
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

        

  כל עוד

  

 ְרחֹוב ֶיֶלד הֹוֵל לֹו ּבָ 
 ְּבֹבֶקר ָּבִהיר ֶׁשל ִּתְׁשֵרי

 ,ל ֵּבית ַהֵּסֶפר ׁשּוב יֹוְצִאים ַהְיָלִדיםאֶ 
 ֶּגֶבר הֹוֵל ַאֲחָריו

 ִנְרֶאה- א- רֹוֶאה, ַמְׁשִּגיחַ 
 ם ְורֹוֶאה ְוַרק ַאַחר ָּכ הּוא עֹוֵמד ׁשָ 

  

 ת ה ִנְפַּתחַ ֵאי עֹוד ָׁשנָ 
 , ָתוְּס ּבַ , ְּכמֹו ָּכל ָׁשָנה

 ,ַבדֵאי ֵּבן הֹוֵל לֹו לְ 
 .יותָ בוֹ ְק עִ ְוָאב ּבְ 

  

 ֶּגֶבר רֹוֶאה ַּבֲחַׁשאי 
 ָּתהּכִ ס לַ נָ  ִנכְ נוֹ ֵאי ּבְ 

 ,ֶּגֶבר עֹוֵמד ְּכמֹו ֶיֶלד ֶׁשִּנְׁשַאר ַּבחּוץ
 ם ִּבְפִנים ִרים ׁשָ ּוְכָבר ׁשָ 

 ֲחָדָׁשהִׁשיר ֶׁשל ָׁשָנה 
ה ׁשּוב ֵאי ַהֹּכל ַמְתִחיל ּפֹ , הוֹ 

   –ֵמַהְתָחָלה 
  

 , ׁשּוב ֵהם ָׁשִרים ַעל ַהֶּגֶׁשם
 ,ׁשּוב ֵהם ָׁשִרים ַעל ְסָתו

  .ְוַעל ַהּלּוַח עֹולֹות ׁשּוב אֹוִתּיֹות ַהְּכָתב
  

 , ֶּגֶבר ְּבֶאְמַצע ַהֹּבֶקר
 ,ב ַחָּייו ְּבלֶ ֶּגֶבר

 ב ֵסֶפר ְלַבּדֹו ִנּצָ יתַעל ַיד ָּגֵדר ֶׁשל ּבֵ 
 ְוהּוא זֹוֵכר ֶׁשָאִביו

 ַּפַעם ָהַל ַאֲחָריו
  – הּוא ְמַנֶּסה ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹול ְצָעָדיו

  

 ַא ַהְיָלִדים עֹוד ָׁשִרים 
 ,ִׁשיר ַעל יֹוֶרה ְוָחָצב

 :וְוַגם ְׂשָפָתיו ֶׁשל ֶּגֶבר לֹוֲחׁשֹות ַעְכׁשָ 
 יא ַצְלָמֶות ֵאֵל ְּבגֵ ִּכיַּגם 

 ,ֵהן א ִאיָרא
 ם וֹ ַּגם ִאם ֶאֹּפל ִּפְתא

 יָרהֹיאַמר ִלִּבי ִׁש 
  

 ָּכל עֹוד עֹוֶלה ַהֹּבֶקר 
 ב ַהּלּוחַ ָּכל עֹוד ִנְכָּת 

 ָּכל עֹוד הֹוֵל לֹו ֵּבן
 ,יותָ בוֹ ְק עִ ְוָאב ּבְ 

 ָּכל עֹוד ָׁשִרים ַהְיָלִדים
 ַעל ָׁשָנה ֲחָדָׁשה

  בה ׁשּוָּכל עֹוד ַהֹּכל ַמְתִחיל ּפֹ 
 .ֵמַהְתָחָלה                                    

  
  עלי מוהר  
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  28.7.2014ישיבת ועד ההנהלה מיום 
  . ע"קמ סדרהישיבה הוקדשה לה

המאפשר לחברי קיבוץ ,  חתמה על הסדרהתנועה. הערבויות של התנועה הקיבוצית קרן היא ע"קמ
כאשר את הערבות להלוואה , יפוץ בית בקיבוץלקבל הלוואה אישית מהבנק לצורך בנייה או ש

 נהנדוה הוצגו בפני ההנהלה ההסכמים הנוגעים לעניין זה ובישיב. ע"מהבנק מספקת קרן קמ
  . יםולחבר לקיבוץ ההסדר משמעות

