרש .חברים 254בהצבעה השתתפו 
 

 .לב שמח לחברינו החדשים ולבני משפחותיהםמברכות 
 !ברוכים תהיו
 

 

 

 

 השנים למות 39 ניסן' א ל"ז צביה כץ

 ולמות שנים  41 ניסן'  ג ל"ז קלמן ליס

 שנים למותו 35 ניסן' ג ל"קנריק זאריה 

 למותה שנים   9 ניסן'  ג ל"ז ברטל ורדי

 השנים למות 53 ניסן'  ד ל"ז חוה שהם

 הלמות שנים   8 ניסן' ה ל"ז רחל סיני

 הלמות שנה ניסן' ה ל"ז אורה גל

 השנים למות 15 ניסן'  ז ל"ז מלכה נשלסקי

 שנים למותה 20 ניסן' ט ל"ז כהנא-בלה ליסר

 השנים למות 40 ניסן' יב ל"ז רוקבלה ט

 למותו שנים  28 ניסן' יב ל"ז ידידיה שנאן

 שנים למותה 16 ניסן' בי ל"ז דור-צפורה בן

 למותו שנים    7 ניסן' גי ל"ז מרדכי לוין
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בירות צ :יםותיקשני נושאים מחדש קיבוצי -בשבועות הקרובים יעלו מחדש על סדר יומנו הציבורי
 .תקנון הקיבוץ המתחדשו עבר

 צבירות עבר

. פותינדון לפני כשנה בסדרה של אס) מלפני השינוי באורחות חיינו( הסדר צבירות העברנושא 
בשנה . בפני הציבורשהובאה  ת ההסדרהצענפלה  ,שנערכה בתום הדיונים הצבעה בקלפיב

בעלון  ההצעה התפרסמה. והכינה הצעה ליישוםאחדות פעמים זה האחרונה דנה ההנהלה בנושא 
 .)2.12.2013פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מיום ( 20.12.2013מיום 

 
 לפנילקיים  נובכוונת, על סמך הניסיון. לדיון ציבורי ולקבלת החלטותובא בקרוב הנושא י

הפתוחה  שיחהבדומה ל ,שבה נשוחח על הנושא ברמה העקרונית האסיפה שיחת חברים פתוחה
היא מטרה ה. במידת הצורך נמשיך לשוחח במפגש או שניים נוספים .שבועות 3-שקיימנו לפני כ

תפורסם המפורטת הצעת ההנהלה . הקשבה והבנה ,לנסות לגבש הסכמות רחבות מתוך שיחה
עקרוניים הבהיבטים החברתיים למקד את השיחה  כדי לאפשר, ראשוןהמפגש ה רק אחריברבים 

 חלופותיוכלו החברים להביא ייפתח חלון זמן שבו פרסום הצעת ההנהלה  יאחר .סוגיההשל 
, אחתהצעה מוסכמת להכרעת הציבור נוכל להביא בסוף התהליך אני מקווה ש. להצעת ההנהלה

את  .7.4.2014', יום בב תתקייםאשונה בנושא שיחת החברים הר .חלופות מספר מצומצם שלאו 
 . שיחות החברים ינחה רן רון

 

 תקנון הקיבוץ המתחדש

באסיפה זו . תקנון הקיבוץ המתחדש בנושאקיימנו את האסיפה השנייה  11.11.2013בתאריך 
ות רבות שהיו שגלאור ה אך, לקלפיהמוצע להעביר את ההצבעה על התקנון התקבלה החלטה 

 .בקלפי ועד ההנהלה לדחות את מועד ההצבעה החליט, זו ולאחריהפה לחברים באסי

 
, דורש אישור ברוב מיוחסהתקנון החדש . אורך זמן רבהקיבוץ תקנון הכנסת שינויים בתהליך 

שגם בנושא זה  מאחר .הסכמה רחבה של חברי הקיבוץהנדרש בנושאים ספורים בלבד הדורשים 
חדש את הדיון פתח מנ ,הסכמה רחבה של הציבורתמיכה ולנסות ולהגיע להחלטה מתוך חשוב לנו 

למרות שהתקיימו שתי . בתקנון הקיבוץ לאחר שנקבל את ההחלטות בנושא צבירות העבר
ניתן זמן רב לחברים שרצו בכך להעלות עוד קודם לכך ולמרות ש ,התקנון פות חברים בנושאיאס

, )ערותיהם הוטמעו בתקנון המוצעואכן היו חברים שעשו כן וה( הערות והסתייגויות לתקנון
גם . בכתב את הערותיהםאלינו את התקנון המוצע ונפתח חלון זמן לחברים להעביר שוב נפרסם 

החדש בנושא זה נקיים שיחות חברים פתוחות לפני האסיפה שתתבקש לאשר את העברת התקנון 
 .קלפיאישור הל
 

עקרוניים וחשובים בל בשני נושאים המורכב והמעט מסור ,אני מקווה ומאמין שהתהליך הארוך
הקשבה , פתיחותמתוך  ,יעזור לנו כקיבוץ וכחברה לקיים את הדיונים בצורה שונה, אלה

 .ומבלי שהחברות בינינו תיפגם חברי הקיבוץכל יום התהליך החלטות לטובת ולקבל בס, וסובלנות
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 .סיפה בשבועות הקרוביםיגיעו לאש, עוד מספר נושאים מהותייםבהמתנה ישנם על סדר יומנו 
 :דחופים מביניהם-אזכיר את היותר

