
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מודה אני
  

  מֹוֶדה ֲאִני 
ּוְל ְלָפֶני  

 ַעל ָּכל ַהֶחֶסד 
  ָרָעה ְוַהּטֹוָבה הָ ְוָהֱאֶמת ְוַהּטֹוָבה וְ 

  ֶׁשָעִׂשיָת ִעָּמִדי
  ְוִעם ֵּביִתי 
  י ְוִעם ְּבֵני ַעִּמי י ִויִדידַ ְוִעם ְקרֹובַ 
  ְוִעם ָּכל ָהעֹוָלם ְוָהָאָדם , ְוִעם ַאְרִצי

  .ר ָּבָראתָ ׁשֶ אֲ 
  

  ׁש ֶר ׁש חֶ ֶר חֶ , אטּלָ ּבַ 
  ת פוֹ פְ טוֹ , ַאט ַאט

  , ֲעִתידֹות ֲעִתידֹות ִלְקָראֵתנּו
  . י ִמּתֹו ַהֵּׁשָנה ְמַחֶּיֶכת ֵאלַ ְּת ְואַ 

  , טֹוב ְמֹאד, בוֹ ּטטֹוב ִמ , ִיְהֶיה ָלנּו טֹוב
  ֶזה ַמְתִחיל ְּכָבר ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר 

 .י ִמּתֹו ַהֵּׁשָנה צֹוֶחֶקת ֵאלַ ְּת אַ 
  

 מאיר אריאל
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  5.1.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  הפרצלציה של יפעת לקראת מתן תוקף סטטוריהשלמת תוכנית

  סיימון מדליה, מיכל דור' אדר,  אמיר כהן:בהשתתפות
  

  תוכנית הפרצלציה  .א

 חלוקת מפות אישיות לחברים וכניסה  וכןכנית הפרצלציה לציבור באסיפהו הצגת תאושרה
  .יתבקשו לאשר את מפת המגרש שלהם להליך שבמסגרתו החברים

לשם הצגת השגות ) לפי העניין(חברים יוכלו להיפגש עם נציגי הקיבוץ ועם האדריכלים 
  .ישוב המחלוקות המקובליבהליך , ובירורן

  

 "יזרעאלים"ית רחבהגשת מפת הפרצלציה לוועדה המ  .ב

 :לשם הגשת מפת הפרצלציה נדרש
 .יה מחוז צפוןיתכנון ובנע בוועדה מחוזית ל"אישור סופי של התב   �
  .ץ מחברי הקיבו80%לפחות אישור המגרשים המתוכננים לחברים על ידי    �

 

 שיוך דירותהליך שוב מחלוקות בינוהל י  .ג

  .לאישור האסיפה והקלפי 2006 להחלטה משנת תוקןנוסח מ אושרה העברת
  : השינוי העיקרי המוצע בנוסח המעודכן

ישתתף במחצית מעלויות התשלום  ,יתקבלו טענותיויזום הליך בוררות אשר בו לא יחבר ש
  .לבוררים

 

 פיתוח תשתיות במגרשים לא מבונים  .ד

עד אשר יימצא פתרון  ,חליטה לא להקצות מגרשים לא מבונים נוספים לחבריםהנהלה הה
 .הלעלויות הפיתוח של מגרשים אל

  

  
  13.1.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  אבי אנושמנהלת מש, רוט- שרה בהיר :בהשתתפות
  .ר הקיבוץ"ועמדים לתפקיד יו מ– יזהר לנדאווירון אסף : מוזמנים

  
  ר הקיבוץ"מומלצי צוות האיתור לתפקיד יו

 מועמדים ומתוכם המליץ על 5הצוות ראיין : רוט הציגה את עבודת צוות האיתור-שרה בהיר
  .  מגבעת חיים איחודויזהר לנדאופר יהושע כ מירון אסף: יםשני

תפיסתם ת עולמם וסתפיעיקרי , על עצמם )בנפרד(שני המועמדים שמע מכל אחד מההנהלה ועד 
 אסיפההכרעת הר ל"החליט על העברת שני המועמדים לתפקיד היו ור בקיבוץ"תפקיד היואת 

  .והקלפי
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  הלמות   יםשנ  42  שבט  'ד  ל" זשרה מטרוס