  

 שיפוץהזקוקים להלוואה לצורך  חבריםש היא משמעותה. ההסכמים את אישר ההנהלה ועד
 הנושא את לשקול המעוניינים. מההלוואה חלק על ערבות קבלולע "קמ לקרן לפנות יכולים ביתה

 ועל ההסדר ע"קמ על עוד וללמודכמו כן ניתן . נוספים פרטים לקבלת דקל לגלעד פנותל מוזמנים

  .il.org.kibbutz.www: באינטרנט הקיבוצים אתרב
  

  החלפה בתפקיד
קופת חפיפה בתפקיד מנהל כספים ועסקים של יפעת בין גיורא סלע לבין בשבוע הקרוב תחל ת

לאחר מכן יתחיל שרון למלא את התפקיד באופן מלא . החפיפה תימשך עד ראש השנה. שרון ורדי
  .ורשמי

  

  ה"תשע הלימודים שנת
  

  . הפורמאלי הבלתי ובחינוך הרך בגיל החדשה הפעילות שנת נפתחה השבוע
  . פעילות מלאיםהומים ילדים ו והמרכזים הגנים ,הפעוטונים

  . יפעת ילדי הם הילדים כל רבות שנים לאחר הרך הגיל במערכת
תודה לכל צוותי הגיל הרך על ,  על ניהול המערכת– מרכזת הגיל הרך –תודה להילה שילה 

  .עבודתם החינוכית המעולה

 ולמדריכי ו-א כיתות שלים ולמדריכ יםלצוות, פורמאלי הבלתי החינוך רכזת – שנפיק לורד תודה
נשמרה הודות , הקשה הקיץ למרות.  ועשירהמגוונת חינוכית בפעילות גדוש גדול חופש על ב"י-ז

  .נוספו להם חוויות טובות ומעשירותו ילדים הטובה והמלכדת של החינוכיתה מסגרתלכם ה
  .ך מנהלת הכספים של מערכת החינוך המשלימה ולהנהלת החינו–תודה לדורון גלעד 

  
  .ה"תשע הלימודים שנת תיפתח, 2014 בספטמבר 1', ב ביום

  . ומהנה פורייה לימודים שנת ',יב ועד' א מכיתה – הילדים לכלנאחל 
', לתלמידי כיתה ז, הבאים לראשונה בשערי בית הספר' ברכות מיוחדות שלוחות לתלמידי כיתה א

 שזו להם שנת –' תלמידי יבול, ביפעת" העמק המערבי"המתחילים את לימודיהם בבית הספר 
  . הלימודים האחרונה

  . מדריכים ומטפלות,  מורות ומורים–ברכות חמות גם לכל צוותי החינוך שלנו 

  !בהצלחה
  

  מתיישבי יפעתאגודת  הקהילה ו מנהל–גלעד דקל 
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  אמא שלי

  אפרת שאלתיאל
  

   ,אמא
  , שקטה,היית טובה

  .יום-אני חושבת עליך יום
  .תמיד אזכור אותך

  ...כמה סבלת,  שליאמא יקרה
  ,הלכת לעולם שכולו טוב

  ,עכשיו את לא סובלת יותר
  .אמא

 
 
  

  למותה  שנים   26  אלול  'ד  ל" זדבורה גוטמן

  למותה   שנים   13  אלול  'ד  ל" זחיים-רבקה בן

  למותה  שנים    32  אלול  'ו  ל"מרים עמית ז

  לנופלו  שנים    45  אלול  'י  ל"עודד שכנאי ז

  למותו  שנים    7  אלול  'י  ל"שלמה פלונס ז

  למותה  שנים   25  אלול  'יא  ל" זדבורה גפן

  שנים למותו   4  אלול  'יב  ל"יצחק טאו ז

  שנים למותה   15  אלול  'יג  ל"ברכה בורשטיין ז

  למותה  שנים   2  אלול  'יג  ל"אביבה שאלתיאל ז

  למותו  שנים   45  אלול  'די  ל"ליפא הלפרין ז

  למותו  שנים   28  אלול  'טו  ל"אברהם כהן ז

  למותה  שנים   39  אלול  'יז  ל"חיה עדיני ז

 

  

