
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  החופש הגדול
  

...  
  אּוַלי ָאִעיף ֲעִפיפֹוִנים

  ִמָּכאן ְוַעד ָלֲעָנִנים
  .ַּבֹחֶפש ַהָּגדֹול

  אּוַלי ֶאְלַמד סֹוף סֹוף ִלְׂשחֹות
   אֹו ֲאַנֶסה ֹזאת ְלָפחֹות

  .ַּבֹחֶפש ַהָּגדֹול
   

   לאּוַלי ֶאְׁשַּכב ִלי ְסָתם ַּבּצֵ 
   ְוֶאְתַּבֵּטל ְוֶאְתַּבֵטל

  .ֶפש ַהָּגדֹולַּבחֹ 
  אּוַלי ָּפׁשּוט ֵאֵׁשב ִלי ָּכאן

   ַוֲאַבְזֵּבז ִלי ֶאת ַהְּזַמן
  .ַּבֹחֶפש ַהָּגדֹול

  

ִּכי ַהַּקִיץ עֹוד ָארֹו  
  ְוַהֹחֶפש עֹוד ָּגדֹול

   ְלַהְסִּפיק ֶאת ַהֹּכל, ִאם רֹוִצים, ְוֶאְפָׁשר
  .ַּבֹחֶפש ַהָּגדֹול

  

  לאה נאור  

 
  

 .ד"מוקדש באהבה לילדי בית הספר עם גמר שנת הלימודים תשע
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  החופש הגדול
  

תלמידי התיכון כבר יצאו לחופשת הקיץ ותלמידי בית הספר . תו החופש הגדוליהקיץ הגיע וא
 ,אני רוצה לאחל לכל הילדים ובני הנוער חופשת קיץ מהנה . בשבוע הבאההיסודי ייצאו לחופש
את נורמות ההתנהגות  ואל תשכחו –ִּתפסו שלווה ותיהנו , נקו ראש. ותיתימלאת פעילויות חווי

ם לכל המורות והמורים העוסקים במלאכת החינוך חופשה נעימה ג נאחל. וכללי הבטיחות
  . בעמוד הבא–ב " ברכה מיוחדת למסיימי י.וההוראה

  לקראת האסיפות הבאות
  

נושא זה מגיע . י המגוריםאזורת רכבים ביתתקיים אסיפת חברים בנושא חני, 30.6.2014 ,'ביום ב
 אני מקווה שנגיע להחלטות .בדוארחומר רקע לאסיפה נשלח לחברים .  בפעם הראשונהלדיון לא

  .ידי הציבור-וכי ההחלטות האלו ייושמו על

 – שריג-בהשתתפות אילנה היוז,  'אהדה' תתקיים אסיפת חברים בנושא הסכם 7.7.2014' ביום ב
בעלי צרכים מיוחדים ל שמטרתו מיצוי הזכויות והבטחת העתיד ש ארגון(' אהדה'ארגון ר "יו

 אחד הביטויים  והוא בעלי צרכים מיוחדיםם את מחוייבות הקיבוץ לבניקובעהסכם ה. )בקיבוצים
  . שלח לקראת האסיפהי מפורט יותר יהסבר. המרכזיים לערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש

  מדיניות פרסום בעלון
  
פרסומים לאף ם בעלון הקיבוץ של תוצאות קלפי ואחרונה נדרשתי להתייחס לנושא הפרסוב

  . אחרים
   :אני מוצא לנכון להתייחס לכך באופן כללי ועקרוני

 החלטות מפורשות בנושא ביפעת ישנן. העלון הוא אמצעי הפרסום העיקרי לציבור החברים
  . קלפיהצבעות פרסום תוצאות 

   :27.2.2002על פי ההחלטות מיום 

בכל , כולל פירוט התוצאות, סמו פומבית באופן מלאתוצאות קלפי ביפעת יפור  .א
  .תט בהצבעה על קבלה לחברּועֵ ההצבעות למַ 

  ).לא עבר/ עבר (בהצבעה על קבלה לחברות תפורסם פומבית רק ההחלטה   .ב
  

אני רואה חשיבות  .אני רואה בכך טעות . כלשונןושמוהחלטות אלו לא י מקרים שבהםבעבר היו 
פרסום תוצאות הקלפי על אמשיך להקפיד גם בעתיד ו יפעתת ם החלטויישורבה בשמירה על 

  .כלשון ההחלטה, תט בהצבעה על קבלה לחברּועֵ למַ , במלואן
  

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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 ,ב"בוגרי י

 – את בחינות הבגרות ותצאו לדרך חדשהוריכם את בית הספר ו תשאירו מאח, עוד רגע,עוד מעט
 דרך שכבר , ודורשת קבלת מחוייבות ואחריותעולם המבוגריםל דרך המובילה מעולם הילדות

   .איך ולאן ללכת, דוערשו לבחור בין נתיבים וחלופות ולהחליט מתידָ בתחילתה 

. מתוך אמונה ומחשבה תוכם האישייתוו תמיד את בחירעשמאחל לכם שבצמתי ההכרעות תאני 
מאמין  אני . את הסביבהאבל גם,  וחייכםשתראו בהחלטותיכם תמיד את עצמכם אני מקווה

 ביפעת יעזרו לכם לנתבובית הספר וכי הכלים שרכשתם בשנות , שצויידתם היטב לדרךומקווה 
  .בפתיחות ובהתחשבות, במחשבה, בתבונה מסלולי חייכםאת 

