
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  איתקה

  ִּכי ֵּתֵצא ַּבֶּדֶר ֶאל ִאיָתָקה 

  דְׁשַאל ִּכי ֶּתֱאַר ַּדְרְּכ ְמאֹ 

  .ְמֵלָאה ְּבַדַעת, ְמֵלָאה ְּבַהְרַּפְתָקאֹות

  ַאל ִּתיָרא ֶאת ַהַּלְסְטִריגֹוִנים ְוַהִּקיְקלֹוִּפים

  .ַאל ִּתיָרא ֶאת ּפֹוֵסידֹון ַהִּמְׁשּתֹוֵלל

 ְצֵאם א ִּתְמ ְלעֹוָלםַעל ַּדְרְּכ  

  את ְוֶרֶגׁש ְמֻעֶּלה  ִנּׂשֵ ְּת בְ ָּכל עֹוד ַמְחׁשַ 

  .ֶאת ַנְפְׁש ְוֶאת ּגּוְפ ַמְנִהיג ַמְפִעים

א ִּתָּתֵקל ַּבַּלְסְטִריגֹוִנים ּוַבִּקיְקלֹוִּפים  

  ַרקִאם , ְולא ְּבּפֹוֵסידֹון ַהּזֹוֵעם

 ַנְפְׁשא ַּתֲעִמיֵדם ְלָפֶני.  

  .דל ִּכי ֶּתֱאַר ַּדְרְּכ ְמאֹ ְׁשַא

  ִּכי ִּבְבָקִרים ַרִּבים ֶׁשל ַקִיץ ִּתָּכֵנס

  ִּבְפִליָאה ַרָּבה ָּכל ָּכ, ְּבֶחְדָוה

א ָרִאיָת ֵמעֹוָלםֶאל ְנֵמִלים ֶׁש.  

  ן ִמְסָחר ֵפיִניִקּיֹות ַּתֲעגֹ -ְּבַתֲחנֹות

  ,בִּתְקֶנה ְסחֹורֹות ְמֻׁשָּבחֹות ָלרֹ 

  ִעְנָּבר ְוָהְבֶנה, ְּפִניִנים ְוַאְלֻמִּגים

  ּוִמיִנים ׁשֹוִנים ֶׁשל ְּבָׂשִמים טֹוִבים

  .ְּכָכל ֶׁשַרק ִּתְמָצא ְּבָׂשִמים טֹוִבים

  ָעֶלי ְלַבֵּקר ְּבַהְרֵּבה ָעֵרי ִמְצַרִים

  .ד ֵמֵאֶּלה ַהּיֹוְדִעיםִלְלמֹ , דִלְלמֹ 

  

[...]  

  ע ָיֶפהִאיָתָקה ֶהֱעִניָקה ְל ַמּסָ 

 ִאְלָמֵלא ִהיאא ָהִייָת ְּכָלל יֹוֵצא ַלֶּדֶר.  

  .יֹוֵתר ִמֶּזה ִהיא לא ּתּוַכל ָלֵתת

  .א ִרְּמָתה אֹוְת ִאיָתָקה –ְוָהָיה ִּכי ִּתְמָצֶאָּנה ֲעִנָּיה 

  ,ִנָּסיֹון- ַרב, ְוַאָּתה ָחָכם, ְוַכֲאֶׁשר ָּתׁשּוב

  .ִאיָתָקהי  ַמִה י ָּתִבין ֵהיֵטבזַ אֲ 

  קונסטנדינוס קוואפיס                                                      

  ב"מוקדש לבוגרי י
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  ".צוק איתן" שורות אלו מתנהל בדרום הארץ מבצע בזמן כתיבת
  . נתונים תחת אש מרצועת עזה, ולא רק הם, תושבי הדרום וילדיהם

  . שגרת חייהם השתבשה כליל

מרכזים מידע על הצרכים של האזורית עמק יזרעאל ובמועצה הקיבוצית בתנועה 
 כי מועצהלתנועה והודענו ל.  במעטולּו, סייעגם אנו ביפעת נערכנו ל .תושבי הדרום

  . הדרוםבני נוער ומשפחות מ, לילדיםנשמח לפתוח את ביתנו 

 נותו לעדכן אמתבקשיםם יהבבתמשפחות ים לארח רוצשיכולים וותושבים חברים 
  .בארץ כולה ונשוב לחיים של שלווהשקט במהרה ישוב לשרור שנקווה . במזכירות

  מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  
  
  

  
  

   ליווינו בצער 6.7.2014, ד" תשעתמוז ב'ח', אביום 
  . ל" זתמר גולדשטיין הנו היקרתלמנוחת עולמים את חבר

  

  , הוכן דברי משפחה וחברים לזכר, דברי הפרידה בהלוויה
  .יופיעו בעלון זיכרון ביום השלושים

 

 

  
  

 

  

  למותה  שנים   7  תמוז  'טז  ל" זחורן-רות הקר

  הלמות  שנים    28  תמוז  'כ  ל" זגוטה מור

  למותו  שנים    31  תמוז  'כא  ל" זיצחק ורדי

  למותו  שנים    18  תמוז  'כא  ל" זצבי עופר

  למותו  שנים    10  תמוז  'כא  ל"מנחם קאופמן ז

  מותהל  שנים   38  תמוז  'כב  ל" זכרמית ביטון

  למותה  שנים   13  תמוז  'כב  ל" זאסתר ליסאי

  ה שנים למות30  תמוז  'כג  ל" זאלה גלילי

  שנים למותה   20  תמוז  'כה  ל" זציונה ארצי

  למותה  שנים   13  תמוז  ' כה  ל"שרה ברזלי ז
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  30.6.2014אסיפה מיום 
  

  תנועת רכב וחניית רכב באזורי המגורים

 , ההחלטה האחרונה בנושא.מלווה אותנו כבר שניםבאזורי המגורים רכב כלי חניית תנועת הרכב ו
 לא החלטה זו. 2010 אפרילהתקבלה ב, על חניית רכבים בשטחי המגוריםבמפורש האוסרת 

חד משמעית שבו ישנה החלטה  המצב – לא ניתן להמשיך להתעלם. מומשה ולא נאכפה עד היום
  . ובלתי קבילתקין בלתי ינה נאכפת הוא אהמופרת על ידי רבים ו

.  אולי בגלל החדשות הסוערות ששודרו באותו ערב–חברים רק מעט , לצערי,  השתתפובאסיפה
עלה כמו כן . טחי המגורים בשהחנייהעלו שוב טיעונים בעד ונגד אכיפת ההחלטה על איסור בדיון 

לוטן בהקשר זה הציג . י המגורים כלי רכב באזורתד ברורה ההיבט הבטיחותי של תנועובצורה מא
עברו חודשים רבים ודבר לא נעשה בהסרת המפגע הבטיחותי של ": את השאילתא כדלקמןאורן 

י ממלאל זלת ידם שולא ניתן להבין ולקבל את א. גדר חיה המונעת ראיית רכבים בצמתים
פניתי בכתב ובתזכורות למנהל הקהילה ודבר לא .  שחובתם להסדיר את הנושאיםהתפקיד
לשיפור הבטיחות בדרכים יש להשקיע מחשבה ואמצעים אין ספק כי  .!"?עד מתי. התרחש
  . ילדים ומבוגרים ביפעתשל ובטחונם ם שלומ למען ,ביישוב

  .חניית כלי רכב באזורי המגוריםשא להעביר להצבעה נוספת בקלפי את נוהחליטה האסיפה 
  :שלכל אחת מהן השלכות ציבוריות ואישיות, להכריע בין שתי חלופותהחברים יצטרכו 

 כספיים על מית קנסות טל כולל ה, בשטחי המגוריםיההאוסרת חניהקיימת  ההחלטה שרורא  .א
  .פר החלטה זויש

 .רכב באזורי המגורים והתרת חניית ביטול ההחלטה  .ב
  
  

  7.7.2014ם אסיפה מיו
  

  " אהדה"הסדר 
  

והברורים אחד הביטויים החזקים  הינו –  לבנים בעלי צרכים מיוחדיםהסדר  –" אהדה"הסדר 
 הקיבוץ לדאוג ביחד עם המשפחות לצרכיהם של של החובה .ערבות ההדדית בקיבוץ המתחדשל

ובה מוסרית א גם חיה מעוגנת בתקנות רשם האגודות השיתופיות ובניו בעלי הצרכים המיוחדים
  . מהדרגה הגבוהה ביותר

הסבירה , בתנועה הקיבוצית" אהדה" העומדת בראש ארגון , חברת קיבוץ עברון,היוז-אילנה שריג
העירו על הצורך שאלות על מהות ההסדר והעלו חברים . רהסדסעיפי האת משמעות באסיפה 

  . להבהיר ולחדד את הניסוח בסעיפים שונים

המתוקן יובא שוב  ההסדר ."מקצה שיפורים" ההסדר המוצע להאסיפה החליטה להחזיר את
 מנהל :שחבריו הם,  גם הצוות לבעלי צרכים מיוחדיםבא לאישוריוואז , בהקדםלאסיפה 
  .עובדת סוציאלית ושני נבחרי ציבור, רכזת הבריאות, הקהילה
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  2.7.2014ישיבת ועד ההנהלה מיום 

 לדיון ראשון בנושא התכנסה ההנהלה, מו ישיבות הנהלהבהם לא התקיישלאחר מספר שבועות 
 בפני עופר הציג .  חבר קיבוץ געתון, בהשתתפות עופר אדרנערךהדיון ". תהליך אסטרטגי ליפעת"