   בצערם והמשפחה אנו שותפירבקה דאוברעם 

 .ל בקיבוץ נירים" זשחר מלמד האחייןבנפול 

  8.9.2014, ד"ג אלול תשע"י
 ל"שנתיים למות אביבה שאלתיאל ז

ת ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹותְוִכּתְ   .ּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה ָ   .לֹא ִיׂשּ

 ישעיהו
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סדרה ד "במהלך שנת תשעקיימנו , למידה והעצמה של הצוות החינוכי כולו ,במסגרת טיפוח
 נערכו בהנחיית ,שבהם השתתפו כל הצוותים, הסדרהארבעת מפגשי  .ספרות ילדיםשעסקה ב

על התבססה תוכנית המפגשים  . המדריכה הפדגוגית של מערכת הגיל הרך ביפעת–לה מילר יעֵ 
 ועל ניסיונה של ,חוה יסעורי ויהודית שחרי במכללת אורנים, עדנה קרמר, מרים רותגישתן של 

  .יעלה בהנחיית קבוצות ובהדרכה פדגוגית
  

שאלנו ולמדנו על , חקרנו, כרנויה, )רים וחדשיםּכָ מּו(נחשפנו למגוון ספרי ילדים במפגשים אלה 
 גיל מותאמת ת סיפורהגשול גן המבחר הספרותי המיטבי לכ, המרכיבים החזותיים בספרי הילדים

  .לילדינו
  

  מרכיבים חזותיים  .א

המפגש הראשוני של הילד עם ספר וסיפור הינו באמצעות האיורים והמרכיבים 
הילד מתבונן בתמונות ומגלה . עוד בטרם התוודע לטקסט, החזותיים הנוספים

ת רצף התמונות עוזר לילד לארגן א. ןתוך ניסיון להבין אות, את הפרטיםבהן 
התרחשות , החשיבה וליצור את הסיפור בתבנית רצופה שיש בה פתיחה

  . וסיום

. מטרימים ותורמים לעלילה, פרטים תומכים תורמים האיוריםבכל ספר ילדים 
, מוסיפים עליו ואף מפרשים אותו, האיורים מעבים את הסיפור

על זה יש להוסיף . עיצוב הסביבה ועוד, מסייעים לאפיון הדמויות
עיצוב , הספרגודלו וצורתו של  כמו, ם חזותיים נוספיםמרכיבי

  . איורההטכניקות השונות של והכריכה 

הקדשנו זמן ותשומת לב ללמידה חווייתית של  מפגש בנושא זהב
  .המרכיבים החזותיים המשפיעים על הבנת הסיפור וההנאה ממנו

  

  המבחר הספרותי   .ב
חשוב שההיצע יהיה מובחר ומבוסס על . תת והצוווידי הגננ-עלבחירת הספרים לילדים נעשית 

ר "דפי ל" (שלוש המסננותמודל "איך לבחור את הספרים על פי למדנו . שיקול דעת מקצועי
המציע קריטריונים מהותיים לבחירת ספר ילדים איכותי ומותאם , )מכללת אורנים, ודית שחריהי

  :גיל

 ספרותית-אמנותית: מסננת ראשונה •
 .פדגוגית-התפתחותית: מסננת שנייה •
 .העדפות אישיות של הילד והמספר: מסננת שלישית •

  . במליאה ובצוותי הגניםמודל זה בשימוש מושכל בערכנו אימונים
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  הגשת הסיפור  .ג

הן ר ווסיפ/ הבוחרות את הספרהן. ילדים באמצעות הגננת והצוותמתווכים להספר והסיפור 
  בהגשת ותנועותיהחוות פניהקולה של המספרת ומ. קוראות אותו לילדים, המגישות אותו

  .הםשבו ומשמעויותיים אל המסרו, אל השפה, אל הסיפורשל ילדי הגיל הרך הסיפור הם הגשר 

 , אשר תניב חיבור רגשי,רגלנו הגשה מיטביתיתולמדנו לאתר את המסרים המרכזיים בסיפורים 
 יש להוסיף את על זה.  ולמידה קוגניטיבית מהשפהגם הנאה כמו, הנאה מהסיפור ואהבה לספר

  .סמויים בסיפורגלויים וההמסרים הקליטתם והבנתם של 

 

עיינו שוב ושוב בסיפור כהדגמה חזרנו ו
 גילינו ."מעשה בחמישה בלונים"ר ּכָ המּו
יש  ,טווח גילים גדול המתאים ל,סיפורשל