רות לפני ילשנת ש מי –אליהם אתם יוצאים שמאחל לכל אחת ואחד מכם הצלחה במקומות הנני 
תצליחו לבטא , תישארו נאמנים לעצמכםתהיו בו שבכל מקום שתקוותי היא . ל"ה ומי לצהגיוס

 גם עבור החברה  משמעותחיים שלתשאפו ל,  ועם זאתאת עצמכם נכונה ולהגשים את חלומותיכם
  .שבה תהיו ותפעלו

כל מקום שאליו וכי ב, ת ביניכםת והרעּומאחל לכם כי תצליחו לשמור ולשמר את החברּואני 
  .לדרךטובים חדשים  חברים תמצאו גםתגיעו 

  .נמשיך ללוות אתכם באהבה. א ביתכםייפעת ה

  ,בשם בית יפעת
  ילה מנהל הקה–גלעד דקל 

  

  :ב היקרים"לבוגרי י

  עמית בוזגלו
  אלון גובקין

  אור גלעד
  רפאל לנדאו
  אופק פיירמן

  אורן רון
  ענבר שנפיק

  .ברכות חמות עם גמר בית הספר
  אהבתנו וברכותינו ילוו אתכם 

  .בכל אשר תהיו ותעשו, בהמשך דרככם
  

  !בהצלחה

  בית יפעת

 . בעלון הבא–ב ודברי ההורים " בוגרי ימפגש עם
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  הודעת ועד אגודת מתיישבי יפעת

  
 על סיום אורי גרינברגהודיע , מנהל אגודת מתיישבי יפעתבתפקיד לאחר שלוש שנים 

 .31.7.2014תאריך תפקידו ב

 והחליט 24.6.2014'  בישיבתו ביום גדן בנושאועד ההנהלה של אגודת מתיישבי יפעת 
 עד אגודת מתיישבי יפעת למנהל , יפעתיבוץקשל  מנהל הקהילה ,גלעד דקלעל מינוי 
אנו מאמינים כי מינוי זה יאפשר את העברת ניהול האגודה באופן הטוב  .2015פברואר 

  .ביותר ובמינימום זעזועים

  .ר לאגודת המתיישבים"בתקופה הקרובה נפעל יחד עם הנהלת קיבוץ יפעת למציאת יו
לביסוס הקשר , מתיישבי יפעתאגודת יחד עם הנהלת קיבוץ יפעת נמשיך לפעול לחיזוק 

  .ולקידום תהליכים חברתיים למען קהילת יפעת כולה, בין הקיבוץ לאגודה
  

  ועד הנהלת אגודת מתיישבי יפעת

  
  

 

  

  למותה  שנים   31  תמוז  'א  ל" זריבה מנוס

  למותו  שנים    24  תמוז  'א  ל" זהר-עזריאל אבן

  למותו  שנים    38  תמוז  'ג  ל"יהושע מחניימי ז

  למותו  שנים    30  תמוז  'ג  ל"יונה ברונר ז

  לנופלו  שנים   66  תמוז  'ד  ל" זעמוס ויגודסקי

  למותה  שנים   15  תמוז  'ד  ל" זצפורה זיגלמן

   שנים למותו11  תמוז  'ד  ל"ציפור ז-אברהם קן

  שנים למותה   5  תמוז  'ט  ל"בתיה בירנבאום ז

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : לארכיון בשאלהחבר פנה 
באיזה אופן חגגה יפעת בעבר יובלות 

  ?עגולים- וימי הולדת עגולים וחצי

 לא היה –מורכבת , כמובן, התשובה
דפוס אחד שאיפיין את החגים 

  . הגדולים האלה

מאירועי , בחרנו בשבילו מודעה אחת
  .1979,  ליפעת25-שנת ה

  
 . מיותרת–כל מילה נוספת 
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 ,יפעת ילדי לכל המסורתי הילד יום יערךי, 3-4.7.2014, שישי וחמישי בימים
  ). 'יב בוגרי (18 גיל עד) אתרוג גן (4 מגיל

  

  :התוכנית
  3.7.2014, יום חמישי

  .גילאים לפי מובנית פעילות – 18:00 מהשעה החל

  .תחנות להפעלת הנוער בני התכנסות  18:00

  .אוןילמוז הכניסה במרפסת' ו-'א וילדי הגנים ילדי התכנסות  18:15

  :אוןיבמוז פעילות תחנות  18:30
  .אוןיהמוז דשא פעילות בקבוצות על – הגנים ילדיל
 הנוער בני בהנחיית ,אוןיהמוז בתוך בתחנות  פעילות–' ו-'א ילדיל

  .ומבוגרים
  .ערב ארוחת לכולם יכינו) מתנדבים הורים בליווי(' ח- 'ז ילדי

 לימודו קצר סקטובה גם , אוןיבמוז הילדים לכל משותפת ערב ארוחת   19:45
   .הילד יום המנון

 פגשויי שם, למרכז היישוב מסודרת בצורהמהמוזיאון  רדויי הגנים ילדי   20:30
  .הוריהם עם

  .בקומזיץ שיסתיים לילה לטיול צאויי' ב-'א תותיכ ילדי
  .הורים בליווי בבריכה לילית לרחצה צאויי' ו-'ג תותיכ ילדי
  .והפעילות הארוחה לאחר אוןיהמוז את יסדרו הנוער בני