  ". ון צמיחהכוָ ּוקיבוץ מ "שלתהליך חברי ההנהלה את ה

  :ביניהן, מתוך הדיון עלו ועולות שאלות רבות

  ?מה מטרת התהליך �

  ?צריכה להיכנס לתהליך כזה היוםה ויכולהאם יפעת  �

 ?כל תושבי היישובשותפים חברי הקיבוץ בלבד או תהליך כזה להאם  �
  ?"מתיישבי יפעת"במסגרת אגודת במסגרת הקיבוץ או האם להיכנס אליו  �

המשיך בדיון האסטרטגי  יש בכוונתי ל, בנוסף לעיסוק בנושאים השוטפים,בחודשים הבאים
  . סדר היום הציבורי ביפעתהחשוב הזה ולהעלות אותו ל

  
  :מדברי עופר אדר קצר להלן ציטוט

  

  הגיע הזמן לשנות תודעה

  . בעשורים האחרונים עסק הקיבוץ בהישרדות ויציאה מהמשבר
 ". מוכוון הישרדות"הקיבוץ היה 

  . חזרנו להיות חברה אטרקטיבית וצומחת. יצאנו מהמשבר ,הצלחנו
  .ים שיש להם קיבוץ מקיבוץ שיש לו חברים לחבר:שינויחל 

  .לקיבוץ הגיעו חברים ותושבים בעלי רקע שונה ואינטרסים מגוונים
  . הקיבוצי" נוםּגֶ "התהליך שינה את ה

  . לעיתים היא אינה קיימת כלל,השתנתה" הדרך המשותפת"
המשימה המרכזית היום היא צמיחת הקיבוץ בדרך שרותמת אליה את כל 

  . ם העוסק בכל מערכות הקיבוץהצמיחה היא מהלך של. מערכות הקיבוץ
  

  ".מוכוון צמיחה"הקיבוץ הופך 

  
  

  אירועי קיץ

לכל עורכי האירועים ברצוני להזכיר .  ואתו אירועים ומסיבות לרוב,הקיץ כבר פה במלוא חומו
והמסיבות כי יש צורך גם להתחשב בשכנים הגרים בסביבה ולהקפיד כי מסיבה ואירוע חגיגי לא 

  . בור השכניםיהפכו למטרד ועונש ע

 בכיכר לערוךאני מבקש מן החברים לא . אירועים בכיכר האדומהאמורים במיוחד כלפי הדברים 
  . האדומה אירועים המלווים במוסיקה חזקה ונמשכים לשעות הערב המאוחרות

  מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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*  
חברי כל מי שירצה בכך משחבריה יהיו ,  החלטנו על הקמת אגודת מתיישבי יפעת2000בשנת 

 ובתשלומיה יחוייב כל מי שחי ,אנשי ההרחבה הקהילתית וכן תושבים החיים ביפעת, הקיבוץ
,  שנים10רק אחרי . אושר על ידי רשם האגודות השיתופיותתקנון האגודה הוקמה וה. ביפעת

חברי יפעת ואנשי ההרחבה הקהילתית נרשמו . החלו העניינים לנוע קדימה בפועל, 2010שנת ב
  . ר"יוכאושר יואב אהרוני  ,נבחר ועד הנהלהבהמשך , כחברים באגודה

. חבר קיבוץ מלכיה, אורי גרינברג בחרלתפקיד נ. לתפקיד מנהל האגודהועד ההנהלה הוציא מכרז 
הודיע , אחרי שנתיים וחצי בתפקיד מנהל האגודה, כעת .2011 באוקטובראורי התחיל את תפקידו 

במצב המשברי שנוצר בחודשים האחרונים הוא מרגיש  – 2014תפקידו בגמר יולי אורי על סיום 
  . שאינו יכול למלא את התפקיד כפי שהוא מבין אותו

  : אנחנו נפגשים לראיון סיום
  .לאן ממשיכים, "ה טעינואיפ", מה לא, מה הושג, מה ואיך היה בתקופה הזאת

  
  . אבני דרך ראשונות–ההתחלה ספר על , אורי

היא לא עמדה ,  לפני כניסתי לתפקידכבר הוקמה" אגודת מתיישבי יפעת"למרות שהיישות 
בהרחבה .  לעצמה והיתה מחוברת ואחוזה בקיבוץ יפעת באלפי קשרים וזיקותכיישות נפרדת

 ביפעת –ב תושבי ההרחבה המיועדים חיו בשכירות הקהילתית אוכלסו עד אז בתים ספורים ורו
למאמץ לקדם בצורה , יחד עם הנהלת יפעת והנהלת החשבונות, הקדשנוכחצי שנה . או מחוצה לה

קשה . לבין פעילויות אחרות של קיבוץ יפעת ותמוניציפלי-ותיישוביפעילויות בין נכונה הפרדה 
 – ואחד שזה עתה התהווה 60- ד בן קרוב לאח, בלתי שוויםתאומים סיאמיים מאוד להפריד בין 

בתום . גם בהמשךוחיים משותפים אבל שניהם צריכים להישאר בחיים ולחיות בזיקה עמוקה 
אגודת מתיישבי יפעת . הופרדו המערכות היישוביות ממערכות הקיבוץ, 2012ביולי , כחצי שנה

  המערכותניהלנו את 2012 עד סוף שנת.  בכוחות עצמההגיעה לשלב שבו היא צריכה ללמוד ללכת
  . של האגודה להתנהלות עצמאית מלאהנו עבר2013שנת  והחל בקיבוץה בגיבוי של היישוביות

  
  ?מה היה הכי קשה

. האגודה יחסי גומלין של אמון ושיתוףכל מרכיבי  בין ליצור: בינוי קהילההאתגר הכי קשה היה 
 פרי יצירה של חיים שלמים עם הרבה חברים ביפעת התקשו לקבל את המצב שבו הם חולקים

ו מצידם דרשאנשי ההרחבה . שזה מקרוב באו וצריכים לשתף אותם בהחלטותזרים אנשים 
זהו . בהתוויית הדרך במערכות החינוך ומערכות יישוביות אחרותמההתחלה להיות שותפים 

י אך בל,  והכלת כעסיםבהתחשבות, השתדלנו לעשות אותו לאט. תהליך חברתי קשה ומורכב
 כולם מקבלים –  בזכויות וחובותכגון שוויון בין חברי האגודה ( המכונניםלוותר על היסודות

מה גם , המערכת הרגישה ביותר היתה מערכת החינוך. )כולם שותפים במימון,  שווהשירות
  .שהחינוך המשלים היה אז בקיבוץ יפעת בגמר תהליך ארוך של בנייה מחודשת
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  ?יך הצליחאיפה לדעתך התהל? מה הושג

ידי -מוניציפליים על-ניהול נושאים יישוביים: מערכותרשויות והפרדת בנינו מודל נכון של , לדעתי
קיבוציים - ניהול נושאים חברתיים, )בזהות ועדים עם הוועד המקומי (הנהלת אגודת המתיישבים

תיאום שנעשתה ב, להפרדה הנכונה. ידי הנהלת הקיבוץ- על) צמיחה דמוגרפית, שיוך, פנסיה(
שהשתחרר מהאחריות לניהול יישובי שוטף ,  לדעתי גם לקיבוץ יפעתחשיבותהיתה , מתמיד

  . ובלי זיקה ותלות מיותרים בין הפעילויות האלהלטובת השלמת תהליכים חברתיים פנימיים
האחראית על הפעילות ,  המועצה האזורית עמק יזרעאלםהאגודה יצרה קשרים מצויינים ע

הבהירות מי ובאלו . איכות סביבה ועוד, תאורה, תשתיות: יישובים בתחומיההמוניציפאלית של ה
מעורבות והנחיה מצד כל ממלאי , זכינו לעזרה רבה. נושאים עובד מול המועצה היטיבה עם כולם

  . כל אחד בתחומו–התפקידים והמחלקות במועצה 

לאגודה אסור לחרוג מן מאחר ש. ונכוןמסודר ארגוני -אני חושב שהצלחנו לבסס גם מודל ניהולי
הנהגנו מעקב , )בשונה במקצת מן הקיבוץ(באף אחת מן הפעילויות ולהיכנס לגירעון התקציב 

אחד שבו נפגש כל , "יום תמחיר"מדי חודש נערך . שלא היה מקובל בענפי הקהילה בקיבוץ, צמוד
ודנים בכל , משווים תוכנית מול ביצוע. פעילות עם צוות התמחיר והנהלת החשבונותה ימנהלמ

 אבל ,שאוף כל הזמן למירבל, מנהלי הפעילויות למדו לעבוד במגבלות התקציביות. בעיה וחריגה
  . לשמור מכל משמר על האפשרי

במיוחד חשוב לי להזכיר את מערכת החינוך על שני . רוב פעילויות האגודה מתנהלות היטב ונכון
והיא גם , א ליבת הפעילות היישוביתמערכת החינוך הי.  הגיל הרך והחינוך המשלים–חלקיה 

בסיוע , הילה שילה בגיל הרך וורד שנפיק בחינוך המשלים. הרגישה והחשופה ביותר לביקורת
, תבונה ב–עושות עבודה ניהולית יוצאת מן הכלל , וגיבוי של דורון גלעד בהיבטים התקציביים