מבלונים צבעוניים  החל –רבדים שונים 
מתנפצים -המתפוצצים) למשל, חלומות(

 התמודדותר דרך דרכי העבוֹ , בזה אחר זה
עזרה וה ףשיתוה, המיוחדות לכל ילד

  וגם התוקפנותעידודהנחמה וה, הדדית
  .ופרידהה בהשלמה עם אובדן לֵ וכָ 

  
  

  
 ,מטפלות של גדול וכן מספר ,הגננות משתתפות, בנוסף להשתלמות המשותפת לכולנו

להתפתח , ללמוד במסגרת מאמצינו ,זאתכל . מועצת עמק יזרעאל שמארגנתהשתלמויות ב
החינוך ולתת את הטוב ביותר האפשרי לאוצר החשוב בתחום כל הזמן ובהתמדה ולהתמקצע 

  .הגיל הרךילדי  –ביותר המופקד בידינו 

� 
  

אני מבקשת לאחל לכל הילדים ומשפחותיהם ולכל הצוותים שנה , עם פתיחת שנת לימודים חדשה
  .דמתמעשירה ומַק , חהשמֵ , טובה

  
  הלת הגיל הרךנ מ– הילה שילה

      

  מזל טוב

  לרחל קאופמן

  לשרה ומאיר אליהו

  .ירוןל " עבקרןלנישואי 

 !ברכות לכל המשפחה
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, המבוכה, החרדות, ועימה ההתרגשות, שנת לימודים חדשה עומדת להתחיל
  .  הן של התלמידים והן של המורים–ההכנות , ההתלבטויות, הציפיות

  ? מה יישאר בזיכרון מכל זה

מי השפיע , את מי לרע, את מי מהמורים והמחנכים שהיו לנו אנחנו זוכרים לטוב
  ?  ולמה–מי לא הטביע שום חותם בנפש ובזיכרון ,  אולי גם אחר כך–עלינו אז 

  .מחנך שלא ישכחו- כמה חברים משתפים במחשבותיהם על מורה
נזכרות בחששות של , שלימדו וחינכו תלמידים שנים רבות מאוד, שתי מורות

  .תחילת הדרך בהוראה
  .חומרים מעוררי מחשבה

  
  

  :נעם בן ישראל

  . ה מהם לרעהאני זוכר כמה מורים לטובה וזוכר גם כמ
  .נורה מילר נמצאת – גם אחרי שנות הלימודים –בין אלה הזכורים לי לטוב 

כל מה שאני יודע באנגלית עד היום מבוסס על היסוד השיטתי המעולה שקיבלנו בשיעורים של 
  . למדנו אצלה גם דרך ארץ וערכי חיים, מלבד זה .נורה

ו כתובים משפטים והיה צריך להשלים את הי: ין בוחן באנגליתהיה מעֵ ' אני זוכר שבכיתה ה

:  השלמתי את המילה החסרה–" … I write with a: "בין היתר היה המשפט. המילה החסרה

"pen ." הרי אתה כותב , למה כתבת שאתה כותב בעט): "כמובן, באנגלית(נורה אמרה לי

ם סיכוי נמוך יותר ויש ג) עיפרון (pencil-יותר קצר מ) עט (pen: "עניתי את האמת" ?בעיפרון

  !). תלמיד עצלן " (!lazy pupil: "היא נזפה בי. נורה לא צחקה". לטעות כתיב

היא העריכה את המתאמצים . ש בכל דרךכבר אז ידעתי שעצלנות היא תכונה שנורה מנסה לשֵר 
עצלות מחשבה ועצלות מעשה קוממו . להגיע למקסימום ולא השלימה עם ההסתפקות במינימום

  . אותה
  .ברו שנים עד שהבנתי את עומק הנזיפהע
  
  

  

  תורת הקבוצות
  

  : לפי רמת האנגליתלשעבר לארבע קבוצות-נורה חילקה את תלמידיה

Group A :נורה פונה באנגלית והם משיבים באנגלית.  

Group B :נורה פונה באנגלית והם משיבים בעברית.  

Group C :כמובן בעברית, נורה פונה בעברית והם משיביםת ברירה בלי.  

Group D :נורה פונה בעברית והם משיבים באנגלית.  
  