 וגזבר) מרכז משק( בחירת מנהל עסקים. א

 ,על פי החלטות יפעת. מכרז לתפקיד ויצא 31.3.2014-על סיום תפקידו ב סלע גיוראהודיע  ,כזכור
 יתורצוות א. בנתונים דומים, במילוי תפקידים על פני מועמדים מהחוץקדימות יש לחברי יפעת 
יתכנס בימים הקרובים ויביא  ,משאבי אנושמנהלת  – רוט-בראשות שרה בהיר ,ממלאי תפקידים

אסיפה לאחר מכן תובא ההמלצה לאישור ה. בפני ועד ההנהלהלמחליף לגיורא את המלצתו 
על פיהם ונפעל י תפקידים ואנו פועלים ממלאיש לנו נהלים ברורים ומסודרים בבחירת . קלפיהו

 . בדיוק
 

 בעלי צרכים מיוחדים תקנון  –" אהדה"הסדר . ב

מהמחויבויות הבסיסיות של הוא  –מתן פתרונות לבנים בעלי צרכים מיוחדים  –" אהדה"הסדר 
נדחה , לצערי. ת ההדדית בקיבוץ המתחדשביטוי מרכזי של הערבּו מהווהו, החברה הקיבוצית

אם לא יחול שינוי של הרגע . חריםא זמן רב בשל נושאים דחופיםכבר זה החשוב הנושא הדיון ב
ר "יו, אילנה היוזבהשתתפות  7.4.2014 ',בביום תתקיים ישיבת ועד הנהלה בנושא זה , האחרון

 .ההסדרהצעת אסיפה את אישור האני מקווה שבזמן הקרוב ביותר נוכל להביא ל. ארגון אהדה

 מנהל הקהילה –גלעד דקל 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

       
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 !היכונו –בנות כל הגילים 
 –במועדון דורות  10:00בשעה  4.4.2014, ביום שישי

 .לכן ולמענכן – ביחדמחוייך ורגוע בוקר בילוי 
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 ,כשרוב החברים עבדו בענפי המשק, בעבר הרחוק
שכולם היו  –ענפי השירות והעזר וענפי הקהילה 

היינו נפגשים  – בחצר היישוב וסביבתו הקרובה
פחות או יותר היכן ידענו ו בקביעות בחדר האוכל

 –היום  .עובדים חברינו ומה הם עושים בעבודתם
מקום בנמצא כל אחד ? במה עוסק זולתו מי יודע

ואין הזדמנות  –בעיסוקים רבים ומגוונים , אחר
מה אתה "המדור . להתעדכן, להתוודע, להקשיב

לפתוח חלון לעבודתם  מבקש" עושה בעצם
 להעמיק את ההיכרותועיסוקיהם של החברים ו

  .בינינו
 
 

 .ורד לוריאהמפגש הראשון הוא עם 

 

 
 

תחילה בבית הספר המקומי  –היסוד הוראה בכיתות חינוך ויפעת עסקה ורד בבבתחילת דרכה 
סגל על ת ורד נמני, שנה 20-זה למעלה מ, בהמשך. בשריד א"כך בבית הספר שגי-ביפעת ואחר

בהכשרת גננות ומורים  שםשנים הראשונות עסקה ב". אורנים"המכללה האקדמית לחינוך 
של  רתקתחום חדש ומנכנסה לבשנים האחרונות . חשיבה מתמטיתפיתוח בו להוראת מתמטיקה

  .כניסה להוראהו )רים'סטאז( ליווי והדרכת מתמחים
 

נושרים תוך שלוש שנים ממקצוע  ,מציגה ורד את הבעיה, מן המורים המתחילים בישראלכשליש 
שעברו הסבה , לגבי מורים אקדמאים גםהנתונים דומים . שבו בחרו ובו ראו את ייעודם, ההוראה

הפסד עצום למערכת , אלה נתונים קשים ביותר. אהמרצון ומתוך תחושת שליחות למקצוע ההור
 .החינוך ולחברה כולה

 

 : שיש זיקה ביניהם, יםתחומה כמב נמצאות לכך הסיבות העיקריותנראה ש

 .ההולכות ומחמירות, בבתי הספר בעיות משמעת .א

ילדים עם , שילוב באותה כיתה של ילדים מחוננים ומתקשים: ת רבהכיתות גדולות והטרוגניּו .ב
 .קשב וריכוז או צרכים מיוחדים אחריםבעיות או , ות תקשורתהפרע

  .הורים-יחסי מורים .ג
 .המוריתוערעור הסמכות ההורית  .ד

פערים בין : על זה יש להוסיף את הקשיים הידועים של מתחילים כמעט בכל תחום ומקצוע
זה שכר נמוך מהקודם או מ, ארגון חדש של סדר היום, השתלבות חברתית, הציפיות למציאות

 .'וכו  )במיוחד במקרה של אקדמאים שהגיעו מתחומי הייטק השונים(המצופה 
 

מה בשאלה נכנסו לתהליך חשיבה מעמיק  ,ממשיכה ומספרת ורד, המכללות להכשרת מורים
להפחית את שיעור המורים החדשים הנוטשים את מערכת החינוך בתחושת תסכול איך  – לעשות

ת הקנייפחות : בהכשרת המוריםשינוי הדגש  – תהאח .תגובההתגבשו דרכי  זהך תהליב. וכישלון
לעתיד עם הצדדים -המורים ויותר מפגשים של ,המבוססת על היבטים תיאורטיים ואקדמיים דעת