העוסקת , ת החינוך הפעילה הנהל.בהתחשבות ובאחריות גדולה כלפי הילדים וההורים, מסירותב
. עובדות אף הן בצורה מעולה, המתווה את העקרונות והמדיניות, והנהלת החינוך הרחבה, בשוטף

נמצאים ילדי יפעת במערכת , ובזכות הצוותים שבכל בתי החינוך, בזכות המנהלות וההנהלות
  .דהמשמעותיים ביותר של האגוה אני רואה בזה את אחד ההישגים –חינוך מצויינת 

ת והתקבלו לחברּו'  הבתים של מתיישבי ההרחבה הקהילתית שלב א41עם הזמן אוכלסו כל 
מספר , הקהילה גדלה והתחזקה. שבתיהם יאוכלסו בשנים הקרובות', באגודה מתיישבי שלב ב

  . אפשרות להפוך את יפעת ליישוב שטוב מאוד להשתייך אליוהיש לאגוד. הילדים גדל
  

  ?מה השתבש, מדוע ביקשת לסיים, כך טוב-אם כל

לא ,  לא תמיד בקצב שרציתי–במשך תקופה לא קצרה היתה לי הרגשה שהדברים מתקדמים 
, לאט נוצרו היכרות ונבנה אמון. אבל היתה התקדמות מתמדת, תמיד במתווה הטוב ביותר לדעתי

  . על הנתיב הנכוןרוב הפעילויות עלו , כל מה שקיבוץ יפעת הבטיח קויים במלואו

הנהלת האגודה המליצה על שיטה .  נבחרה הנהלה חדשה לאגודה2014לקראת הדיונים על תקציב 
מהלך זה לא תואם עם הנהלת . שזכתה לרוב גדול באסיפת האגודה,  לגביית מיסי האגודהחדשה

, ר"ויואב אהרוני התפטר מתפקידו כי. יפעת ועמד בניגוד לעמדתם העקרונית של חברים ביפעת
חברי יפעת הסתגרו . קרס ומערך התיאום עם הנהלת יפעת האמון בין מרכיבי הקהילה נפגע מאוד

. לא נמצא מחליף ליואב בתפקיד, מזה חצי שנה, עד היום. ונסוגו משיתוף הפעולה עם האגודה
. ר וההנהלה מתווים מדיניות ודרך והמנהל אחראי לביצוע"היו, בחלוקת התפקידים המקובלת

אני מרגיש שאינני יכול למלא כהלכה את כפל . אני נדרש גם להנהיג וגם לנהל, ר"יובהעדר 
אינני חש את זרמי העומק בחברה היפעתית ואינני , מה גם שאינני חבר יפעת, התפקידים הזה

  .מסוגל לתפקד היטב בלי התיאום עם הקיבוץ

עדיין להיות כרגע צריכה הגעתי למסקנה שאף על פי שלדעתי במבנה נכון . חשבתי על כך לא מעט
ר "הרי שבכורח הנסיבות ובהעדר יו,  לבין מנהל הקיבוץהפרדה בין מנהל אגודת המתיישבים

הפוטנציאל של .  מנהל הקהילה–אין ברירה אלא להעביר את הניהול לידי גלעד דקל , במקום יואב
וליצור גודה  להחזיר את יפעת לשיתוף פעולה עם הא,להנהיג את האגודה, כחבר יפעת, גלעד

אומנם הזמן לדעתי אינו בשל עדיין לניהול משותף של שתי . גדול משליאחדות בין המרכיבים 
  .מוטב מענה אפשרי על פני שוקת שבורה, אבל באין פתרון אחר, המערכות



 7

  ?בר האמוןשתרומה להיווצרות מאישית האם להרגשתך היתה לך 

 נמנעתי מלבטא ,על התקציב וגביית המס היתה לי דעה משלי במחלוקתאף ש. אינני מרגיש כך
 וכמובן לנהל את – להביא להסכמות, לתווך, היה לגשר, כפי שהבנתי אותו, תפקידי. אותה

, לַמֵּתןעשיתי כל מאמץ . על פי ההוראות שקובע תקנון האגודהואת קבלת ההחלטות התהליך 
, שאילו נקטתי עמדה אישיתאני סבור .  ולא הצלחתי–  בוויכוח הטעון שהתפתחלקרב בין הצדדים

  .הייתי עלול לגרום למשבר מוקדם יותר וקשה יותר
  

  ?מילים של פרידה

שכל אחת ואחד , ועובדי האגודה ביפעת לכל מנהלי הפעילויות אני מבקש להביע הוקרה ותודה
לא אוכל להזכיר את כולם . מהם קידם בדרכו ובגזרת פעולתו את אגודת מתיישבי יפעת הצעירה

  . אבל תודתי נתונה לכולם, םבשמותיה

 דורון גלעדאת  ו,ורד שנפיקוהילה שילה : במיוחד חשוב לי לציין שוב את מנהלות מערכת החינוך
 בתחילת מחלוקות ולבטים, ידענו לא מעט אי הסכמות. שנתנה כתף לעזרה ארגונית וניהולית

אני .  הכול כפי הוחלטבוצע, אחרי קבלת החלטה, בכל ענייןאני מכבד מאוד את העובדה ש. הדרך
הוקרה .  במחשבה ובעשייהומקווה שהייתי לעזר,  בתפקידןמצידי עשיתי כל מאמץ לסייע להן

באנרגיות טובות בלתי נדלות גיבשה ש,  רכזת התרבות– אני מבקש להביע גם למאיה קדוש אישית
מה ברבעשייה תרבותית צוותי חגים ובתקציב דל יחסית הצליחה לשמח את הקהילה כולה 

לעופר שפריר אשר על הביטחון , תודה והוקרה לאבישג הנדלר ועפרה שטיינברג במרפאה. גבוהה
לרון מדר שקיבל על עצמו את ניהול הנוי עד פציעתו ואף ממיטת חוליו ממשיך לנהל את פעילות ו

  .מקרב לבי אני מאחל לרון רפואה שלמה ומהירה. צוות הנוי

שלטה ביומן הפגישות , לאורך הדרךבדרכה השקטה ה לי שדאג, לריקי פרץאני חב תודה אישית 
 ,רגע: " בזמןידעה להגיד לי וכל צעד ושעלבהקלה עלי , קראה את מצב רוחי במבט, שלי בתבונה

 תמי, יעקב לית ג– חשבונותה הנהלת  לחברות צוותוהערכהתודה . "...!יתחשוב עוד פעם לפנֵ 
ההפרדה ביצעו את , יות האגודהו פעילשעזרו בהקמת –  מרקיאר וורד מדרמרגו, פרנסיס

יות וחות וניתוח תמחירי וכספי של פעיל"דובקשה להחשבונאית בין הקיבוץ לאגודה ומילאו כל 
בכל  את תזרים האגודהביעילות ובמהירות להציג הצליחה כגזברית  ש, כהןאןל תודה. האגודה

  . פעם שביקשתי זאת ממנה

ייעו לי בתפקידי במחשבה ובעבודה משותפת והיו סנתנו כתף ואני מבקש להודות לחברים ש
ר ועד ההנהלה של האגודה "אשר שימש כיו, תודה ליואב אהרוני .שותפים בגיבוש עבודת האגודה
אך תמיד , עם לא מעט חילוקי דעותאומנם , בשיתוף פעולהעבדנו . בראשית התגבשותה ופעילותה

. להגיע בצורה נכונה ליעדים העיקרייםבלתי פוסק מתוך ראייה של טובת העניין עצמו ומאמץ 
כל לשהיה שותף , לגלעד דקלו, היה שותף מלא בתהליך בניית האגודהש, הנדלרקיטו לתודה 

  .מצבים מורכביםבומוצא נסיונות למצוא פתרון הוהתלבטויות  ה,השאלות

  .אני מבקש להתנצל בפני חברים שנפגעו פה ושם מהתבטאויות שלי כלפיהם, ולבסוף
  

  ?תה הולך מכאןלאן א

 , בבית קשת במשרה חלקיתקהילה ומשאבי אנושאני ממשיך בניהול 
  .מלכיה,  עבודה בצוות המטעים של קיבוצי–" לאספסת"וחוזר כרגע 

  

   !בהצלחה             
  מרים אהרוני
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  . ולשנה הבאהחופש הגדולהיערכות המערכת למעדכנת על , מרכזת החינוך המשלים, ורד שנפיק
  .נשוב ונספר על הילדים ופעילויותיהם בהמשך הקיץ

  
  

  לקראת השנה הבאה

המספר . 'ו-' ילדים בכיתות א100-השנה יש לנו כ
מחייב אותנו לשינויים !) כן ירבו(הגדול 
עם הגידול במספר , בשנה שעברה. ארגוניים

 –קיבלה מערכת החינוך מבנה נוסף , הילדים
ששימש במשך שנים רבות את , בית הדר
הדבר איפשר לנו לעבור ממרכזים . הוותיקים

כדי להכיל את . גיליים- גיליים למרכזים דו-תלת
אנו זקוקים במרכזים בשנה הקרובה כל הילדים 
, אפשרמאחר שהשנה הדבר לא ית. למבנה נוסף

מרובה הילדים יעבור ' ד- 'מרכז ג:  החלפהנבצע
") נחש"ה(לבית שבו נמצאים כעת בני הנעורים 

המעברים . הנוכחי' ד- 'ר למרכז גו יעבנוערוה
כרוכים בעבודה רבה וההיערכות מורגשת כבר 

  .באוויר
  
  