  .אבל משקלה הסגולי בעיני נורה היה גבוה,  היתה קבוצת מיעוטAקבוצה 

  . פחות או יותר שווה בשווה–C - וBלשעבר נחלקו בין קבוצות -רוב התלמידים

  .)Ø ( היתה קבוצה ריקהDקבוצה 
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  :איה חלפין

  . יעקב פריי המורה שלנו להיסטוריהמבין כל מורינו אהבתי והערצתי במיוחד את
אבל השיעורים של , היו בכיתה שלנו הרבה תלמידים שובבים ולמורים שלנו לא עשינו חיים קלים

לא היתה ". לפני הזמן", ד במפתיעפריי עברו בלי הפרעות ובעיות משמעת והצלצול הגיע תמי
, גם הקול שלו היה רך ודיבורו עדין. נעבעך,  הוא נראה גלותי–להיפך , ליעקב פריי הופעה מרשימה

מדוע רחשנו לו אהבה , במה כבש אותנו.  מעולם לא הרים קול על מישהו ולא פגע באיש–שקט 
  ? ויראת כבוד

כמעט , כך אנושית-מדה כל מעֶ –ד היסטוריה בגלל האופן שבו לימ, נדמה לי, בראש ובראשונה
לחשיבה ולפתיחות לתרבויות ודעות , להבנה, באמצעות ההיסטוריה חינך פריי לסובלנות. אישית
, מקבלים פירוש ומשמעות שונים בעמים, לכל סיפור, למדנו ממנו שלכל רצף אירועים. אחרות

ר את ההרגשה שהדילמות והאירועים היה לו כישרון מיוחד להעבי, בנוסף .מקומות וזמנים שונים
שההיסטוריה היא מפתח גם להבנת , הרחוקים של העבר רלוונטיים מאוד לחיים שלנו כאן ועכשיו

  .  למרות שאינה חוזרת על עצמה ואינה יכולה לנבא מה שיקרה–ההווה 

  . האהבה אלינו, המבט החם והחכם, על כל זה נוספו נועם אישיותו
  .מורה כזה לא שוכחים

  
  

  :יהודה קולניק

ביליתי די הרבה בחדרון כלי העבודה ' כבר בכיתה א. דרכי בבית הספר לא היתה סוגה בשושנים
 נמשך בעליות ומורדות רוב הדבר. עצוב,  מבוייש– השירותים וןשהיה גם חדר, הצמוד לכיתה

. ם היו לי גם מורים שאני זוכר לטובה וחושב עליהם עד היוובכל זאת. גם בתיכון, השנים
  .עוזי אהרוניהמשמעותי מביניהם היה 

  

 ולחוקי בר לפיזיקהמעֵ אני זוכר ממנו היה מה שולמדתי ממנו ש מהאבל , עוזי לימד אותנו פיזיקה
היא חלחלה לעומק ובאה , השפעתו עלי לא באה לביטוי מיידי.  שלמדנו בכיתהשימור האנרגיה

, סוער, פוצע, יושר נוקב, ה ליושר הגמוראני מתכוון בראש ובראשונ. לביטוי רק שנים מאוחר יותר
חושב והופך , תמיד עסוק בשאלה שלא באה על פתרונה, ואני מתכוון לשאיפת הדעת. חסר סבלנות
אני מתכוון . לא מוותר,  עד עתהבוחן מה נעלם ממנו, מנסה גישה חדשה לפתרון, בה שוב ושוב

   .ן לערער עליהתבנית שאי, בלתי תלויה במה שנחשב נכון, לחשיבה העצמאית
  

,  לא להירתע מהצבת סימני שאלה בעולם שמעדיף סימני קריאהמנולמדתי מ, קיבלתי מעוזי אומץ
כי כשאין , למדתי ממנו ששאלות באות מהבנה. תומם ביושרלברר דברים עד , לחקור, לבדוק
  .יאותעם העובדות והמצשלי  ת את התפיסה האינטואיטיביתּמֵ למדתי לעַ .  אין גם שאלות–הבנה 

  

הרגשתי כבר אז . מביך, לא פעם התפרץ בכיתה בזעם בלתי נשלט, עוזי היה מורה מאוד לא שגרתי
י מחיפוש תמידי חסר מנוחה שאינו יכול לסבול הפרעה או סטייה לשּולִ , בע ממזג סוערושהדבר נ