העמקת ההבנה של  ;עמיתים-הורים ומורים, עם תלמידיםתקשורת  – של המקצוע היישומיים
–סים במנהיגות וניווט כיתה והעיקר קור ;מאפיינים התפתחותיים של ילדים בגילים שונים

  .ההוראה דהבשהתנסות מעשית 
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 שילוב –) בית ספר להתפתחות מקצועית – PDS )Professional Development School :דרך נוספת
. ותתומך של המכללמקצועי בליווי , ספר יבתלעתיד בצוותי -של מוריםקבוצות קטנות 

משתפים זה את  ,של הוראה ומעורבות בחיי בית הספר בפעילויות מגוונות משתלביםהסטודנטים 
הפעלת לשם  .משמעותית קבוצת תמיכהזה לזה ובהתנסות ומהווים  בחשיבה, זה בלבטים

המכללות : כל הגורמים המעורביםהסכמה ושותפות של , כמובן, נחוצהכזאת  מעשית התמחות
פר צריך להתארגן לקליטת בית הס .בתי הספר והקהילות שבתוכם הם פועלים, להכשרת המורים

המבהיר את , מנוסים ולבנות מערך הנחיות מסודר מאמנים-למנות להם מלווים, לעתיד-המורים
 .ספרית-הנהוגים במערכת הביתטכניים -הארגונייםונים נההסדרים והמנג

 

באופן פעיל שביצירתו מעורבים , חדש עגלמ –אולי בעיקר  –אלא גם , מדובר לא רק בשינוי דגש
מלווים -מנהלים ומחנכים, בתחומי דעת שוניםבמכללות המנחים המקצועיים , לעתיד-יםהמור

טודנטים סהים אל מעגל זה מביא). עירייה או מועצה מקומית(קהילה במבתי הספר ואנשי חינוך 
גישות , בתובנותמעשיר מחבר בין חוויות היחידים והדיון המשותף . האישיותחוויות האת 

וגם  םמשתתפיכל אחד מהאת הביטחון העצמי של  כוחו להעצים ולחזקב .ואסטרטגיות פעולה
 . להקנות להם טעימה מחייהם המקצועיים העתידיים

 

בדומה , בהוראה) 'סטאז(מקיים משרד החינוך תהליך של התמחות ) 2010(ע "מאז שנת תש
משמש ה זו במהלך שנ .)משפטים ועוד, רפואה: למשל(מקצועות נוספים קיים בתהליך הל
ומשתתף מדי שבוע בסדנת  חונךמורה ב מלווההוא כש, ספרהבית במורה לכל דבר  מתמחהה

מונחות על ידי אנשי מקצוע מסגל המכללה והן מהוות הסדנאות  .במכללהעמיתים  מתמחים
ורד ". לבד ינךא"החיזוק בהכרה ובהבנה שושיח בין שווים בהיותן , מקור תמיכה למתמחים

 . מתמחים 500-למעלה ממשתתפים  שבהן, "אורנים"תמחות בהמערך סדנאות המרכזת את 
 

לא עוד . כיום הוא מעורבות בחיי הקהילה "אורנים"כי החזון החינוכי של מכללת , יש להוסיף
אלא מוסד חינוכי המפתח קשרים ופעולה משותפת עם , מוסד אקדמי מרוחק וסגור בעצמו

 .גם ליוזמות אלה "אורנים"ית בורד אחרא. הקהילות שסביבו במסגרת יוזמות מגוונות
 

 קבוצההכוח המעצים של ה
  

 :ורד מספרת

סדרת אירועים קשה  ,סטודנטית לחינוך מיוחד, )שם בדוי(נועה באחת הסדנאות תיארה 
לרגע נדמה היה כי כל . רר שקטתשה ,כשסיימה. בבית הספר' עם תלמיד כיתה ג שחוותה

ה רגעים דומים דממחת מהן משחזרת בוכל א שוקעות אל רפיון משתקמשתתפות הקבוצה 
חשתי כי גם אני עומדת  .קורטוב של נחמה לא סיפקה ולּו" צרת רבים"תחושת . בעבודתה

 ...לשקוע עימן בחוסר אונים
 

 . של נועההתיאור אצלן אלו רגשות עורר  המשתתפותשאלתי את . כמה דקות עברו
 . חוסר אונים, מוצאאין , חולשה, אכזבה, עלבון, כעס, תסכול: הבנות השיבו

כי  ,בנשימה אחתאולי לראשונה  ,מאוד נאמרו כאןרגשות קשים  .סיפורה של נועה נגע לכולן
 .להכיר בקיומםו להתבונן בהם, לדבר עליהם בקולהיה ואף רצוי מותר  אןכ

האם ניתן היה לפעול , מה הוביל להידרדרות המצב :אירועיםהאחר כך התפתחה שיחה על 
 יצירתיותרעיונות וגישות , עלו מחשבות. להבא בסיטואציות דומותלנסות מה כדאי , אחרת

שמעה  נועה. אחרתמקורית  כל אחת תרמה מהפרספקטיבה האישית תובנה –ומעניינות 
כפתיות יעל הא –ובעיקר , על מקצועיותה, מעמיתותיה הערכה על האסרטיביות שגילתה

 .שהיא מגלה לתלמיד שבכיתתה

 ?איך את יוצאת מכאן עכשיו: נועה בגמר השיחה שאלתי את
 .באופטימיות: נועה השיבה

 . התשובה אמרה הכול, יותר מזה לא הייתי צריכה
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למידה אקדמית במובן , לדעתה. ורד מאמינה מאוד בדרך של הלמידה הדיאלוגית הפעילה
ללא מעורבות המגוונים סביל עם המחקר ואוצרות הידע " סופג"שפירושה מפגש , המסורתי