   לילדיםהחופש הגדול

:  קבוצות גיל4תוכניות החופש הגדול נבנו לפי 
השתדלנו להכין לכל . ונעורים' ו-'ה', ד-'ג', ב- 'א

בהתאם לגיל , קבוצה תוכנית מגוונת ואיכותית
, שלחנו להורים פירוט של התוכניות. הילדים

  .פעילויות נוספות ועלויות, הפעלת המרכזים

מובנית פעילות בסיס התוכניות בנויות על 
עם יציאה לטיולים , במרכזים בארגון הצוותים

 בשבוע וסדנה ופעילויות מחוץ ליפעת פעם
, בניית עפיפונים, תקוסמּו: מקצועית פעם בשבוע

על מסורת , כמובן, לא נוותר. ספורט למינהו ועוד
  . והפתעות) יום הפוך(הלילה הלבן 

גם ילדים , לשמחתנו, בחופש הגדול מצטרפים
הדבר . שלא השתתפו בפעילות המרכז כל השנה

מקרב חברתית ומקל , חשוב לילדים ולמשפחות
  .משךעל הה

  
  

  
  נווה

 באוגוסט יתקיים 5 ביולי עד 22בתאריכים 
שיעמוד , בחורשת הזיתים הנווה המסורתי

  . ליפעת60בסימן 
  

, גיל- הילדים יתחלקו לחמש קבוצות מעורבות
, בריאות, חקלאות: לפי מגזרי פעילויות ביפעת

 הקבוצות יעבדו וייצרו .מזוןוחינוך , שירות
ווים שלכולם בליווי מטפלות ומדריכים ואנו מק

  .יהיה טוב ומעניין
  
  

   לחופשתוכניות הנעורים

,  בנויה בצורה מודולריתנעוריםתוכנית הקיץ ל
כך שכל אחד יכול להרכיב לעצמו את התוכנית 
ולבחור בפעילויות שבהן הוא מעוניין ויכול 

בר למפגשים ולפעילות מעֵ ,  כל זאת–להשתתף 
ספורט ,  בנושאים כמו הקשר ליפעת"נחש"של ה

  .ויצירה

הם הנוספות המקורות לפעילויות ההעשרה 
  :שלושה

 –בארגון המועצה האזורית " ימי שיא" �
: למשל(נסיעות בארגון המועצה לאתרי כיף 

  ).לכנרת ועוד, בראשון לציון" סופרלנד"ל

  עם גבת שלנו פעילויות משותפות  �

  .)טיולים, קיץמחנות (תית פעילות תנוע �
  

מחפשים ר רבים כדאי וחשוב להזכיר כי בני נוע
בחופש מי שיכול להציע עבודה . ורוצים לעבוד

 בין אם על בסיס –לנוער איכותי וחרוץ 
 מוזמן – על בסיס יומימתמשך ובין אם /קבוע

  .לפנות לורד שנפיק או לדניאל מירון
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  בשולי החופש ושולי הדברים
לילות כימים מושקעים . הצוותים בחינוך המשלים עושים את עבודתם במסירות ומתוך תחושת שליחות

דרושה לכך . בחשיבה איך להעניק לילדים את החוויות המעשירות והתוכניות החינוכיות הטובות ביותר
תים אינם הצוו.  והעידוד של ההורים והציבורחיזוקיםשחלק משמעותי שלה מגיע מה, אנרגיהמאוד הרבה 

  שנאמרים ברוח טובהוגם דברי ביקורת,  לשיפורהצעות, התנדבות לעזרה, כל משוב. עובדים בחלל ריק
 במידת היכולת –תיקון שינוי ו זוכים להתייחסות אוהדת ומביאים ל,באופן אישי לגורמים הרלוונטיים

רכת מתקדמת באופן הזה המע). אין לשכוח את מסגרת התקציב שמגבילה מאוד את האפשרויות(
בתפוצה  מועברות ללא חשיבה מספקת וללא בדיקה שמועות ש–מזיקה ביקורת אבל יש גם . ומשתפרת

 מיותרתלהתייחסות   המערכת נדרשתבמקרים אלה.  בטכנולוגיות התקשורת המודרניותרחבה ומיידית
וצים את הטוב ביותר כולנו ר: נזכור שאין כאן שני צידי מתרס.  ועובדי החינוך נפגעים ללא סיבה,ומתישה

  .עבור הילדים
  

בעניינים ,  תודה מיוחדת לדורון גלעד שמסייעת לנו בתמחור.מלוא ההערכה והתודה לצוותים ולמדריכים
  .הכספיים והתקציביים וגם בחשיבה החינוכית

  
  !ם- ל-ו- לכומוצלח חופש גדול נעים

  

 

  ה לספיר2014, יולי
  

  :עברנו לעידן הדיגיטלי, חברים
בכף היד אנחנו , דיגיטלית LEDבבית אנחנו צופים בטלוויזיה 
 YESמעבר יפעת לרשת ,  ובכללHDמחזיקים סמרטפון עם רזולוציה 

רוב החברים כמעט שאינם . שידרגה את חווית הצפייה לכולם
מה גם שאיכות , פוקדים עוד את רשת התקשורת הישנה של יפעת

דווקא ברשת עתיקה זו משודר , והנה.  בה גרועה ביותרהצפייה
המגזין . השרונישל עמי " מה קורה"אחת לחודש מגזין הווידאו 

... טכנית ששייכת לעבר ובאיכות נקבעושמוגבלים בזמנים משודר 
  ...נוסטלגיה... הקלטה אנלוגית

 

 יםמלכדהם גם  ותיעודי של חיי יפעת כחומר יש חשיבותמגזינים ל
להפסיק את ואני מציע לרכוש מצלמה דיגיטלית , לכן. חברתית

את המגזינים לאתר להעביר , השימוש בשיטה האנלוגית הארכאית
את בכך לסיים סופית טיוב ו-יפעת עם קישור ליוהאינטרנט של 

 לה- ביפעת ומחוצה, כל אחד .קבועים ונוקשיםבזמנים צפייה ה עידן
וראויה יכות המתאימה בזמן הנוח לו ובאיוכל לראות את המגזינים 

 ערך שלנו ליפעת-יקרת מתנה זו יכולה להיות, לדעתי. לימינו
  . שנה60במלאת לה 

  

  !שמח 60חג 
  גד ברנע
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  .פנקס תקשורת פנימיהשבוע הופץ 
 .נקווה שיועיל לכולם

  :עזרו ונענו לכל בקשהלאלה אשר 
  – מרים אהרוני וריקי פרץ, עמליה אהרוני

  !תודה רבה

  .צוות השישים         

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .יצאתי לפנסיהד "תשעעם סיום שנת הלימודים 
 בבית הספר  שנות עבודה רצופות36ישבתי בבית וניסיתי לסכם לעצמי 

  ". העמק המערבי"
  

  :זכרונות גיליתי שגם סגרתי מעגל הקשור ליפעתהבין המחשבות ו
 . שנה50-לפני למעלה מביפעת  הוקם "העמק המערבי" האזורי בית הספר

בבית בכל השנים עבדו  .יפעת חבר –ל "מנהלו הראשון היה מאיר איילי ז
. כעובדי מנהלה ,בהוראהבחינוך ו, בהנהלה :מיפעת רבים םבריהספר ח

 אבל –חלקם תקופה קצרה , חלקם עבדו בבית הספר שנים רבות מאוד
עם יציאתי , כעת, והנה.  היו חברי יפעת חלק מצוות בית הספרתמיד-תמיד

  !יפעת בין כותלי בית הספר לא נשאר אף חבר, לפנסיה
  

בית הספר נמצא בשטח .  חסרת היגיוןגם ולדעתי, ד מצערתועובדה זו מא
 גן  ממשמקום הוא והמצוייןשלו המיקום , לומדים בו כל ילדי יפעת, יפעת

אם אנחנו רוצים לשמור על  האופי : החשוב ביותר אבל; עדן ביופיו
יש חשיבות עליונה לכך שחברי הקיבוץ , לדורות הבאיםגם  המיוחד שלו

  !ימלאו בו תפקידי מפתח
  

משמעותי אין בינינו צעירים שמחפשים אתגר מדוע  :אני שואלת את עצמי
 היא. קלהבחינוך אינה  נכון שהעבודה ?ורוצים לעסוק בהוראה וחינוך

מניסיון אבל , שּדֵ לחַ , ליזום,  רצון תמידי ללמוד, דורשת השקעה מרובה
אין סיפוק יותר גדול מלראות את : אני יודעת גם את הצד השני

ומשמעות מלאה יש תמורה , מתבגרים ומחכימים, התלמידים צומחים
  !לכל יום עבודה

  
עם , מאתגרת ומרתקת, לחברים שמחפשים עבודה דינאמית קוראתאני 

חברים שרוצים לתרום לחברה ולעתידה ומחפשים את הדרך ; הרבה גיוון
עשו למען דור , נוערהלעבוד עם בואו , הצטרפו לצוות בית הספר–לכך 

  !לא תצטערו, נסו. העתיד
  

  אריאלה בגון
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  ... אןיל ּכָ חִ תְ ה מַ ּזֶ יל הַ בִ ּׁשְ הַ 
 ָללּוא ס , ָןמָ סּויד מְ מִ א ּת  
  . אןיל ּכָ חִ תְ ה מַ ּזֶ יל הַ בִ ּׁשְ הַ 