  .'ו-'א תותיכילדי ל משותף קומזיץ   22:00
  .לילי יפים'ג לטיול צאויי הנוער בני

  .לילה לינת   23:00

                        להצטרף מוזמנים עוריםהנ בני – יפים'ג מטיול חזרה   24:00
  .האוהלים במחנה ללינה

  
  :לב שימו

 משעות האוהלים את להקים מוזמנים ריםההו �
 ערבה מבית ,האוכל חדר מול הדשאים על צ"אחה

. ההורים באחריות עצמה הלינה. המרפאה ועד
 הורים י"ע מסודרת שמירה תתקיים הלילה במהלך

  .מתנדבים

 להגיע הנוער ובני הילדים כל על חמישי ביום �
  .בפנסים צורך אין, סגורות בנעליים אוןילמוז

 םובגדי מגבת, ים בגד עם תיק יביאו' ו-'ג תותיכ ילדי �
  .הלילית לרחצה החלפהל

 ,קלפים(הילדים מוזמנים להביא משחקים ללילה  �
  ).'וכד כדורים ,בש-שש

  

 

 ...המשך
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  4.7.2014, יום שישי

  . פעילות בוקר– 07:00 מהשעה החל

  .והתארגנות קימה   07:00

   .ביטמן ארז  בהנחיית יפעת באזור ספורטיבית צעדה   07:30
  .זו לפעילות ליפעת 60 חולצות ללבוש מומלץ

  .קלה קרוב וארוחת למאהל חזרה   09:00

   .ופיזור האוהלים פירוק   09:30
  ).סגורים והמרכזים פתוחים הילדים גני זה ביום: תזכורת(

  
  הילד יום לסיכום האדומה בכיכר" שישי קפה": בערב

  )עמוד האחרוןבמודעה נפרדת (                 
  
  .הילד יום צוות לחברי לפנות ניתן בקשה או שאלה כלב

  

  !שמח 60 חג
  
  :הילד יום צוות                                           

  .כהן ברקת, גלעד רם, דהן ניקול, שכנר סיגלית      

  

 

  מזל טוב
  לסילביה גלסמן

  .שיריל " עבשי לנישואי
 !ברכות לכל המשפחה

  , כל האיורים הנחמדים בעלון זה
קוחים ל – עלוניםכל הכמו גם ב

  יוסי יעקובסון ממודעות ואיורים של
  . יפעתיה של שנות60במרוצת 

  !חן- חן
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  .וההמשך בשנה הבאהשל הילדים  המעברים  ולקראתמערכת הגיל הרך נערכת לקיץ
משם , )כלנית( לגנון מהפעוטון, )חצב(לפעוטון ) ניצנים(ילדינו בגיל הרך עוברים מבית התינוקות 

כרוכים לא אחת המעברים מהווים אתגר מורכב ו). הדס(ולבסוף לגן הבוגר ) אתרוג(לגן הצעיר 
זמן ומחשבה לבניית תוכנית באחרונה הקדשנו . הורים וצוותי החינוךה, ילדיםהים של בקשי

  . החינוכית שלנומדריכה ה– יעלה מילרבהנחייתה של , מעבריםאסטרטגית ל
  

  מעברים

, שבה הילדים אשר עוברים מבית לבית ומצוות לצוות, הרעיון המרכזי הוא לבנות תוכנית רצף
 ביקורים בגנים החדשים ומפגשי היכרות ופעילות עם הצוותים יעברו תהליך שנתי מובנה של

  . הקולטים
  

, כאשר כמעט כל הילדים במערכת הגיל הרך הם ילדי יפעת, התוכנית נראית ישימה כיום
בתקווה , בקיץביישום המעברים נתחיל השנה . הנשארים במערכת ועוברים את כל שלביה

סדר היום . פשוטה וזורמת יותר, תחלה מתונהפחות חדים וחריפים וליצור לכולם הלעשותם 
אחרי תקופת ,  הקודם והשינויים יבואו בהדרגהגןבתקופה הראשונה יישמר כפי שהיה ב

פגישות , כמובן, הדבר מחייב. 'מהפעוטון לגנון וכו, כך במעבר מבית התינוקות לפעוטון. הסתגלות
  . ורהצוותים ולימוד שגרת היום והשבוע של הילדים שעתידים לעב

  

נמשיך בלימוד . כל הצוותים עברו השתלמות שהוקדשה להיכרות עם התוכנית ודרכי הביצוע
  . הקרובהובבנייה של התוכנית במהלך השנה

 לפי גילם –כי אם גם עם הילדים , תוכנית המעברים אינה רק עבודה עם הצוותים החינוכיים
איך נכנסים ? איך נפרדים? םאיך עוברים מבית ההורים לבית הילדי? מה זה מעבר. והבנתם

כניסה , פרידה מהמערכת: ' לילדים הבוגרים לקראת העלייה לכיתה א–וכמובן ? לחברה חדשה
  . לעולם חדש של בית הספר

  

   בקיץהגיל הרךהתארגנות 

, )20-26.8.14(פרט לשבוע אחד בחודש אוגוסט , מערכת החינוך של הגיל הרך תפעל כל הקיץ
זהו שבוע . שבוע זה אינו שבוע של חופש לצוותים. ת הילדים הנכנסיםהנדרש להתארגנות לקליט