אינם מסוגלים בכלל , וכך גם תלמידיו, המורה כיום. אינו מתאים עוד להכשרת מורים, ילהפע
מחוברים כל הזמן לגורמים מחוץ , הם נמצאים באינטראקציה מתמדת עם הסביבה. ללימוד סביל

-הידע נגיש הרבה יותר משהיה אישאף . לכיתה ולשיעור ומחלקים את הקשב בין נושאים רבים
רצון והמוטיבציה להתמיד ולהעמיק בו לשם הרחבת סקרנות ואת ההשיג את הקשה יותר ל, פעם

רק . תזזיתי, משתנה ללא הרף, מציאות פתוחמרחב המורים וגם תלמידיהם פועלים ב. אופקים
 .דיאלוג מתמיד וקשוב מאוד יאפשר למורים ללמד ולתלמידים ללמוד

 

 
מכללת , אין ספק. עוסקת בו במה שהיאשלה עם ורד מורגשת היטב האמונה העזה שיחה ב
החשיבה , בתפקיד ההולם את האישיות הקשובה והרגישה שלה את ורדהשכילה לשלב " אורנים"

האנליטית הבהירה והנכונות להשקיע מחשבה ומאמץ בלי חשבון כדי לקדם את הערכים 
הגישה החדשה להכשרת מורים שבה משקיעה ורד את , עם זאת. החברתיים שבהם היא מאמינה

מעורבות גורמים תומכים במעגלים , זו הכוללת תקופת התנסות משמעותית בשטח –כולה -לכ
חן במבזמן גישה זו עדיין לא נבחנה די  –דיאלוג ומחשבה משותפת -סדנאות מבוססות, רחבים

הנשירה של מורים מתחילים ממערכת שיעור תפחית את גישה מתקדמת זו אכן האם : המציאות
, טובים יותרומחנכים יהיו מורים שהוכשרו בשיטות החדשות כללות האם בוגרי המ? החינוך

 .ימים יגידו ?יותרומעוררים ים במעור
 

 !ורד, בהצלחה
 מרים אהרוני

 
 
 
 

ת אגודהנהלה של נוקט ועד השבמסגרת המהלכים 
פעילויות האגודה למסגרת  מתלהתאמתיישבי יפעת 

 .יפעתשעות השמירה בבהוחלט לקצץ , תקציבה
 של שעות השמירהיהיו  2014באפריל  1-מההחל 

 .05:00עד  22:00: השומר
  

 :שער ראשי
 05:00עד  21:00 סגור בשעות :'ה-'ימים א

 14:00 סגירה בשעה :יום שישי
 .)'אבוקר יום ב 05:00עד ( 14:30סגירה , 09:30פתיחה  :שבת

  

 :שער אחורי
 05:00עד  17:00 סגור בשעות :'ה-'ימים א

 .)'אבוקר יום ב 05:00עד ( 14:00 רה בשעהסגי :יום שישי
  

 :טלפונים
 052-4016089 :לפתיחת שער ראשי

 052-2258762 :לפתיחת שער אחורי
 052-2487254 :ש"רב, שפריר עופר

 052-2439733 :שומר לילה בשעות השמירה
 8982 :ביתן השמירה
 04-6520100 :מוקד מועצה

 ש"רב –עופר שפריר                                                        
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מבית  – הגיל הרךנבונה לכל ילדי נכונה ובשבועות האחרונים אנו עוסקים בהקניית הרגלי תזונה 
על מנת  בריא ומאוזןמזון לתת לילדים המטרה היא . )הגן הבוגר( ועד גן הדס )תינוקות( ניצנים

כבר  ניםהרגלי אכילה נכוביסוס שמאמינים אנו . ובריאותם םהתפתחות ,תםגדילאת להבטיח 
, עדה קליףבתהליך הלמידה מלווה אותנו . הילדים את בריאותגם בעתיד ישרת , בגיל הרך

 .תושבת ההרחבה הקהילתית ביפעת, דיאטנית קלינית
 

על הרגלי שמעה בצהריים ושאנו מגישים לילדים את האוכל  עדהבראשית התהליך טעמה 
ניסן נפגשנו עם יגאל , ךבהמש .האכילה הנהוגים בגנים בשאר הארוחות במהלך היום

ירק , את כל אבות המזוןשיכלול  ,תפריט מאוזןיחד לבנות  במטרה "הקייטרינג של אמא"מ
תיבול עדין , מןובישול מופחת ש ,הכנת מנה חלבונית עשירה בברזלהקפדה על , מבושל וירק טרי

את הילדים כדי להרגיל , של מאכלים גדולבנינו תפריט המורכב ממגוון . והפחתת מלח וסוכר
 .לטעמים רבים

 

 :תובנות בתהליך הלמידה בנושא התזונה

  שוניםפירות  –ובארוחות ביניים  ,ירקות טריים חשוב להגיש מיגווןבכל ארוחה. 

  כדאי להוסיף . )שומן טרנס( מרגרינהלהימנע בכלל מו) שומן רווי(מומלץ להפחית בחמאה
 .אבוקדו ועוד, טחינה, )עתראפשר עם ז( כגון שמן זית, ממקור צמחי שמנים טובים

 שומן 3-5% ,גבינות רכות. 
 שיפוןאו קמח  מלאחיטה לחמניות מקמח ופיתות , םלח יש להעדיף. 
  בשבועשלוש -פעמיים –) מקושקשת, חביתה, ביצה קשה(ביצים באופנים שונים. 
 כדאי לתת  ,)לסנן את המים ולהוסיף שמן זית איכותי ,נה במיםאפשר טּו(נה בנוסף לטּו

 .)עשירים בסידן( סרדיניםפעמיים בשבוע 
  מה'בפיג ותנקניקי'או בורקס  כגון ,)מרגרינה(שומן טרנס המכילים  כלי בצקמאלהימנע מיש'. 