  רהָ ל הָ ה עַ לֶ עוֹ , ירעִ ת הָ ה אֶ צֶ חוֹ 
   .רחָ ם מָ  ּגַ יׁשִ מְ מַ , םּיָ ל הַ  עַ יׁשִ מְ מַ 

  , יםתִ ּבָ ין הַ ּבֵ , ירוִ אֲ  ּבָ תֵ חוֹ 
  . יםׁשִ דָ ים חֲ ּיִ ל חַ אֶ , ראוֹ ל הָ א אֶ צֵ יוֹ 

    . ֲעֵלה ָעָליו ַעְכָׁשו,ֵל ָעָליו
ַמְלֲאֵכי ִצֳּפִרים ֵמָעֶלי   

ְמַלִּוים ֶאת ְצָעֶדי .  
   ק אֹורֵמָרחֹוק ִנְדלָ 

  .רוֹ ל ַלֲחזכַ ּוּתְסֶטה ְּכֵדי ׁשֶ ַאל ּתִ 

  אהוד בנאי                       

  
  . בנות ובנים מיפעת סיימו השנה את בית הספר7

  , ו מדברים קצת על מה שהיה ועל התוכניות לעתידחנאנ, לפני שהם יוצאים להמשך הדרךרגע 
   .על החיים, על יפעת

שעקב העומס שבו הוא נתון בימים אלה לא הצליח , בנם של יעל וגבי, אלון גובקיןזהו . אחד חסר
  ...אולי בפעם אחרת. להגיע

  

   .נתחיל בהיכרות

  

     ענבר1

  אל   רפ2

     אופק3

     אור4

     אורן5

     עמית6
6  
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  עמית בוזגלו
 ליפעת .ביפעתהקהילתית  בהרחבה ם את ביתו שבנ, אתי ודוד בוזגלושלהבכורה היא הבת  עמית

אם כי המחמירים קובעים שזה (עט בת יפעת מכך שהיא כ, כפעוטה בת שנתיים וחציעמית הגיעה 
עברה המשפחה ' כשהיתה בכיתה ג ....)טים אינם נחשבים לגולעַ ְמ ּכִ   גם שבעה–כמו בכדורגל 

העמק "ה אליהם מחדש בבית הספר בָר חָ ' בכיתה ז.  שנים מחבריההכמלשמשית ועמית נפרדה ל
  ".המערבי

  . במגמת תיאטרוןעמית ה סיימבית הספר את 
  .טובה בזהממש ולפי עדויות חבריה היא , היא אוהבת לשיר ולשחק

  . לאן ובאיזה תפקידידוע עוד לא –מרץ חודש עמית תתגייס ב
  

  אור גלעד
  .  ורם גלעדדורוןהיא בתם השנייה של , אור

  .מצד שני הוריה היא דור רביעי לחברי יפעת
, ובעיקר,  גם–כן -כן(בעיקר משחקי כדור , אור אוהבת לרקוד ואוהבת ספורט על כל סוגיו

  . אלא לפעילות ממש,  ואין הכוונה רק לצפייה בשידורי ספורט–!) כדורגל
  .למדה במגמת המחולבבית הספר 

שהיתה מדריכה צעירה , על כן, אולי לא ייפלא. של אורא "מעורבות חברתית היא חלק מהדנ
, נית משקיע– שנים 3-למעלה מ אלא, במסגרת החינוך החברתי המשלים לא שנה אחת ולא שתיים

  . והעזרה לזולתנהנית מעצם הנתינה, איכפתית
,  פנימייה טיפולית חינוכית בקרית ביאליקזוהי. "אהבה"בקרוב תצא אור לשנת שירות בפנימיית 

לא זכו , שהוצאו מבתיהם על ידי גורמי הרווחה,  הילדים.שבה מתחנכים ילדים ונוער בסיכון
רגשיות וחברתיות הצוותים בפנימייה נדרשים להתמודדות עם בעיות ות מוגנת בבית חם לילדּו

אור יוצאת עם תועפות של . יש משקל רב במגע עם הילדים תמיכה ואהבה, להענקת חום. מורכבות
  .לעזור ביצירת בית אמיתי לילדיםרצון טוב 

  
  אורן רון

  .ה של הדס ורן רוןיאורן היא בתם השני
בית הספר נכנסה ללמוד ב, כשחזרו . שניםשלושאורן היתה עם המשפחה באנגליה במשך 

אורן אהבה . שהתאים לתפיסתם החינוכית והאידאית של הוריה בהרדוף" ולדורף"האנתרופוסופי 
עם הקשר האישי החם והמיוחד בין תלמידים , יתית והפתוחהירתו הּבֵ מאוד את בית הספר על אוו

  .והיא מאושרת שזכתה ללמוד בו, ומורים
כולל שילוב משמעותי של לימוד , בית הספר האנתרופוסופי שם דגש על למידה אינטגרטיבית

  .אורן למדה במגמת תיאטרון ומשחק. תיואומנו
 לשנת שירות בעבודה קהילתית בשכונת בקרוב תצא. לאורן רצון עז למעורבות ופעילות חברתית

בית הספר בהמסגרת ההתנדבותית היא גרעין שהקימה עם חבריה . יובל בירושליםהקרית 
  .בהרדוף

  
  ענבר שנפיק

  . מצד אמו אף הוא דור רביעי לחברי יפעת. ענבר הוא הבן השני של ורד ויוסי שנפיק
  .ענבר אוהב מוסיקה על כל סוגיה וזרמיה

   .הספר למד במגמת תיאטרון ומאוד נהנהבבית 
, פעיל,  תמיד מעורב– שנים 3היה מדריך צעיר במשך , טבועים בדמושהערכים החברתיים , ענבר

  .תורם לסביבתו
עוסקים בפעילות חינוכית הדרכתית גרעיני עודד .  עודדגרעיןב הלשנת שירות בהדרכייצא בקרוב 

, מעורבות בחיי הקהילה והחברהעילות הזאת הם הערכים שעליהם מבוססת הפ. של תנועת נוער
לערכים כאלה אי אפשר לחנך בלי דוגמא .  אישית אחריותהתנדבות וקבלת, סולידריות חברתית

. הקומונות של גרעיני עודד פרושות ברחבי הארץ ופועלות במסגרת המועצות האזוריות. אישית
  .ענבר עדיין אינו יודע לאיזו קומונה יישלח
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  רמןאופק פיי
: לאמור', ב המשפחה חיה ביפעת מאז שאופק היה בכיתה .שני של איריס וויטליה נםאופק הוא ב

  .למעלה ממחצית חייו עד כה
', בכיתה ז: ה'זיכרון טראומטי של החבר(אופק אוהב את המקצועות הריאליים ואף מצטיין בהם 

מות התרגילים המופרזת בעוד כולם שוברים את הראש איך יתגברו על כ, בגמר שיעור מתימטיקה
  ...). כי משעמם לו בבית בערב, הצביע אופק וביקש תוספת תרגילים, שקיבלו כשיעורי בית

  .בבית הספר למד אופק במגמת פיזיקה ועיצוב גרפי
  .א במגדל העמק" שנים במד4התנדב במשך , הוא חובב כדורעף ובנוסף
יתחיל קורס טיס בתחילת  ,מצופהשל חיל האוויר ואם הכול יתקדם כאופק עבר את המיונים 

  .השנה הקרובה
  

  רפאל לנדאו
  . מריסה וסילביו–רפאל הוא בן בכור להוריו 

 כעבור שנה .ליפעתהיישר  והגיעו 1999היכרותם הראשונה עם יפעת היתה כשעלו מברזיל בשנת 
". יהעמק המערב"התחיל רפאל ללמוד בבית הספר ' כך שבכיתה ז, יצאו מיפעת אבל נשארו באזור

על בעיקר , יפעתהגיע לו לבחרעם שובם אחרי שנתיים . 'לקראת כיתה ט לברזיל חזרההמשפחה 
לא לגמרי ו, בית ראשון בארץ, אם כן, יפעת היתה. מנת להקל על בנם את הקליטה המחודשת

  .חזרה להיות הבית –במקרה 
מרכז , "נחש" ה,במשך שנהשל ילדי יפעת הוא היה מדריך צעיר . רפאל השתלב בחברה במהירות

  .היה עבורו מקום משמעותי וחשוב, הפעילות של החינוך החברתי של נוער יפעת
במיוחד מחקרי , היא המדע המעניין אותו ביותר פיזיקה(בבית הספר למד במגמת פיזיקה וכימיה 

  ).החלל
בית הנוער .  בדרום תל אביבבשכונת שפירא" קדימה "בית הנועררפאל לשנת שירות בכעת יוצא 
המטרה היא להבטיח . מהגרי עבודהעובדים זרים  ממשפחות של לילדים ונוער בסיכוןהזה נועד 

  .כיתחינולימודית ואישית תמיכה להם לתת ו )ללא תשלום (לילדים לפחות ארוחה חמה אחת ביום
  

�  

עצם ההתנדבות לשנת שירות נוספת לפני .  לשנת שירות,איפוא, ב יוצאים"ן בוגרי יה מביארבע
הצעירים האלה של והרצון הנכונות . ל מעידה כאלף עדים על עולם הערכים שלהם" לצההגיוס

הערבות כי  היא התגלמות ער כבר בתחילת דרכם כבוגריםלמען הזולתומשנותיהם לתת מעצמם 
 לא רק –כל אחד מהם חש שערכים אלה מחייבים אותו אישית .  והסולידריות החברתיתההדדית