 באוגוסט ייכנסו הילדים שעוברים 27-ב.  והיערכות לקליטהארגון הגנים, של עבודה קשה בהכנות
  .בית למעונם החדש

  
הגננות בגנים אלה . קושי בפני עצמו הוא הפעלת גני הילדים אתרוג והדס

נפעיל . אוגוסט-ה בחודשים יולייות לחופשהן עובדות משרד החינוך וזכא
כאשר מבחינת המינוח הרשמי , את הגנים באמצעות הצוותים הקיימים

מטפלת אחת משך כל השנה יש לכל גננת ב". קייטנה"אנו מפעילים 
והיא מקבלת את האחריות כשהגננת נעדרת , גננתה- מחליפתכמוגדרת ה

והתוכנית נבנית , ותרהיא הממושכת והמאתגרת בי, ת הקיץחופש. מעבודה
  .בתשומת לב ביחד עם הגננת
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. קבוע מקנה לילדים ביטחון ויציבותסדר יום .  תישמר שגרת היום הקבועה, כבכל השנה, בקיץ
 הליכה לבריכה או הבאת .בשילוב פעילויות עם מים, למשל, השינויים המינוריים הם בשעת טיול

  .משפחה כהבנתה ורצונה כל – יישארו בתחום המשפחתי מבחוץ" אטרקציות"
  

. ' עבור הילדים העולים לכיתה א"ימי בוגרים"בגן הדס ייערכו 
לפי יוזמות ורעיונות של , פעילויות אלו יאורגנו על ידי ההורים

" ימי הבוגרים. "'בלונים וכד, ריקוד, ספורט, אפייה: המשפחות
שכולן באות , מבטיחים שפע הנאות והפתעות מרגשות לילדים

החלטנו חד משמעית שאין יותר הזמנת . הם שלהםממשפחותי
גם לא , )'ליצן וכו, קוסם(מופעים ואירועים לילדים מהחוץ בתשלום 

כדי למנוע תופעות של תחרות יקרה ומיותרת בין ,  זאת–בימי הולדת 
   . ורמת ריגוש שאינה מותאמת לגיל הילדיםהמשפחות

  
לכל הצוותים , לכל ההורים והמשפחות, ברצוני לאחל לכל הילדים
  . קיץ נעים ומלא שמחה–המסורים והמעולים שלנו 

  
   מרכזת הגיל הרך– הילה שילה

  
  
  
  
  

ט "שנת תשכשנערך ב, נזכרנו ביום הילד הראשון ביפעת, לקראת יום הילד שיוחג בשבוע הבא
בלי ֵלאּות "שהפעיל את כולם , יאיר פסחיהוגה הרעיון והמנוע הנמרץ שלו היה . )1969ר פברוא(

  . רכזת החינוך, כפי שכתבה בעלון נעמי איילי, "ובלי ייאוש
  

או ציוני דרך " חגיגות יובל" בלי קשר וחסות של –היה זה חג גדול שנפרׂש על פני ארבעה ימים 
במשך .  כולו פרי רצון טהור לׂשֵמח את הילדים ולהעשיר את חייהם–עגולים אחרים בחיי היישוב 

על הכנת צעצועים ומתקנים חדשים  בערבי החורף הארוכים םשלושה חודשים שקדו חבריקרוב ל
. על המלאכה ניצחו חברינו וחברותינו בעלי המקצוע ותושיית הידיים. לילדים בפעוטונים ובגנים

, עגלות ומכוניות של עץ,  סוסים ונדנדות–צבעו וקישטו , ו והבריגוהרכיב, החברים ניסרו והדביקו
, פילים וארנבי בד, דובים, מילאו ורקמו בובות וכדורים רכיםהחברות תפרו ו. קוביות וגלילים

  . חמורים מצחיקים וכריות מתוקות

דוד מנור ערך חזרות עם 
המפעילים לקראת הצגת 

כלב ליום "תיאטרון הבובות 
  תהפוכותרב מחזה –" אחד

; שכתב יאיר בארבע מערכות
הצגה השחקנים הראשיים ב

 אהרון שנאן – "פטר והזאב"
 איתן ברזילי,  הסבאבתפקיד

חיים -בתפקיד פטר ויוסי בן
כל  ליטשו –בתפקיד הזאב 

 פרץ יפה ;תנועת ידצעד וכל 
השקיעו החרוצים  וועוזרי

עבודת הרבה שעות צילום ו
 עריכה בסרט רב ההשראה

  ". סימפוניית הצעצועים"
  
  

   "כלב ליום אחד"גה  הבובות של דוד מנור בהצם עםמפעיליה

  שלמה שגיא, יאיר פסחי: מלפנים
 עמרם גולן, דני אדר, עליזה גלעד, יעל מחניימי, יורם מחניימי: מאחור
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ר הולך ודור דו "סיפורהבעלון התפרסם , בין ביטויי השבח החמים ודברי סיכום, שבוע אחר כך
, מומלץ לקרוא לילדים ולנכדים. סיפור נהדר. קלמן לוריה חצרן בתי הילדים האהוב שכתב" בא

   .ר הכואב על דרכו של עולם וחילופי הדורותסֶ וגם להפנים את המֶ 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  קלמן לוריה
  