 
 :לגןימי הולדת וקבלת הילדים בבואם , שישיביום ארוחות ם לגהקדשנו מחשבה בשיחות שלנו 

גבינה לבנה או טחינה י או פרוסת לחם עם לערך נגיש לילדים פר 08:00עד  07:00החל מהשעה  .1
כהרגל חינוכי נכון ושמירה על שובע , )במקום עוגייה עתירת שומן טרנס וסוכר ,זאת(גולמית 

 .09:00-09:30המוגשת בשעה  ,עד לארוחת הבוקר
 .סוכר עתיריללא ממתקים נוספים  ,עוגת יום ההולדתבוד רק את יבימי הולדת נגיש ככ .2
מאכלים מזינים  ונגיש לילדים) כגון שניצלונים( מעובד תעשייתימזון מ בארוחות שישי נמנע .3

מנתח  עם פסטרמה מקמח מלא ותפיתאו  ,'כוירקות ו, גבינות, פשטידות מתירס כמו, יותר
 .או טונה או חומוס אשר נכין עם הילדים בגן, שלם

 

 . נו ביותרשיתוף הפעולה של ההורים חשוב ל .אנו מכניסים את השינויים לאט ובהדרגה
 .הצעות ורעיונות נוספים לשיפור התזונה בגנים, נשמח להתייחסויות

מייעצת וקשובה , מלווה, כפתיותיבסבלנות ואאותנו  אשר מלמדת, מקרב לב לעדה קליף תודה
 .לכל שאלה

 הגיל הרך יוצוות הילה שילה
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. ועמו הניקיונות הגדולים, פסח מתקרב
הוותיקים של היום עוד זוכרים את קדחת 
הניקיון שהיתה תוקפת את הוותיקים של 

בכל הבתים היו מנערים . פעם לקראת פסח
בזהירות את הספרים ומוציאים אותם 

הבגדים . להתאוורר בשמש על גבי מחצלות
שעברו , ושאר החפצים הוצאו מהארונות

י והחלפת הנייר שכיסה את מדפי ניקיון יסוד
רשתות וחלונות הוצאו ממקומם . הדיקט

והשמשות צוחצחו והוברקו בדפי עיתון 
שטיחים וכיסויי מיטה נוערו ונחבטו ". דבר"

לא פעם . כדבעי והווילונות נמסרו לכביסה
גשם לפעמים גם היו האובך האביבי ו

אבל , מחרבים את הניקיון לפני ליל הסדר
לה על הדעת לדחות את אף אחד לא הע

עד חג  –מה -הניקיון היסודי למשך זמן
היה , ככל שניתן להבין. למשל, השבועות

לקדחת ניקיון הפסח ביפעת ובמקומות אחרים קשר עמוק לניקיון וביעור החמץ שהוותיקים ספגו 
הוטבעו הטקסים המסורתיים של הילדות בנפשם , אף שעזבו את הדת ואורחותיה. בבתי הוריהם

  .מריצו אותם לפעולה לקראת החגוה
  

, כנראה, הגורם העיקרי לכך הוא. חשיבות הניקיון דווקא לקראת פסח פחתה ביפעת של היום
על זה יש להוסיף את החומרים . מיהול עוצמת חוויות הילדות הקשורות בטקסים המסורתיים
נייר "מהו  איש כבר אינו זוכר –הטובים שבעזרתם תחזוקת הבית השוטפת הרבה יותר קלה 

, מי עוד מנקה פאנלים ומי משוגע להוציא ספרים לשמש". צמר פלדה"ו" לּוָפה"הם ה ומ, "ארונות
  ...אם יש בכלל ספרים בבית

  
התקלקל , כמטפורה לרצון לבער ולסלק מחיינו את מה שהחמיץ ונפגם" ביעור חמץ"נשאר המושג 

לפניכם מה שהיו רוצים . בוריתצי- פנימית והן ברמה החברתית-הן ברמה האישית –והתלכלך 
אולי נצליח , אולי יחדור יותר אור, אם נצליח בניקיון הזה. חברים ביפעתכמה לבער מחיינו 

  .מילים ומעשים, לאוורר מחשבות
  
  

  :חינה גולדהור

מקיר המטבח לשעבר  יםהיבש יםהייתי מעיפה את המטפס
  ...והקיר המערבי של חדר האוכל

  ?מה זאת אומרת

כנראה . חתכו את המטפסים משורשיהם פני שניםל :חינה
יכול להיות שהיה צריך לעשות . חשבו שהם מזיקים לקירות

עדיין דבוקים  שהתייבשואבל עברו שנים והענפים , את זה
. המוזנחים והמכוערים האלה לא לבדהמטפסים . לקירות

באזור חדר , חלקן בלב היישוב, ביפעת כאלהפינות  עוד יש
אי אפשר  ,לסבול את הכיעור והעזובה ליקשה . האוכל

 60-קיוויתי שבשנת ה. זה ממש מעליב – להסתגל לזה
אין "אבל , תיקוןמהאדישות ונעשה משהו לנתעורר ליפעת 
"... העניין לא בראש סולם העדיפויות"ו" אין זמן", "תקציב