א נכנסנו לדיון המסעיר באחרונה את התנועה הקיבוצית אם יש לצמצם ל. גם במעשים, בדיבורים
כל אחד מהשלושה . זהו דיון מצמצם ומיותר. את יעדי שנת השירות להדרכה בתנועת הנוער בלבד

מסגרת שתאפשר לו , בחר לעשות את שנת השירות במסגרת המתאימה לכישוריו ונטיית ליבו
  . לעשותכך נכון. לתרום באופן המשמעותי ביותר

  
  ?"העמק המערבי"מה דעתכם על בית הספר 

  
  :אופק

  .מבחינת רמת הלימודים הוא בית ספר טוב
  

  :עמית
  .גם מהבחינה החברתית הוא טוב

  
  :אור

  .היה לי ממש טוב בבית הספר. בית הספר שואף למצויינות אבל גם תומך
  

  :ענבר
  .הרמה הלימודית והחינוכית גבוהה. גם לי היה טוב בבית הספר
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  :רפאל
רמת ההוראה הגבוהה והסביבה החברתית ,  את האווירה הלימודית–אהבתי מאוד את בית הספר 

אלה היו . שיש למי לפנות ויש דאגה אמיתית לתלמידים, תמיד הרגשתי שמקשיבים לי. התומכת
  .אני מצטער שהן הסתיימו, שנים טובות מאוד עבורי

  
  

  ? יפעתהאם היה לכם בבית הספר מאפיין ייחודי כילדי
  

  ):חוץ מאורן(כולם 
  !ן--- כ
  

  :ענבר
היפעתים מגיעים , בגלל שלא צריך לדייק להסעה. היפעתים ידועים כמאחרים ומבריזים כרוניים

  .קופצים הביתה כשלא מתחשק להיות בשיעור, בגלל שאין בעיה של מרחק. באיחור
  

  :אור
הורגש שנגמרה , חות חריפותאבל עם השנים ההערות נעשו פחות ופ, ההנהלה ניסתה להילחם בזה

  . להנהלה האנרגיה להילחם בתופעה
  

  :רפאל
תמיד היה קל ונוח , בכל עזרה שהיה צריך בפעילויות שונות: אבל יש לכך גם צד שני, זה נכון

  .נעזרו בנו יותר מאשר בתלמידים ממקומות אחרים. כי אנחנו קרובים וזמינים, לפנות אלינו

 
  

  ?ית הספרמגישים היום עבודות גמר בב
  

  .רק אורן הגישה עבודת גמר
  .הנושא שלה היה אמונה מחוץ למסגרת הדת

בכתביהם של אורן  התעמקה  החלק העיונילשם כתיבת.  וחלק אמנותיהעבודה כללה חלק עיוני
 האדם עם יעל יחס) לא דתיים(ואף ראיינה אנשים , יהושע השל ואחרים-אברהם, מרטין בובר

 בעבודה האמנותית פיסלה דמויות וכדורים מחומרים שונים וניסתה .העולם על פי השקפת עולמם
  .להתבונן באמצעות העבודה בקשרים ובדיאלוג ביניהם

  
  

  ?מה אתם אוהבים ביפעת: שאלתי
  

  : אור
השקט הזה אינו מובן . אין עומס רעש ותנועת מכוניות, אין צפיפות. את השקט והמרחב הירוק

  .עבורי הוא ממש מתנה. מאליו
  

  :תעמי
  . את היחס לילדים וההשקעה בילדים, אני אוהבת ומעריכה את מערכת החינוך ביפעת

  
  :אורן

,  כולם מוכרים לי– מהילדים הכי קטנים עד לחברים הכי מבוגרים –אני אוהבת את הרגשת הבית 
  .רבים מחייכים, לא זרים גמורים

  
  :אופק

  .אני אוהב את זה. סוסיםו אורווה –יש בעלי חיים , מרחביש . סביבה כפריתהחיים ב
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  :רפאל
את החגים ; חיבור חברתי ושיחה, שהיה חשוב מאוד עבורי כמקום למפגש, "נחש"אני אוהב את ה

אני . צביעה ותיקונים, ניקיון,  בתחזוקה"ןנדימֶ הֶ "את עבודתי במוזיאון כ; ומה שבהם וסביבם
  .החופש והביטחון שבו, אוהב את העמק ואת תחושת המרחב

  
  ?מה הייתם רוצים לשנות, לא אוהביםומה אתם 

  
  ):כולם מצטרפים(עמית 

.  וכבר כולם יודעים על זה–לעשות משהו קטן , לא הספקת להוציא מילה מהפה. את הרכילות
  .חסר מרחב של פרטיות

על השאלה אם זה לא הרשתות החברתיות ולאו דווקא החיים ביפעת הם משיבים שיש בזה (
  ).יבה הקיבוצית מקצינים את התופעהאבל המקום הקטן והסב, משהו

  
  :אור

: אני. (ההווי שהיה, הארוחות המשותפות, הייתי מחזירה לחיים את חדר האוכל, אילו יכולתי
, ילדי הגן, אני זוכרת שאבא היה לוקח אותנו). לגמרי, כן: כמעט כולם? געגועים לקיבוץ הישן

  . כבר לא כל כך אפשרי חבל שהיום זה–לראות את הזריחה או איך קוטפים כותנה 
  

�  
  

  ?למסלולי חייהםעכשיו מהבית היוצאים , כובשי הלב האלהניקים -ב"לימה נגיד ומה נאמר 
  .  ותקווהאהבהברכות תלווה אתכם ב, הבית, יפעת: אולי רק זאת

  .צאתכם לשלום ושובכם בשלום

  מרים אהרוני

  

  

  ,  כבר כמעט כאן60-האירוע המרכזי של חג ה
  . בעוד שבועיים בדיוק

 יהיו משתתפים כמה לדעת לנו ודחוף חשוב
  .בכל אחד מהמופעים

אנשי יפעת שטרם נרשמו מתבקשים לעשות 
בני הרשמת  ולזרז גם את ,זאת מייד

  .המשפחה והחברים מהחוץ

  com.gmail@60atkyif  :ל"דוא

  052-5455733  : לטלפוןמסרון
  

  ,                                          מתרגשים
 .צוות השישים
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  ? נולד יום איך

  , תינוק כמו

   מבפנים מתחיל זה

  ...החוצה ומתגלגל

 עבודת של חודשיםה תתשע :אמיתית לגמרי היא ללידה הילד יום בין ההשוואה
 בצירי מלווה ,שעות כשלושים שארכה בלידה הסתיימו הילד ליום קדמוש הכנה
 פשוט את, שיצא מה על מסתכלת כשאת, בלידה כמואבל . בכאבים גם... כן- ו לחץ

  !לוהכ את שווה היה שזה יודעת

 'ו תהיכ ועד 4 מגיל יפעת ילדי את הפעילו שם, אוןיבמוז הילד יום את התחלנו
 ילדי .ומתנדבים הורים, חינוכיים צוותים עם יחד) 'יב-'ז ("נחש"הנוער  של צוותים

 עם אולינגב: הדשא על תחנותסבב בב פעלו ,דהן ניקול באחריות ,הדס וגן אתרוג גן
 בצורת למטרה קליעה, )בתצפית (מכשולים מסלול, שונים בצבעים מים בקבוקי

 השחלת, פח לדליים באמצעות ספלי מים העברת, ממולאות גרביים עם" 60"
  .עמוד לע חישוקים

 מיוחדות פעילות בתחנות עבדו ,גלעד ורם שכנר סיגלית באחרית ,'ו-'א תותיכ
 עבודה, ישנה משדדה צביעת: מתנדבים הוריםו' יב-'טבני   שהפעילואוןיבמוז
 קטניות הדבקת, בחימר עבודה, )טרקטורים ברחבת (מכשולים מסלול, יהיבנגר

, חלב כדי לתוך למטרה וקליעה גרב כדורי הכנת, קרטונים על גבי זרעיםו
  .וצילום חלוצים בבגדי התלבשות

 200-ל ערב ארוחת הכינו ,ומתנדבים הורים ובעזרת ברקת באחריות ,'ח-'ז תותיכ
. לשולחנות והגשה, עריכה, האוכל הכנת: העליונה ברחבה שולחנות סביב אוכלים
  .לכולם בטאבון פיתות אפונ נוער בני בעזרת

 סביב כולנו התכנסנו פעילות של וחצי כשעה לאחר
כמו במסיבות בחדר האוכל , וערוכים ארוכים שולחנות

 "היָ לָ ימָ 'ג" עקנוצ ,הילד יום המנון את שרנו ,בשכבר הימים
  . אבוןיבת משותפת ערב ארוחת ואכלנו

 ,יפעת למרכז הצוותים עם הגנים ילדי יצאו רוחההא בתום
 לטיול יצאו' ב-'א ילדי. קרטיבים וקיבלו ההורים את פגשו שם
הילדים  ודליקה ההורים בהנחיית .יפעת במרכז שסופו לילה

 הזמן ובאות. סיפורים ושמעו באש תפוחי אדמה אפו, מדורה
אחר ו הורים בליווי בבריכה לילית לרחצה' ו-'ג ילדי ירדו

 חיים שקק שכבר ,האוהלים ולשטח למדורה הצטרפו כך
  .שמחה ומצהלות

 הערב ארוחת את וניקו סידרו' יב - 'ז הנעורים מכיתות בני
 אוןיהמוז מנהלת. (אוןיבמוז הפעילות תחנות כל ואת