  " ?יֹוֵדעַ  ִמי, נּו", ַהַּגֶּנֶנת ֲאָלהׁשָ , "?ַהּיֹום ָלנּו  ֵאיזֹו ַהְפָּתָעה ְמַחָּכה, ְיָלִדים,יֹוְדִעים ַאֶּתםהֲ "
... !"ים ַהֲחָדִׁשיםעִ צּועֲ ּצַ הַ  ֶאת ַהּיֹום ְמִביִאים ָלנּו! ֲאִני יֹוַדַעת", ית ַהְּקַטָּנהיוִ ִהְכִריָזה זִ , !"ֲאִני יֹוַדַעת"
ֶאְזְרֵחי ַהַּגן , ַרָּבה ְּבֶקֶרב ַהַּצֲעצּוִעיםע ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִהְׂשָּתְרָרה ְמבּוָכה מַ ׁשֵ לְ . ה ַהַּגֶּנֶנתָר ְּׁש ִא , !"ָנכֹון"
,  ִהְתַמְרְמרּותקֹולֹותַּגם ַאט ֵהֵחּלּו ְלִהָּׁשַמע - ַאטַא, ָלֹאֶזן ִמֶּפה, ׁשחַ ַר -ַלַחׁש ְּתִחָּלה ָעַבר. יםיִק ִת ּוָ הַ 

  .ְּגדֹוָלה ֶׁשָהְפכּו ִלְמהּוָמה ַעד, ְוָגְברּו ָהְלכּו, ֶׁשָהְלכּו ְוַרּבּו
  

, "ַּגע-ַּגע- ַּגע: "ֶזהִהיא ָרָצה ִמֶּזה לְ . יָלה ְלַהְרִעיׁש ַהַּבְרָוָזה ְזֻהַּבת ַהָּמקֹורִהְגִּד 
ְוֶאת ִּפינּו א !... ?ַהֹּכל ֶהְפֵקר? ָּכָכה ְסָתם? ֲהִיָּתֵכן, ַּגע-ַּגע- ַּגע: "זוֹ ּוִמָּיד ִמֶּזה לְ 
ָאָצה ַהַּבְרָוָזה ְלָהִעיר ֶאת ,  ְונֹוֶׁשֶפתנֹוֶׁשֶמת, רֹוַתַחת ּוִמְתַנַּפַחת"... ?ׁשֹוֲאִלים ְּכָלל

ָצְוָחה ְּבָאְזנֹו , "?ֻּדּבֹון, ָמה ַאָּתה ָיֵׁשן. "יחּוָתא ְּבִפַּנת ַהֶחֶדרַהֻּדּבֹון ֲאֶׁשר ִנְמֵנם ְּבנִ 
ָּכאן ! ?ֹדב-ֻּדִּבי, ָמה ַאָּתה ָיֵׁשן", ַהְּמרּוָטה ְּבַרַעׁש ְוָצְבָטה ְּבַמּקֹוָרה ֶאת ַרְגלוֹ 

 ְלַאט ְוִׁשְפֵׁשף ֶאת  ַהֻּדּבֹון ִהְתעֹוֵרר- - - !" קּום! ?ִמְתחֹוֶלֶלת ַׁשֲערּוִרָּיה ְוַאָּתה ָיֵׁשן
  "?ָקָרה ַמֶּׁשהּו ָחׁשּוב? ַעל ָמה ָהַרַעׁש, ַמה ַהֶּבָהָלה? ַמה ֵּיׁש: "ֵעיָניו

  !"...ים ֲחָדִׁשיםעִ צּועֲ צַ ְמִביִאים ַלַּגן ? א ָׁשַמְעָּת  "–
  "...ֵיׁש ַמְסִּפיק ָמקֹום ְלֻכָּלנּו! ֶׁשָּיִביאּו? ָאז ָמה ִאְכָּפת ִלי, נּו "–
  

ֶנֱעַמד ַעל ַהָּיַדִים , ִהְתַהֵּפ ִעם ָהֹראׁש ְלַמָּטה, ַמָּמׁש ִהְׁשּתֹוֵלל, ן ְּבִפָּנתֹו ִהְתּפֹוֵצץ ִמְּצחֹוקַהֵּליצָ 
ָהָבה ִנְרֶאה ַמה ! ֶׁשָּיבֹואּו? ֵאיֹפה ֵהם ַהּפֹוֲחִזים ַהְּצִעיִרים: "ְּכֶׁשָהַרְגַלִים ְלַמְעָלה ְוהּוא צֹוֵחק ְוצֹוֵוחַ 

ְוׁשּוב !"... ֲהֵרי ֵאין ָלֶהם ִטַּפת ִנָּסיֹון! ?ָעם ָּכמֹוִניְׁש ְדִעים ֵהם ְלַהְצִחיק ֶאת ַהְיָלִדים ּוְלַׁשעַ ֲהיוֹ ... ָחםוֹ ּכ
  ... ָהַרְגַלִים ְלַמְעָלה ְוׁשּוב הּוא עֹוֵמד ַעל ָהֹראׁש

  
. ִּכי ֻּכָּלם צֹוֲעִקים, ה ִּבְכָלל אֹוְמִריםְוַאף ֶאָחד ְּכָבר ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע מַ , ּוֵביָנַתִים ָהַרַעׁש הֹוֵל ָהלֹו ְוָגבֹור