יש עוד חברים שזה איכפת להם ופוגע בהרגשת הבית  וליא
לטפח , לתקן ולצבוע, נקות יחדבהתנדבות לנוכל  – שלהם

  ?מי מוכן להצטרף. עזובותמחדש פינות 

  המכוערקיר ה
 מעל הכיכר האדומה
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  מיכה להמן

  ...המכוניות שחונות על כל מדשאה ותחת כל עץ רענן המגורים בלי יהייתי רוצה לראות את אזור

  ?למה

מהוות מפגע , על המדרכות ועל הדשאים, המכוניות שחונות ליד הבתים ובין הבתים :מיכה
. קלנועיות ומפריעות לתנועת משאיות האשפההולכי רגל ואת הדרכים למעבר  חוסמות ,בטיחותי

צפצוף  –הן מהוות עבורי סמל לתופעה שאיני יכול להשלים עימה , מעבר למטרד היומיומי החמור
קבענו . חזרנו ואישררנו אותן פעמים רבות, קיבלנו בנושא הזה החלטות ברורות. על החלטותינו

אינני יכול להשלים . כאילו לא היו דברים מעולם, כלום –אבל בשטח . האפילו את מנגנון האכיפ
שחושב  מי. שבו ההחלטות נשארות על הנייר והשטח מתנהג כמו המערב הפרועעם מצב 

 ךצרי –אינן רלוונטיות לחיינו , אינן מתאימות לזמן, אינן ניתנות ליישוםמסוימות שהחלטות 
אנחנו משלימים עם הבריונות , לצערי. עניין לדיון חוזרולהביא את הוישר עם עצמו  ץלהיות אמי

  . להתמודד מולםורצון כי אין לנו כוח , הגלויה של פורעי הסדר

  

  
  
  
  

  :אורנה לופי

  ...הייתי שמחה לקצת פחות חופש לכלבים ביפעת

  ?כלומר

חלק מהם . ביפעת מסתובבים חופשי הרבה כלבים :אורנה
נכנסים  ,מדרכותמשתוללים ומלכלכים את הדשאים וה

כלבים הבעיה העיקרית היא . למקומות ציבוריים ומפריעים
, להססנובחים עליהם וגורמים להם , שמבהילים אנשים

הכלבים . לחשוב פעמיים לפני יציאה לצעידה או טיול בחוץ
האלה גורמים לי להרגיש לא נוח בבית שלי ופוגעים באיכות 

רוצה לגדל כלב חייב מי שאוהב כלבים ואני חושבת ש. חיי
רץ לקראתם שלא מרגישים נוח כשכלב  להתחשב באלה

 – קופץ עליהם או נובח עליהם בפראותלפעמים , במהירות
הייתי . בעיקר כשהדבר קורה בשעות דמדומים או חשיכה

בכלל שמחה אילו אוהבי הכלבים ביפעת היו נמנעים 
ובכל , ם שמבהילים ילדים ומבוגריםעצבנימאחזקת כלבים 

, ביישוב מתוקן. דואגים שיימצאו במתחם סגור –מקרה 
הגבלת חופש הפעולה של כלבים עדיפה על הגבלת החופש 

  .של בני אדם
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 :ה רז'דבורל

 .את עודף האור בלילה ביפעת רחיקההייתי מאני 

 ...לילה מגבירה את הביטחוןההרי תאורת - מה זה עודף אור
 

, אנחנו מאירים בעודף. תראבל אצלנו יש תאורת י, נכון :ה'דבורל
וגם בשעות ) כלפי מעלה(לכיוונים שאין בהם צורך , למרחקים מופרזים

בגלל תאורת היתר אנחנו מאבדים את . שהתאורה לא באמת נחוצה
גם לא שומעים את קולות , כמעט שלא רואים כוכבים –הלילה הרגשת 

מאבדים את דקויות הולכים ואנחנו וילדינו . הלילה המיוחדים
תנאים המאפשרים  –הרגשה שבשבילן צריך יותר שקט ופחות אור ה

כואבת לי ההתרחקות . לא רק החוצה, הריכוז והתבוננות פנימ
ההתייחסות , חילופי העונות, מחילופי יום ולילה –מהטבעי והפשוט 

לתנאים משתנים מעבר לתחום הצר והקבוע , לעולם שסביבנוהקשובה 
עם קצת יותר  .ריאותנו ובאיכות חיינופוגע בב הדבר. שבו הכי נוח לנו

 .גם לחסוך בהוצאות" על הדרך"ואולי , מּודעּות אפשר לשפר את זה
 לשם מה 

 ?להאיר את השמים
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 : במתווה של שני מסלולים, לאזור הכרמלמשותף לטיול  נצא 5.4.14שבת ב
 .מסלול משפחות ומסלול ותיקים

ן אם יש להם כעת משפחה ביפעת בי, גם למשפחות ובנים שעזבולכל קהילת יפעת ומיועד  הטיול
אבל צריך  –דודים ודודות , אחים ואחיות, בני יפעת ונכדים –כולם מוזמנים . ובין אם לא

 ).וזאת לא בדיחה, באפריל 1-עד ה( !ומהר, להירשם
 

 לוח הזמנים
 .יציאה מחניית המזכירות באוטובוסים  08:00
  בחניון אלייקים ארוחת בוקר משותפת  08:30
 מסלוליםהליכה בתחילת   10:00
 יער עופרחניון ב ארוחת צהריים משותפת   13:00
 חזרה הביתה) משוער(  16:00

 