 נקי היה אוןיכשהמוז . )נפלאה עבודה עשו שהם תסרומ
 חוויתי לילי יפים'ג לטיול ויצאו הרכב כלי על כולם עלו ,ומסודר
  .האוהלים למחנה הצטרפו שבסופו

  

 ...המשך
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 כל ערים נשארו ומעלה' ג התימכ רבים ילדים .חוויות דומא הרבה עם עבר הלילה
, נפלאה היתה האווירה אבל, פחות ומי יותר מי – לישון הצליחו אחרים. הלילה
 הדשא על האוהלים במחנה הגילים כלני ב ומבוגרים ילדים של אמיתית אחברות
  . יפעת של הגדול

 הספסל על נרדמו בישיבה, מקסימה זריחה כשבמזרח כבר החלה, בבוקר בחמש
 ללכת תוקף בכל שסירבו ,'ד-'ג מכיתות צעירים בחורים שני האלון לעץ מתחת
 לאות לאוהל בכניסה בהתייש הוא. שלו לאוהל ללכת התבקש מהם אחד .לישון

 ארבע נשארו ערות בציפייה לשעה' ז כיתה בנות... הדשא על בישיבה ונרדם, מחאה
 יום של הטריות החלות את הלחם משאית פורקת איך לראות כדי, בבוקר וחצי
  ! הן ראו גם ראו.הכלבו ליד שישי

 םכול יבלוק, מהלילה חוויות וסיפורי הדרגתית השכמה אחרי ,שישי יוםבוקר ב
 קצר קרוב לטיול יצאו כוח להם שנשאר אלה. יפעת כלבו בחסות ,היולחמני שוקו

  . ביטמן ארז בהדרכת ,יפעת בשדות

 ברכות נשאנו. הילד יוםשל  סיוםנערך אירוע ה, האדומה בכיכר שישי קפהב, בערב
 וסיכמנו בסרטים צפינו, שירים שרנו ,'יבגן הדס ולבוגרי  בוגריחמות ל

 מתי בבריכה נשאלתי, שבת, למחרת כבר .הזה המיוחד היום אתבהתרוממות רוח 
  ...הבא הילד יום יהיה

 בראשובמיוחד לאלה שעמדו , הזה היום להצלחת נרתמוש רביםתודה מקרב לב ל
 קרוב במשך עבדתי איתוש הנפלא הצוות – הילד ביום םמרצ כל את ווהשקיע

  !כמוכם אין – גלעד ורם שכנר סיגלית, דהן ניקול: שנהל

  ברקת כהן      
  

  
  

 :הדס אנו מודים מעומק הלב אתרוג וגן בשם ילדי גן

  : נוילצוות אשר אירגן את הערב המופלא לילד
  ; מאיה קדוש ועירית גלילי, סיגלית שכנר, ניקול דהן, רם גלעד, ברקת כהן

ארוחת ערב טעימה ומפנקת  טרחו והכינו עבורנו, שעבדו , החרוצים'ח-'לילדי ז
  ;לונדבים שעזר להם בכלצוות המתו

אשר ליוו את הילדים בכל  ,חיים וגיל טוך-בר בן, קרן רז: ציות הנפלאות"למד
  ;תחנות הפעילות וכן בטיול הלילי מהמוזיאון לגן ניר

  :הרך שאין כמותו בכל העמק לצוות הגיל
  .תמי נחום ומריסה לנדאו, נטע הנדלר, גאולה מיכאלי, חיים-הדס בן, שרון סלע 

  ... עם טעם של עודנשארנו

  הגיל הרך מנהלת – שילה הילה

 



 18

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  …צבעים של ילדות

  

,  אריחי קרמיקה צבעוניים32 :עטה חג, סמוך לדואר, הקיר המזרחי של הכניסה לחדר האוכל
 –השני ,  שעיצב שלמה עמר60- לוגו שנת ה–האחד : יחד עם שלושה נוספים, נתלו עליו, כמניין לב
כי , ן הסר ספק נזכירלמע.  שמות הילדים היוצרים–השלישי , "2014שנת בר מצווה "הכיתוב 

  .כך ששנת בר המצווה שלהם רק מתחילה', ז-העולים ל' הילדים הם בוגרי כיתה ו

; פרפרים וציפורים; ירח וכוכבים, קשת, הרים ועננים, שמש? מה בחר כל ילד לעצב באריח האישי
ייה אונ, בריכה, בית ושביל; עצים ועלים; כלב וסוס, תרנגול, פרות; טרקטור, שיבולים, שדות

  .יפעת, בקיצור. חיים, בקיצור... משפחה, אנשים, ילדים; בים

וכל אחת , רבקה דאוברהיצירה הזאת נוספת אל יצירות קודמות של בני מצווה שנעשו בהדרכת 
  .נוי וחןלוויית  ליפעת המוסיפבדרכה ובמקומה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : הילדיםדבר הורי            

 ,)אוברד משפחת ולכל (לרבקה תודה גדולה
 המדהים הקיר נוצר והובלתה שבהנחייתה

, ןהתכנו ,תהרעיונו על :להאוכ חדר בחזית
 האישית ההתייחסות, םההסברי ,תהסבלנו

  . התוצאוה הביצוע ,ילד לכל

 עודר להאיו הצלחנ שבעזרתךם מרגישיו אנ
 יחושום שהילדים מקוד וע, תביפעה פינ

   .דמיוחס יחד תמיו כלפי

 

 .אבי וטמיר דאובר תולים את האריחים  
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  ?חזרה בזמן
  

 , בעיצומן60- ות לחג ההחזר
, מכוונים את מיתרי הקול

,  ריקודים תנועותממתא
  . לומדים טקסטים בעל פה

 ליפעת 60בעמוד הפייסבוק של 
משתף אריה יעקובסון את 

וּו - ה'הֶדזָ כולם בחוויית 
מזכיר את ימי הבר  ":החריפה
אותו ,  אותה במה–מצווה 

  "...יבמא

  
 

  חוגגים סיום

  .  בכיכר האדומהל שנת הלימודים חגגו ילדי גן הדס את סיום תקופת הגןערב היום האחרון ש
  .'כיתה אלימודיהם ביתחילו את , כשתתחיל שנת הלימודים

, למדו את שיריה,  יפעתהילדים שמעו את סיפורי.  ליפעת60בסימן בגן השנה האחרונה עמדה 
, בשיר וזמר. פעם-של פעםעם הילדים עם הילדים של פעם ו, הזדהו עם הוותיקים בוני היישוב

זמר והפעלות הפיחו ילדי גן הדס עם הצוות חיים , ריקוד, צילומים, ציור והדבקותבאמצעות 
  ".הנחלת מורשת: "לזאת ייקרא. אינם כבר בשימושחדשים במושגים שחוקים ובמונחים ש

נהדרת היתה חגיגה . למחרת חגגו סיום באותה כיכר הרקדניות הצעירות של חוג הבלט של תניס
  . ההורים הנרגשים לא הפסיקו לצלם לרגע. קשב מוסיקלי, גמישות, של תנועה

    

 60- חזרה לחג העמי והשחקנים ב: ה וו'דז

 אמיר כהן: צילום, המחוללות הקטנות

  ...מה עושה החלוץ
 מרים אהרוני: צילום, גן הדסגמר 
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  חבר טוב

  ...בספרייה מחכה ספר לכל אחד ואחת

 

 

  :בורלה רז מודה לבני הנעורים בצילום וכיתוב בצידו
 שברצון ובמאור פנים נענו וציירו פרסום ענק 'נחש'תודה לילדי ה"

ספר טוב הוא כמו חבר , כידוע .העבריבחוצות יפעת לשבוע הספר 
  ."טוב

לא (נקווה שהנוער חזק בקריאת ספרים כמו ברוח ההתנדבות לעזרה 
 ).העזנו לשאול את דבורלה

  

 

  

  

  ברקת כהן: מילים
  )נורית הירש" (עליזה מקהלה"לפי : לחן

  .א
  ַוֲהמּוָלה ִׂשְמָחה ַהִּקּבּוץ ָּכל ְּבַרֲחֵבי

  ַהְּקִהיָלה ָּכל ִעם ַהָּׁשָנה חֹוֶגֶגת תעַ פְ יִ 
   ָהֲאָנִׁשים ְוָכל ָנִׁשים, ְּגָבִרים, ַטףוָ  ָסִבים

  .ִׁשִּׁשים ַּבת ְּכָבר תעַ פְ יִ  – ָחדּוְמי ֵארּועַ  ֶזה ֵהן

  .ב
  ַהְיָלִדים ָרִצים רצֵ חָ בֶ ּו ָׁשִאיםַהְּד  ַעל

  ,עֹוְמִדים ָׁשָנה ִׁשִּׁשים – ַהִּבְנָיִנים, יםצִ עֵ הָ וְ 
ְקַטִּנים ְוַגם ְּגדֹוִלים ּפֹוְסִעים ִמְדָרכֹות ְלֹאֶר  
  .ָׁשִנים ְמֹאד ַהְרֵּבה ףיעָ ּבִ  ָעְברּו א ְּכִאּלּו

  :פזמון
  ַלהַלה ַלה  ִנְפָלא ְוֶזה ְּגדֹוָלה תעַ פְ יִ 

  ַלה ַלה ַלה ַלה ַלה ַלה ַלה ַלה ַלה ַלה
  ַהְּמִדיָנה ְּבָכל ֵיְדעּו

  !ָׁשָנה ִׁשִּׁשים ַּבת – תעַ פְ יִ 

 