הזמן כל  ו–ללכת בדרך שלך , ללמוד כל הזמן, ר מוסכמותעֵ צומות נפש לנַ י ממנו תעשאבת. לפֵ ולטָ 
  .לשאול ולתהות עליהלהמשיך 

  
  
  

 

  חמות ברכות
   גלעד לאופיר

  ל"מצה השחרור עם
 . ומאתגר משמעותי שירות בתום

  ! הדרך בהמשך הצלחה איחולי
 יפעת ובית צעיר  הדור
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 שנת פתיחת טקס, 1957 בספטמבר 1
', א כיתה של המורה אני. ח"תשי הלימודים

 בוחנים כולם. ביפעת חדשה, שכירה מורה
 מורה איזו לדעת רוצים, עיניים בשבע אותי
 מורה איזו לדעת רוצה אני גם. אהיה
  . ..אהיה

  
 חדשנית הוראה שיטת ליישם ניסיתי

 ותיקה מורהמ שלמדתי וכתיבה לקריאה
 זאת שיטה עקרונות ילפ .אותה שפיתחה
 כבר שהם אחרי רק לכתוב הילדים לומדים
 של הראשון ביום כנהוג. לקרוא יודעים

 דפוס באותיות הלוח על כתבתי, הלימודים
  ''  'א כיתה שלום" ויפות גדולות

  
 האותיות עם היכרות לילדים לערוך כדי

 גםש דפים לילדים נתתי, אותן להעתיק מבלי
 באותיות''  'א תהכי שלום" כתוב היה עליהם
 את למלא הםמ ביקשתיו וחלולות גדולות

 רצו דווקא הילדים אבל .בצבעים האותיות
 גולן מיכל. מהלוח האותיות את להעתיק

 האותיות את לצבוע חשק לה שאין אמרה
. אותן להעתיק יודעת כבר שהיא והוסיפה

 אותיות לכתוב אוהב שהוא אמר קושט חגי
 באי עבר ןהראשו היום .לצייר אוהב לאו

, ישראלי כרמל קמה הימים באחד .הצלחה
 על נעמדה, במיוחד עלי חביבה היתהש ילדה

 לא בואו: "מנהיגותי בקול וקראה השולחן
  !"עמליה קולב נשמע

  
 עם, ומתסכלת קשה, איפוא, היתה התחלהה

 ההוראה שיטת. משמעת בעיות מעט לא
 של ציפיותל התאימה לא בה שנקטתי
, הזמן במשך. עליה ויתרתי לא אבל הילדים
 אותה להתאים למדתי, הילדים בעזרת

 לאט-לאטו שלהם ולצרכים לציפיות
  . הילדים אל ואני אלי הילדים – הסתגלנו

  

 בבוקר נכנסים שאנחנו לב שמתי הימים באחד
 למדו הילדים. עשייה בחדוות, בשמחה לכיתה
 נוקדותמ שלמות מילים מאוד הרבה לזהות

, להם שהכנתי תמונות עם משחקים באמצעות
 מאוחר. פה על אותם שידעו סיפורים" קראו"ו

 להברות המילים את לפרק למדנו יותר
 לקרוא ידעו כולם השנה ובסוף ואותיות

  . לכתוב גם ואהבו לקרוא אהבו, בשטף
  

 היו כשהילדים, בחנוכה בערך ,הימים באחד
 הגיע ,תשלמו מילים של לימודה בשלב עדיין

 הודעה בלי החינוך משרד של מפקח הכיתה אל
 .עבודהה בפינות בשקט עבדו הילדים. מראש

 שעפרה לב שם ואז וכה כה הסתובב המפקח
 ושאל ניגש הוא. ספר מתוך בלחש קוראת שפר
. ענתה לא עפרה .לקרוא יודעת היא אם

 לו אלקרו ממנה ביקשו לידה התיישב מפקחה
 ,ובהטעמה בשטף רם קולב קראה ועפרה

. קוראת היא שבו המקום על מצביעה כשהיא
, בקריאה מתעניין שהמפקח ראו כשהילדים

 עליו האהוב הספר את מהם אחד כל לקח
  . קורא הוא איך לשמוע למפקח והציע

  

 קוראים הכיתה ילדי רוב את ששמע אחרי
 המפקח אלי ניגש, נכונה ובהטעמה רהיטותב

 ..."?זה את עשית איך: "התרגשותב ושאל
 לקרוא יודעים לא עדיין שהם לו להגיד ניסיתי
 הטקסט את פה בעל יודעים שהם, באמת