 רכס אצבעל –מסלול המשפחות 
 . נוח להליכה משפחתית ,בינוניקושי 

ולחורש היפהפה של , ביקור נימוסין במעונו של האדם הקדמון –טיול חווייתי למערת אצבע 
 ... יותר מזה אי אפשר לגלות –ות חידות והפתעות צפוי ך הטיולבמהל. הכרמל

  !פנסיםולא לשכוח , שעות 3-כמים ונשנושים לאנא הביאו 
 

 הראשונים ) יעקב(ימי זכרון  – הוותיקיםסלול מ
 .אוסטרייכררוני מורה הדרך : מדריך !קל-קל, קושי אפס

תצפית נוף וסיפורי לאחר . 1882שם התחילה ההתיישבות בזכרון בשנת , נתחיל בגבעת זמארין
שרה  קבוריםשבו , )מרחק הליכה קצר(ראשונים ניסע לרחוב המייסדים ונלך לבית העלמין הישן 

 ! מובטח יום מרתק. דוד רמז ואחרים, הלל יפה, אהרונסון
 

 בקשות והבהרות
', וכו פירות, חטיפים, למים םלעצמהמטיילים ידאגו . סעו באוטובוסיםיאנו מבקשים שכולם י

 .כובעטובות ו נעלי הליכה, פהל ק"פק
 

רצוי לכן . אבל לא מספיק לכולם ,שולחנותבחניון יש . ארוחת בוקר משותפת בחניון ליד אליקים
 האוטובוס סוחב, אל תדאגו. שולחן מתקפל –ומי שיכול , ומחצלות סאות מתקפליםילהביא כ

שיהיה , נביא מהביתהשאר את . ולחמניות פעמיים-חדהצוות ידאג לכלים  .הכול בלי להתלונן
 .טעים

 

" חמים וטעים"צוות . בחניון יער עופר משותפת ת צהרייםניפגש לארוחבתום מסלולי הטיול 
אנא . "על האש"מעולה ארוחת צהריים  ,המטיילים, כםיכין עבור שף אלעד שכנרהבניהולו של 

 .'חצילים וכו, חינהט, חומוס –" השלמות"סלטים קרים כהביאו 
 

 והרשמה עלות
 .₪  40 – ומעלה 3גיל מ

 tarbutyif@gmail.comU : ל התרבות"נרשמים בדוא
 .כלבועל דלת ההרשמה דפי האו ב

 צוות הטיולים , שלכם
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 !ַחג ִנְפָלא, ַחג ָׂשֵמחַ  ...לָ -ּפּוִרים ְטָר -ּפּור-ּפּור

, פרפרים וכלבלבים, התמלא חדר האוכל באריות וארנבים!) בתאריך המדויק(ד "תשעבערב פורים 
עם כתרים קטנות נסיכות , נוספו רקדניות חינניות המתוקותלחיות . אפרוחים ודובים חמודים

, שוטרים ולוחמים: גיבורים-המון גיבורים ועל –וכמובן , מכל העולם מכל מין וסוג ויפהפיות
 .מרשעתם כולם נאבקים בנבלים ומצילים את העולםש –מנים -סופרמנים וספיידר, באטמנים

אוזני , מופעי מחול חינניים של רקדניות הבלט של תניס, ריקודים והופעות, היתה שמחה גדולה
 ! חג גדול לילדים – המן ורעשנים

עם השותפות הנאמנות ורד שנפיק , על כל החגיגה הנהדרת ניצחה בצורה מושלמת נורית נוימן
בר , עדן שכנר: בהדרכת תניס חמש ליצניות מקסימות הרקידו והפעילו את הילדים. והילה שילה

, ומה בכלל אפשר לעשות בלי עידן דרור האחד והיחיד. קרן רז וגיל טוך, זיו שושני, חיים-בן
אילון רחמים  –ולצידו עוזריו המסורים , גביר ועוזר בכל דבר במאור פנים וחיוך מרגיעשמאיר ומ

 .ועימם ההורים שעזרו לקשט ולהכין את האולם, יבואו כולם על התודה והברכה. וגל פרץ
 

 קרקסהנפלאות 
נשף פורים באוהל הקרקס המפואר נחוג  , באיחור שבלעדיו פורים לא נחשב לחג, כעבור כמה ימים

קוסמים , אקרובטים, חיות פרא מאולפות, ולוליינים ליצניםאל האוהל הענק נהרו . של הגדולים
ידע בין רונדו לבין -לאד-קהל בליינים עליז רקד ושמח ושתה עד. מכל מין וסוג עיניים-ומאחזי

 .לבין מים' הורה ובין פונץ

זמן ומאמץ כדי לשמח , קיעו מחשבהותודה כפולה ומכופלת לאלה שהש, תודה לכל מי שבא לחגוג
ענבר אדוט , ענת שנהב, שירי אשטון, אור גלעד, תאיר רגב: יצרו והקימו את הקרקס .את כולם
תודה , יונתן פקר ונבות אררט, לעידן דרורתודה מיוחדת  !תודה לכולכם –מינקובסקי ואיילת 

 !להתראות בחגים הבאים .שמאיה קדו –לקודקוד המקרקסים 
 

 תכלתאור ו
בגינות יפעת פורחים בין פרחי הגינה היפים גם פרחי בר 

 במיוחד, שנשתלו ונזרעו בעבר הרחוק ביד אוהבת
חצב -ובן ,כשמשות קטנותבזהב מאירות ה ,חרציות

וחג נכנס  –מביטים בהם . בעל פרחי התכלת, יקינתוני
 .ללב

 