  …נהיה כולנו חלוצים וחלוצות
 סהר קולמר: צילום, ד"יום הילד תשע



 21

  
  
  
  
  
  
  
  

  .חג המחזור, אוגוסט-במועד בלתי קבוע ביולי, נחוג מדי שנהבימים משכבר 
העלו מופע , "המחזור"בני , ב"בוגרי י. זה היה מן החגים הגדולים ביותר בלוח השנה היפעתי

חג המחזור הישרה תמיד אווירה של התרוממות . ייחודי שעליו עמלו באינטנסיביות במשך שבועות
  . גאוות מקום, התעצמות,  הרגשת המשכיות– להבינה היום רוח שקשה כמעט

" מנה אחרונה"מובא כ, 60-ולכבוד יפעת על סף חג ה, ב השנה"לכבוד הבנות והבנים שסיימו י
את הפזמון שר . ללחן חסידי) 1964(ד "שנכתב בידי יאיר פסחי ליפעת בת העשר בשנת תשכפזמון 

  .  שנעל את חגיגות העשור ליפעת האירוע המרגש–  בחג המחזור"מגדים " שנה מחזור50לפני 

  . מפתח דמויות ומושגים–בעמוד הבא 
  

  עשור ליפעת                          
  

  .א
  ,ַהָּקֶפה רֹוֵתחַ 
  ,ְּבִיְפַעת ָׂשֵמחַ 

  ְוַהַּפַעם ַהִּסָּבה
  . ְּכָבר ָּבארוֹ ׂשעָ הָ ׁשֶ 
  ְמַזֵּמרן מַ יְט ּבִ 

  ְקָצת יֹוֵתר ַמֵהר
   ָההֹוָרהַמְעַּגלת אֶ וְ 

  .הָר וֹ ּפה צִ ילָ בִ מוֹ 
  ְּכָבר נֹוֵסַע לֹו ְלחּודים ּיִ חַ - ןּבֶ 
  ,ֵיׁש ֶנָהג ָצמּודה נֶ יְ יוֹ לְ ּו
  סּוּבטוֹ י אוֹ וִ ד לֵ גָ לְ 
  .ֲעָגָלה ִעם סּוסה ֶק יְׁש מֵ לְ ּו
  
  .ב
  ְמַטֵּילין ִמ יּונְ ּבִ 
  ִמְתַּפֵּללי ִמ ְר ּכַ 
  ֵמִכין ֻּבּבֹותר נוֹ ד מָ וִ ּדָ 
  .תרוֹ וֹ  ּב–ף לּוְח מַ ּו
  ֵאין לֹו ְזַמןה יָ נְ ּוּד
  ,א מּוָכןה ׁשָ ָר ּבְ אַ 
  ַנַעל ְמַתֵּקןה חָ ְמ ִׂש 
  .ְמַחֵּתןי צִ ְר ה ַאחָ ְמ ִׂש וְ 

  ,צֹוֵבַע ִמְסָּגרֹות היֶ ְר ן לּומָ לְ קַ 
  ,צֹוַבַעת ְׂשָערֹות קוֹ יְס ִר ית ּבְ ִר נּו

  לּוְּׁש ה ּבִ סָ יְ  ּדַ ַּבִּמְטָּבח
  .אֹוָתּה ָאְכלּוים זִ ּוָ אַ הָ וְ 

  

  .ג
  ָּנח ַעל ַּגבַׂשק מֻ 

  ,ִמַּתְחָּתיוא יּפָ לִ 
  ,ָלם ִנָּצבּוַּבַּמָּטע ס

  .ֵמָעָליול יאֵ ִח יְ 
  ,ַקׁש ֹּפה ְמַסְּדִרים

  .ֶזֶבל ְמַפְּזִרים
  ָגִרים ִׂשיָחהּוַלְּמב

  .ְוַלְיָלִדים ְּבֵרָכה
  ,ּדֹוֲאִגים ָלֶאְפרֹוַח ֶׁשֹּיאַכל

  ,ְמַטְּפִלים ּבֹו ַעד ֶׁשִּיְגַּדל
  ׁש ְּכָבר עֹוףַמּמָ ּוְכֶׁשהּוא 

  .ֹוףּסֶאת הַ ֶׂשה לֹו וֹ ָאז עה יָ עְ ׁשַ 
  
  .ד

  ,ָהעֹוָנה ּבֹוֶעֶרת
  ,ִנְגֶמֶרת ַהִּמְׁשֶמֶרת
  ָּכל ַהַּמִים ָּבֲאָגם 

  .ין ָלַגםִח לְ ּׁשַ הַ 
  ַהָּקֶפה רֹוֵתַח 

  ּוַבֵּלב ָׂשֵמחַ 
  ְוַהַּפַעם ַהִּסָּבה

  .ר ְּכָבר ָּבאוֹ ׂשעָ הָ ׁשֶ 
  ,ילִ עֲ תַ  וְ ילִ ְּד גְ ִּת , תעַ פְ יִ , ְּת אַ 

  ? ָיָפִתי ֶׁשִּלי,ֵּתן ָלַמה ּנִ 
  ֹנאַהב תָ ו אוֹ ָּד ְח יַ ָּכאן 

  .ֶּבָעִתיד ְוַגם ַעְכָׁשו
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  :כול- השיר מאפיין כמה דמויות יפעתיות שדיברו ללב

  .התמכרות הנפשעצימת עיניים ובהיה ידוע באהבתו לזמר החסידי והיה שר ב – )ישראל( ביטמן
  . והזדמנויות אחרות) ֶׁשָרֶלה(חתונה ה בריקודי רכזיתנית המ הרקד– )דור-בן(צפורה 

  ".קישון"בית אריזת הפרי בפתח תקווה יום הלוך וחזור ל-נהג יום – )יוסי( חיים-בן
 העצמאית הראשונה תובנסיעשרשיונו נשלל לצמיתות , "קישון"צוות בכיר ב – )יונה ברונר( ֶנהיויְ 

  .חיים-יוסי בן –כלל -בדרך, ונזקק לנהג צמוד
  .עוד מימי גבת, "אגד"אוטובוס נהג  – גד לוי

  .שהוביל משאות עד יומו האחרון בעגלה רתומה לסוס,  העגלון הנצחי– )קולבובסקי( ישֶקהמֵ 
  .שהכיר כל אבן ברגליו, ל יחיד ומיוחדּיָ  טַ , אוהב הארץ– )לוי( בניומין

  .ן בשבת ודאג לקיום מנייגבאי בית הכנסתשימש כ – )אריה( כרמי
  . מרהיבותבובות תיאטרוןבנה כאמן יוצר  שבין שאר כישוריו – דוד מנור

  .שעיקר תפקידו בחפירת בורות, וותיקפועל הבניין ה – )בן זינו( מחלוף
  .אין לו זמן לשמוע מה צריך לתקן ואיפהו עסוק תמיד ,נגר – )שוחט( דוניה

  . ולבסוף ביצע עבודה מושלמתנירב לכל בקשה באופן עקרוישס, מסגר – )ציפור-קן( אברשה
  . שלנו הסנדלר– )חורש( שמחה
  .להבדיל, לוויותההגם על חתונות וה על ,בין השאר,  שהיה אחראי– ארצי שמחה

  .עוזר ומטפל בכול, צובע,  מתקן:הילדים- חצרן בתי– לוריה קלמן
  . של יפעתספריתה – נורית בריסקו

שקים על גבו במחסן ואולי אלפי ל מאות ּבֵ  וגם ִס שניהל את מכון התערובתמי  – )הלפרין(ליפא 
  .התבואות

  . הנוטעים ותיק– )פייניק( יחיאל
  ".עוף העמק"משחטת  איש – )שנגרוס( שעיה

  
  
  

  :מושגים שאז כל אחד הכיר והיום טעונים אולי הסבר

  . משאריות האוכל של החבריםה היטבניזונש, במשק הילדיםרעבתנית  להקת אווזים – האווזים
לכן , ה ולא בתפזורתטָ י יּוֵּק הגרעינים והחומרים בׂשַ ,  בזמנים ההם הובילו את רוב התבואות– קַׂש 

היו משתמשים בהם לניגוב , שימושרוב  מלּוים ּבָ ִּק כשהׂשַ . יםִּק היה צריך להעמיס ולפרוק ׂשַ 
  .הנעליים בכניסה לבתים בחורף

  .ד לפרותפֶ מות ליד הרפת ושימשו ֶר סודרו בערי,  חבילות הקש שהובלו הביתה מן השדה– קש
  .ב הקרקעיּופוזר בשדות לִט בהמשך  ובערימותבמקצועיות נערם ,  הזבל נאסף ברפתות– זבל

  . כך קראו בקבוצת השרון וגם ביפעת לאסיפת חברים– שיחה
  .שאז כולם מגוייסים לעבודה שאינה נגמרת,  הקיץ– העונה הבוערת

בעונה הבוערת עבדו , "גידולי שדה" שהיום נקראים יחד שני ענפים,  בשלחין ובפלחה– משמרת
  . מלפני הזריחה עד אחרי השקיעה–להארכת יום העבודה במשמרות 

גידולים  (מימיו הישקו את שדות השלחיןב.  שנעלם זה מכבר מן הנוף אגם הקישון– האגם
 .בעמק מאגריםהבימים שקדמו לבניית ) בהשקיה