, אֹוִנים-ֶׁשָעְמָדה ַעד ֹּכה ֵאין, ֶזה ָהָיה קֹוָלּה ֶׁשל ָהַאְרֶנֶבת. ה קֹול ְמַצְפֵצףּלָ ִּפְתאֹום ָּבַקע ִמּתֹו ַהֲהמֻ 
." ֵל ֶאל ָׁשלֹום ְוִנְׁשַמע ַמה ְּבִפיוֲאִני ַמִּציָעה ֶׁשּנֵ ! ַהּסּו, ֲחֵבִרים, ַהּסּו! ַהס, ֶׁשֶקט: "ֶהֶלת ְוִנְרֶּגֶׁשתוֹ ְמב

ר ּדּוִמָּיה ְלַאחַ  . ַהִּנְסָעִריםיםעִ צּועֲ ּצַ הַ ְלָהִבים ֶׁשל ּואֹותֹות ַהְסָּכָמה ִנְראּו ִּבְפֵניֶהם ַהְּמׁש. ַּבֶחֶדר ָהְׁשָל ַהס
  ...!"ֵנֵל ֶאל ָׁשלֹום! ֵּכן, ֵּכן! ַרֲעיֹון ְמֻצָּין: "ֻּכָּלםְקָצָרה ָצֲעקּו 

  
  ?ִמי הּוא ָׁשלֹום

ְּבָכל ַּפַעם . ָּתקּוַע ְּבַאְרַּבע ַרְגָליו ָּבֲאָדָמה, ָׁשלֹום הּוא סּוס ֵעץ ָזֵקן ֲאֶׁשר עֹוֵמד ְּבֶאְמַצע ֶהָחֵצר, ּוְבֵכן
ֶאת ִּדְבֵרי .  ֵּביֵניֶהםָהָיה ֶזה סּוס ָהֵעץ ַהַּסְבָלִני ֶׁשִהְׁשִּכין ָׁשלֹום, יםעִ צּועֲ ּצַ הַ ֶׁשָּפְרצּו ִריב אֹו ְקָטָטה ֵּבין 

ָהִעָּקר ! ַּבִית-ָהִעָּקר הּוא ְׁשלֹום, ֲחֵבִרים, ָהִעָּקר: "ַהִּפּיּוס ַהֲחָכִמים ֶׁשּלֹו ָהָיה ְמַסֵּים ָּתִמיד ַּבִּמְׁשָּפט
ָׁשלֹום ֶהֱאִזין  .ָׁשלֹום: מו ֶאת ְׁש יםעִ צּועֲ ּצַ הַ ָנְתנּו לֹו , ַהָּׁשגּור ַעל ִּפיו, ַעל ׁשּום ַהִּמְׁשָּפט ַהֶּזה!" ַּבִית- ְׁשלֹום

ָׁשַקע , ה ָׁשְקָטהּלָ ְלַאַחר ֶׁשַסֲעַרת ָהרּוחֹות ִנְרְּגָעה ְוַהֲהמֻ . ב ֶקֶׁשב ַהִּנְרָּגׁש ְּבָר יםעִ צּועֲ ּצַ הַ ִלְקַהל 
  . ִּכְמַחֵּפׂש ַאַחר ַהִּמִּלים ַהְּנכֹונֹות ְלַרֲעיֹון ָקֶׁשה, ְּבִהְרהּוִרים
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  : ְוָאַמרה ָּפַתח ָׁשָבה ַרּבָ ַאֲחֵרי ַמחֲ 
ְלִהְתַרֵּגׁש  ֵאין. ָּכָכה ֶזה, ַהְּזַמִּנים ִמְׁשַּתִּנים. ּדֹור הֹוֵל ְודֹור ָּבא,  ֶׁשל עֹוָלםגוֹ הָ נְ ֶזהּו ִמ ! ֲחֵבִרים ְיָקִרים"

ְלַהְקִסים ֶאת ֵחנּו וֹ  ְוֵאין ְּבכּוִריםְּכָבר ֵאין ָּבנּו ֵחן ְנע,  ְּבִמְקָצתינּוּלֵ ּבַ ְת ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ֶׁשְּכָבר ִה . לּבֹ ְק ְוֵאין לִ 
ָלֵכן ָעֵלינּו ְלַפּנֹות ֶאת ְמקֹוֵמנּו ּוְלַקֵּבל ֶאת ַהַּצֲעצּוִעים ַהֲחָדִׁשים . ְבָעָברם ּכִ תָ אוֹ ע ְלַׁשֲעׁשֵ ַהְיָלִדים ּו

ַהֶּׁשֶמׁש ַּבַּקִיץ  ָחׂשּוף ְלֹחם, קּוַע ָּבֲאָדָמהָּת , ִני עֹוֵמד ָּכאןָׁשִנים ַרּבֹות ִהּנְ ! ִהְסַּתְּכלּו ָנא ִּבי. ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון
 ָיִאיר ְונּוִרית ָנָׂשאִתי ַעל ַּגִּבי ֶאת. ְוֵהן א ָיְכלּו ִלי, ּוְסָערֹות ָעַמְדִּתי ְּברּוחֹות. ּוְלֹקר ְוֶגֶׁשם ָּבֹחֶרף

 ְוָכל ִיְגָאל ּוִמיַכל–ִפילּו ֶאת ַיְלֵדיֶהם ַואֲ ,  ֲאֵחיֶהם ַהְּצִעיִרים– ְועֹוֵדד ָרִמי ֶאת, ַהֲחִביִבים ְואת ַחְבֵריֶהם
 ֶאת ִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלַפּנֹות.  ֲאָבל א ְלעֹוָלם ֹחֶסן.ַׁשְעִּתי ְוִׂשַּמְחִּתיִׁשעֲ ַהְרֵּבה ְיָלִדים . ַחְבֵריֶהם ַהְּקַטִּנים