 דחה המפקח. צורתן לפי המילים את ומזהים
 ממש הכיתה של ההישגים: "דבריי את

 מורה ַאת", בתוקף קבע, !"מרשימים
  .!"מצטיינת

  

 לתיקיב בזכותם. שלי בילדים מאוד גאה הייתי
 טהישל הגיע שלדעתי שלמרות, התואר את

  . מאוד אותי שימח זאת בכל, לי ולא המוצלחת
  

  אהרוני עמליה
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. לי יעדו אותה ',ג תהילכ רב חומר ומכינה טורחת אני רבים ימים !מורה אני סוף-סוף ,הידד, הידד
  ? הלילות עם עושים מה אבל ,יצירה בחדוות עלי עוברים הימים

  . בבעתה ממנו מתעוררת ואני סיוט שנתי אל מתגנב בלילה לילה מדי
 ארונות במרומי יושבים כשהם לי מחכים הילדים כל, הראשונה בפעם תהילכ נכנסת אני בחלומי
  . אותם להוריד דרך למצוא ומנסה הכיתה במרכז נבוכה עומדת אני, לקירות הצמודים גבוהים

  . בפראות הולם ליבי ,בבעתה מתעוררת אני
  .דומא מהם חרדה ואני כאלה נוספים לילות לי שמצפים יודעת אני

  

   !החלה הלימודים שנת, כיף איזה
 את מקפיא ימפנַ  החשש אבל חיוך לי להשיב משתדלים יתלמידַ - הילדים, בחיוך תהילכ נכנסתי
  . להם שהוקל העיד צחוקם אבל להם שסיפרתי הבדיחה הייתה מה זוכרת אינני. חיוכם

  

  .טובים חברים אנחנו היום ועד מאז
  . שנה 60 בני כבר הם שגם כך ,יפעת של הראשונים הילדים היו שנה באותה יתלמידַ 

  ".יןימע "קבוצת לבני היום עד בליבי שמור ראשונים חסד
  שושני נורית

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

  
  
  

 

  טוב מזל

  דקל ושלומיק ליהודית

  תמר הנכדה להולדת

  .ועומר לסמדר בת

  !המשפחה לכל ברכות

  טוב מזל

  אור-גל ואיתי למאיה

   הבת להולדת

  ולעינת מחניימי לזיו

  .הנכדה להולדת

  !המשפחה לכל ברכות

עם מחנכת  ' בכיתה ד"זית"קבוצת , 1966
  .נעמי איילי והמטפלת יהודית דרורהכיתה 

  :משמאל לימין

, עמירה ברון, אורה לוין, יהודית :עומדים
  .עינת ישראלי, )דוד- מתר( איתן יוסיפון 

רונן , נדרנצחיה ל,  איילה אילן:על הסלע
  .נעמי, הר- שרה אבן,אסף קושט, יהלום

אודי , )דוד- מתר( שמאי יעקובי :מלפנים
  .אריאל הלפרין, צחי שילה, מחניימי
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  ראלי-יזרע

מירוץ מכוניות :  יצאה במיזם חדש,בשיתוף עם מועצת הנוער ,המועצה האזורית עמק יזרעאל
" מכונית"כאשר כל קבוצה בונה בעצמה את ה, של קבוצות בני נוער מהיישובים) ראלי(תחרותי 

  . מחומרים ממוחזרים

בטכניון וקיבלו " 1פורמולה "המשתתפים נפגשו עם אנשי פרוייקט .  בהחלטזה היה עניין רציני
ה בהמשך לּוְותה כל קבוצה במנחֶ . רכב המירוץ לתחרות לבניית עצות מעשיותמהם רקע תיאורטי ו

, 4 במירוץ את הספרה שקיבל,  היפעתירכבה. בתכנון ובהכנות, שעזר בחשיבה, מהפרויקטמתנדב 
 שהושלכו מזמן ככלי אין גרוטאותאוסף  –כיסא בריכה ישן וכיוצא באלה , ה משלדות אופנייםנבנ

  !באמת נוסעהמשונה בסוף העבודה הרבה הסתבר שיצור הכלאיים . חפץ בו

: יםקצִ כללה ארבעה ִמ , שנערכה בתל שמרון, התחרות
ירידה , )םאלּוסלָ (מסלול עקלתון , משיכה בעלייה