 
 
 
 
 

 : צילום
 מרים אהרוני

14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החטא ועונשו
 

שתיעדה את חיי הגן בקבוצת , הסיפור המובא כאן הוא מתוך מחברתה של הגננת לאה ישראלית
מהם הצעיר , חוץ מאפרים יוסיפון, )1929ילידי (חמש וחצי -כל גיבורי הסיפור הם בני חמש. השרון
 . )1930יליד (בשנה 

 

 .תיב החסר במקורט כתיב מלא במקום הכעֵ למַ , הטקסט מובא כפי שהוא
 .הן שלימרובעים ההערות בסוגריים הכותרת ו

 מרים אהרוני
 

   
 ה"תשרי תרצ' ז
]16.9.1934[ 
 

 . יש והילד מעמיד אותך בפני רגע של קורת רוח והנאה רבה אפילו בשעת החטא
 .שליבך מתרחב משמחה, כך-כי ישנם רגעים אשר הטוב שבילד מתגלה בצורה בולטת ואצילית כל

נעימות ומצד שני הצהיל את -אשר מצד אחד גרם צער ואי, ]השרוני[לנו היום מקרה עם איתן קרה 
 . ליבי

ת ארוחת הצהריים הלכו לחדרי המנוחה הילדים אשר גמרו לאכול א. הדבר היה בשעת האוכל
 .הגומרים היה כרגיל איתן בין ראשוני. ואנחנו הגננות נשארנו עם הילדים אשר אכלו עדיין

 . בראש ]עיינות, יוסיפון[סה לחדר האוכל יהודית לוין וסיפרה שאיתן פצע את אפרים והנה נכנ
 .אשר דרשה הגשת עזרה מיידית, שריטה עמוקה למדי –ערך -הפצע היה לא קל

 . קראתי לאיתן שיישב בחדר האוכל עד אשר אתפנה
 . וחיכה לי, שלא כרגיל, הוא ישב בשקט ובהכנעה

 . כנסו לחדרי המנוחהנ, כשגמרו כל הילדים לאכול
 . כל הילדים שכבו במיטות ואיתן עמד על ידי

 . ר איך היה הדברּפֵ סַ : פניתי אליו
 . הייתי עם אפרים בבית הכיסא: הוא סיפר
 .נתתי דפיקה בדלת ואפרים קיבל מכה, כשיצאנו

 .וצריך כך להגיב על הדבר, הוא איננו אשם –חשבתי  –מקרה 

 . יניו אדומות מבכיע, חבוש –אבל הנה חזר אפרים 
 . הייתי עם איתן בבית הכיסא: סיפר. מה היה ַסֵּפר: אמרתי לו

 . תפס איתן את הידית של הדלת ולא נתן לי לצאת, כשגמרנו ורצינו לצאת
 . אני סחבתי את הדלת ואיתן החזיק אותה

 .פתחתי אותה קצת ואיתן סגר אותה עלי ונתן לי מכה בראש
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 ? מי מכם סיפר נכון: שאלתי
 . אפרים: איתן

 ? מי אשם, אם כן: אני
 .אני: איתן

  ?על ידי ישרנותו , על ידי אמיתיותו, מידי השופטים, האם לא נטל את הנשק מידינו

 . אי אפשר לא להגיב על זה, ובכל זאת
 .צריך להזהיר אותו ,איתן משתובב הרבה ואיננו נזהר לעיתים קרובות

 . שאלתי –? מה לעשות, ילדים, ובכן

אסורים בזמן -יעקב משחק הרבה בגנבים ובתי(להכניס אותו לבית האסורים : ]דנאי[יעקב 
 ). האחרון

 .אין מכניסים ילדים לבית אסורים –אמרתי  –לא 

 . לשלוח אותו לכפר ערבי: מגבת ]אבישי[שושנה 
 .איתן הוא ילד שלנו ולא נשלח אותו מאיתנו, לא –

 .נשלח אותו לחוץ לארץ לחיות טורפות: מגבת ]יויגודסק[עמוס 

 .נוםיוד מעט ימציאו לאיתן את כל עונשי הגיהע, קטים מתלהביםנהאינסטי

 . יושבת מוכנה להתחיל לבכות ]שחר-בן[תמר 
 . היא נרגשת מאוד. עיניה כבר מלאות דמעות

 . שואלות כאילו עיניה, מה עוד צפוי לאיתן האהוב
 ? איך להצילו –ומצד שני , תו ואיננה יכולה לפטור אותו מעונשמצד אחד היא מכירה באשמ

 .בקול רווי דמעות היא מציעה לשלוח אותו לחדר הילדים למעלה

לא ניתן לאיתן מחר לצאת מחדר האוכל עד שכל : אנו בוחרים בעונש, התערבותי יעל יד, לבסוף
 .והיום הוא צריך לישון בחדר לחוד, הילדים יגמרו לאכול

 .יאה את מיטתו לחדר אחר וכל הילדים שוכבים ונרדמיםאני מוצ

 . נכנסתי לאיתן לתאו המבודד, כשנרדמו כולם
 .אינני רוצה לישון לחוד, אני לא אעצום את העיניים ולא אישן: הוא הודיע לי

 ?איך אפשר להשאירך בין הילדים אם אינך נזהר –טוענת אני  –אבל 
 .ר כבר תמידזהֵ אני אֶ , יותרה ּכֶ אבל אני לא אַ : הוא מתחיל לבכות

 .שאי אפשר לא לסלוח, הדברים אמורים בטון כזה
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