ם יּוַכל  הּוא ְּבַוַּדאי ּגַ .ָיֶפה ִמֶּמִּני ְוַעִּליז יֹוֵתר, ָצִעיר ַהָּמקֹום ְלסּוס
הּוא א ִיְהֶיה , ְּכִפי ֶׁשָחַלְמִּתי ַּגם ֲאִני ַלֲעׂשֹות ְוא ָזִכיִתי, ָלנּועַ 

  "... ָּתקּוַע ָּכמֹוִני ְּבָמקֹום ֶאָחד ָּכל ַחָּייו
  

ִנְׁשְמעּו קֹולֹות ָׁשאֹון , עֹוד ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק ָׁשלֹום ְלַסֵּים ֶאת ְּדָבָריו
, ְּבָצֳהָלה ּוִבְצחֹוק ַאִּדיר, ְלֶפַתע. ה ִמְתָקְרִביםּלָ ַוֲהמֻ 

ָיִפים , ַרב ֶׁשל ַצֲעצּוִעים ֲחָדִׁשים-ִהְתָּפֵרץ ַלַּגן ֵעֶרב
. ֻּכָּלם ָנִעים ַעל ַּגְלַּגִּלים, ַקִּלים ּוְזִריִזים, ְלַהְפִליא

 ַהֶּנְהָּדִרים ָנעּו ְּבַעִּליזּות ְּבָכל ִּפּנֹות ַהַּבִית יםעִ צּועֲ ּצַ הַ 
ְנבֹוִכים ְותֹוִהים . ַלת ִׂשְמָחהַּבֲהמּו אותו ּוִמְּלאּו
ְוָכ ָהיּו , ּוָבהּו ָּבֶהם  ַהְיָׁשִניםיםעִ צּועֲ ּצַ הַ ָעְמדּו 

עֹוְמִדים ַעד ֶׁשֶּנֱאְספּו ַאַחר ָּכבֹוד ְוָהָעְברּו ֶאל 
  .ַהַּמְחָסן

  
  . ַּגם ַעל סּוס ָהֵעץ ָׁשלֹום א ָּפַסח ַהּגֹוָרל

ַאָּתה . "ָּכ יַח ַהַחְצָרן ְלָעְקרֹו ִמּתֹו ָהֲאָדָמה ֶׁשָּבּה ָהיּו ְּתקּועֹות ַרְגָליו ָׁשִנים ַרּבֹות ָּכלא ְּבַקּלּות ִהְצלִ 
, ָׁשלֹום ִהְׁשִמיע ֲאָנָחה ְּכֵבָדה ְועֹוד ֲאָנָחה. ֵמִזיַע ִמַּמֲאָמץ, ָלַחׁש ַהַחְצָרן ְלָׁשלֹום ְּבִחָּבה, "ַעְקָׁשן ָּגדֹול
ִּבְמקֹומֹו ִהְתַיֵּצב ֶּבָחֵצר סּוס ַעל . ַעד ֶׁשהּוְצאּו ָהַרְגַלִים ִמְּמקֹוָמן ְוהּוא ָהֳעַבר ַלַּמְחָסן. ..ְועֹוד ַאַחת

  .ַּבַעל ַרֲעָמה ְׁשחֹוָרה ַוֲעֻבָּתה ְוֵעיַנִים ְׁשחֹורֹות ְויֹוְקדֹות, ֵּגֶאה,  סּוס ַאִּביר–ַּגְלַּגִּלים 
  .ִחּלּוף ַהִּמְׁשָמרֹות ִנְסַּתֵּים

  
ָאז ִיָּזְכרּו . ְוהּוא ִמְתַעֵּקׁש ּוְמָסֵרב ָלֶלֶכת, ְוַאַחד ַהּסּוִסים ַהְּצִעיִרים ֶיֱחֶלה אֹו ִיָּנֵזק, ֲאָבל ֵיׁש ְוִיְקֶרה

 –ַמְרֵאהּו ָאְמָנם ֵאינֹו ְמַלֵּבב ְּביֹוֵתר . ְוהּוא מּוָצא ְּבָכבֹוד ִמן ַהַּמְחָסן, ַהּסּוס ַהָּזֵקן, ְקִׁשיָׁשא-ְּבָׁשלֹום
: ּוִפיו ֲעַדִין ְמַמְלֵמל, סֹוֵחב ְוסֹוֵחב, הּוא סֹוֵחב! ֲאָבל ְראּו, ְקָצת ָעקּום ְוַגם צֹוֵלַע ְּבִמְקָצת, ְקָצת ָּדהּוי

  ..".ַּבִית- ָהִעָּקר ְׁשלֹום, ַּבִית-ָהִעָּקר ְׁשלֹום"
  
  
  

  מזל טוב
  ליערה ויוסי דידי

  התאומים-להולדת הבנים
  למירי וקרלוס רגב

  .להולדת הנכדים
  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב
  לנורית ואורי שוויקה

  שילהולדת הבן 
  יה ומישקה שוויקהלדל

  .להולדת הנכד
  !ברכות לכל המשפחה
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  טרקטור הילדים