 הנקראת ,תאתגרימהירה ו, תלולהבמדרון וירידה 

 היובוצה שלנו ק משתתפי ה).downhill" (היל-ןאּוּדָ "
צעירים ממשתתפי הקבוצות האחרות ולכן הסתכלו 

 מקצועיות, היבתושי!  זאת היתה טעות.עליהם מגבוה
 על המתחרים האחרים נערי יפעת גברו שיתוף פעולהו

הם ניצחו אפילו בתחרות שהחלה . הה אחר מקצֶ מקצֶ 
הודות לעבודה . ר באחד הגלגלים'פנצ: בתקלה חמורה

 מעולה וסיוע מהיר ויעיל של נבות אילתהקבוצתית ה
שעזר לקבוצה האמביציוזית לאורך , )אבא של אופק(

זכו היפעתים גם בתחרות זו והוכרזו , כל הדרך
   .ראלי הראשון-היזרעאליפות כמנצחים של 

שהביאו כבוד וגאווה , ארבעת המופלאיםכל הכבוד ל
  !ליפעת

  

  
  

  מסיבת סיום
חילת שנת ת, מסיבה לסיום החופש הגדולה

' ה וטקס הכניסה לכיתה א"הלימודים תשע
 בכיכר האדומהלפני ימים ספורים נערכה 

המון ברכות חיממו את . ליד חדר האוכל
קטנות ריגשו את מתנות פרידה , הלב

השירים והופעות הילדים שימחו , מקבליהן
את כולם וסחפו את הצופים לקריאות עידוד 

דשה הח' כשילדי כיתה א . ומחיאות כפיים
תחת , כמטיב המסורת, עברו עם ההורים

מחו כמה , "הגדולים"ענפי הזית של הילדים 
, "סתם חם לי". סבים דמעת התרגשות

  ... מו בכל שנה כ–הכחישה סבתא צעירה 

  !למורים ולכל צוותי החינוך, שנת לימודים טובה ומוצלחת לילדים ולמשפחותיהם

  ניר גבאי, לו'בן מונטיצ, אופק אילת, עידו גבאי :ימין לשמאלמ
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  ...העשרה
  

 שוקדים צוותי החינוך וההוראה על תוכניות שיעשירו את הלימוד ויהפכו אותו בכל שנה מחדש
כפי , הניסיונות האלה אינם חדשים. שותכך נכון וראוי לע. עבור הילדיםומשמעותי לחווייתי 

  .שילמד הסיפור הבא
  

וביקש למען בית " אורנים"ינר מרדכי לוין לסמשלנו מנהל בית הספר היסודי  פנה 1970בשנת 
 הבקשה נענתה. םילדיהאת לימודי הטבע של כדי להעשיר ,  פוחלצים של ציפוריםהספר כמה

 פוחלצי ציפורים מספר הכינה עבור בית הספר ,מטובי המפחלצים בארץ, הגר קולמן. במאור פנים
לכת צעד אחד  לביקשמרדכי . ממד- לימוד אנטומי מקרוב ובתלתלילדים שאיפשרו , יפהפיים

לתלמידי להעביר קולמן ביקש מהגר , ב"לקראת פתיחת שנת הלימודים תשל, 1971 בקיץ .הלאה
   .פרפריםוציפורים של  בעיקר –פחלוץ מקצועי בקורס  בית הספר וחברים מתעניינים

  
הוראת המקצוע תיעשה רק בנוכחותך "( מתאים מרשות שמורות הטבע אישורשיג את ההמרדכי 

 תרשימאת עם קולמן ך ער ,)עוזר ראשי להגנת חיות הבר, כתב לו אורי צאן, "ולפי הנחיותיך
,  אולי ירגזי, בולבול,סנונית, דרור( ציפורים רשימת, תוכנית הקורס,  הדרושהכליםהחומרים וה

 : לא יצא הקורס לפועללהכל מאמציו אלמרות . השיג את כל הרשיונותו )אולי אפילו עורב
   ..).ירות ל1000-כ פחות מ"סה, י לשעת לימוד" ל18(המזכירות לא אישרה את התקציב הדרוש 

  
 שנה מאוחר יותר 20-כ

 העביר מרדכי לארכיון
 ,את כל התכתובת

צירוף פתק המעיד על ב
 ושלא קהואכזבה תסכול 

  ).�:  ראו (עם השנים

  