  :או
  ...תהילת העולםלה כך חולפת 

  . השבוע נעלם הטרקטור האדום שעמד שנים רבות ליד בית הדר
, האהוב" טֹור- ַטא"אפילו הקטנטנים בני השנה וחצי תהו איפה ה. הילדים הבחינו בחסרונו מייד

שהטרקטור היה חלק בלתי , םההורים שלהעל ואפילו  ,שלא לדבר על ילדי הגנים וילדי בית הספר
   .נפרד מנוף חייהם מיום שנולדו

  .מיכה להמן ועל סופו מספר שחר-אהרוני בןאת סיפורו של הטרקטור הזקן מביא 
  

 :אהרוני
 יתב"הכיתה נפתחה ב . יפהעם המורה ימימה', לכיתה א" ערבה" עלו ילדי גן 1972בסוף קיץ 

 –" בית הדר" הוא נקראהיום . ושיחקו אכלו ,שנוגם יכי אם , הילדים לא רק למדו שבו ,"הכולל
 שחזר שוב להיות בית ילדים אחרי שבמשך שנים רבות שימש את הוותיקים להתכנסות אותו בית 

  .ותעסוקת בוקר
  

היו נטועים אורנים ולא היו שם בכלל מתקני  ,"גן ניר"במקום שבו נמצא היום , בקרבת הבית
בשטח שעליו , קצת מרוחק אבל הוא היה, י שעשועיםמתקנ  עםמשחקיםגן היה אומנם . משחק
  . כדורסל שיחקו במגרש שליד הבריכה.היום מגרש הכדורסלנמצא 

  
איך ילדים יכולים לגדול , באמתכי  (צריכים טרקטור ליד הכיתה' ימימה חשבה שילדים בכיתה א

וכלו למצוא  בשקט שאולי כמה אבות יימימה אמרה). ?ם טרקטורהוללמוד כמו שצריך אם אין ל
  . אותו ליד הכיתהציבטרקטור מתאים ולה

  
 דומני שהיה זה –יאיר בחר טרקטור שיצא משימוש .  עבד במוסך,אבא של אֹורי, יאיר גולדהור

 דומים שכיכבו בפלחה ובבניין שנים רבות ויצאו אט אט 'אליס'אחד מארבעה טרקטורי ', אליס ד
 יהיה ' כיתה אכדי שלאורי ולשאר ילדי', כיתה א ליד וגרר אותו  מחדשאותו צבעהוא  .מכשירות
והורדנו את הטרקטור , הכנתי לטרקטור חצובה מפלדה. אני עבדתי אז במפעל המתכת .טרקטור

 ההגה ושאר הילדים יוכלו לסובב את  וגיאוירו שהגלגלים הקדמיים יהיו קצת באדי כ,על החצובה
  . עבודהבחופשיות כשהם בנסיעות

  
  . דורות של ילדים נהגו בו לכל העולם.  שנה42  במקוםככה עמד הטרקטור
 .בא יומועכשיו  .תוֹ ּמ והחלודה כבר עשתה בו ׁשַ ,ושקע באדמההטרקטור הלך עם השנים והזיקנה 

כי הרי עדיין קשה לילדים לגדול , אני מקווה שיימצא לו במהרה מחליף צעיר ראוי לתפקידו
  .וללמוד כמו שצריך אם אין להם טרקטור
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  :יכהמ

לעמוד בדרישות הבטיחות , בצדק רב, מתקני משחקים לילדים בגני השעשועים מחוייבים
דרישות האת " גן ניר" שנים על 3 לפני לנּוחַ הֵ כאשר . והתחזוקה שנקבעו על ידי מכון התקנים

ם חּו ולכן הוחרג מהאזור הָּת ,התברר שהטרקטור הקשיש אינו עומד באף אחת מהדרישות, ל"הנ
  . של הגן

  
של דחינו את סילוקו , כך בשירות הילדים- מתוך התחשבות בעברו המפואר בשדות העמק ואחר

שיוף פינות , הסרת זיזי פח בולטים: מעת לעתהכרחיים מהאזור והסתפקנו בתיקונים הטרקטור 
. של הטרקטורהמדורדר באחרונה גברו ההערות על מצבו  .'כדי שאף ילד לא ייפגע וכד חדות

כרך את , סמי הגיע עם המעמיס.  ויפה שעה אחת קודם–ריך לעשות מעשה צ, החלטתי שזהו
, הרצועות סביב הטרקטור החלוד והמתפורר והוביל אותו אחר כבוד למגרש הגרוטאות של המוסך

עכשיו אנחנו מחפשים לו מחליף המסוגל לעמוד  .שם שמחו לקראתו כמה כלים בני גילו ומצבו
  .נקווה שנמצא. בתקני הבטיחות

  

  
  סמי מרים לאט את הטרקטור הזקן באמצעות הכף של המעמיס  

  . הברזלגרוטאותומסיע אותו אחר כבוד למגרש 
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  לסיום יום הילד
     

  קפה שישי בכיכר האדומה   
  4.7.2014ד  "תמוז תשע' ו, בערב שבת   
  20:45בשעה    

  
  :בתוכנית   
  ב"ברכות למסיימי גן הדס ולבוגרי י �
  המנון יום הילד בביצוע ילדי יפעת �
  יפעתל 60  לכבודמצגות שהילדים הכינו �
  .שתצולם במהלך היום, מצגת יום הילד �

  

 !לא תצטערו, בואו  