  הלמות  שנים   40  שבט  'ד  ל" זכץ-סימה גבתי

  למותו  שנים  13  שבט  'ד  ל"אריה ברזלי ז

  למותו  שנים   8  שבט  'ד  ל" ז עופר אילן

  למותה  שנים  44  שבט  'ה  ל"ישראל ז-אטקה בן

  למותה  שנים  18  שבט  'ח  ל"עירית צבעוני ז

  למותה  ניםש  19  שבט  'ט  ל"צפורה צבעוני ז

  למותו  שנים  15  שבט  'י  ל"משה צבעוני ז

  למותו  שנים  24  שבט  'י  ל"אברהם בורשטיין ז

  למותו  שנים  27  שבט  'יא  ל"זליג סובול ז

  לנופלו  שנים  56  שבט  'יג  ל"אביגדור יהלום ז

  למותו  שנים  32  שבט  'יג  ל"לבב ז-יקותיאל בר
  למותה  שנים  18  שבט  'יד  ל"צילה גובקין ז

  למותו  שנים  35  שבט  'טו  ל"זשמואל ברזילי 
  הלמות   יםשנ  48  שבט  'טז  ל" זליסר- רוזה משי

  לנופלו  שנים  43  שבט  'טז  ל"חיים קוצר ז
  למותו  שנים  33  שבט  'יז  ל"ישראל בגון ז
  למותה  שנים  25  שבט  'יז  ל"מרים דיטל ז

 למותו  שנים  24  שבט  'יז  ל"נתן מירון ז

  19.1.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  . חשבת – סמדר טוכמן,  תמחירנית–ר  ורד מרקיא:בהשתתפות
  

  2015ם וקהילה של קיבוץ יפעת לשנת תקציב עסקיהצגת 
  

 ומנהל ,  שרון ורדי– הוצגו על ידי מנהל העסקים 2015לשנת קהילה לעסקים ולתקציב תוכנית ה
  . ואת העברתו לאישור האסיפה, ההנהלה אישרה את התקציב המוצע.  גלעד דקל– הקהילה

  
  מנהל הקהילה–גלעד דקל 

 
  

  עדכון תקנון הקיבוץ
  

  .בנושא תקנון הקיבוץ החדש תתקיים אסיפת חברים ,26.1.15', ביום ב
. אסיפה זו באה בהמשך לאסיפות ומפגש פתוח שנערכו בחצי השנה האחרונה

הנהלת יפעת אישרה באופן . הצעות והסתייגויות חברים נדונו בהרחבה, הערות
כל זה נעשה מתוך רצון . חריג בקשה של חברים לקבל חוות דעת משפטית נוספת

  .ה הרחבה ביותר האפשריתלהגיע להסכמ
  

לא עודכן ביפעת עם , ששיקף את אורחות החיים בקיבוץ השיתופי, תקנון הקיבוץ
אם לא נשנה את התקנון לכזה המתאים .  שנים12לפני שינוי אורחות החיים 

לא נוכל ליישם החלטות ולקדם תהליכים שחברי , לאורחות חיינו בקיבוץ המתחדש
  .ליך השיוךבהם תה, יפעת רוצים בקידומם

  

 מחברי 66%השתתפות בהצבעה של :  רוב מיוחסמחייבאישור התקנון החדש 
החברים נקראים לקחת חלק באסיפה .  מהמצביעים75% ותמיכה שלהקיבוץ 

  .ולהשתתף בהצבעה



 4

  

  

  

  

  

  .רבים מאנשי יפעת קראו בעלון הקודם בצער את ההודעה על סגירת האורווה ביפעת
, מה יבוא במקומה, מדוע סוגרים את האורווה:  השאירה שאלות פתוחות,ללא הסבר, ההודעה

 –במיוחד הכאיבה הודעת הסגירה לציבור הרוכבים . איזו הכנסה חלופית מתוכננת ליפעת ועוד
  . ושמחהאתגר, מקום אהוב ומלא עניין,  בית שניכמעטם השהאורווה היא ל –מבוגרים וילדים 

אוהבת מאוד את משתתפת בחוג רכיבה באורווה ו, בתם של לילך וארז, 9-שחר ביטמן בת ה
החליטה לנסות , עומדת להיסגרביפעת כששמעה מההורים שהאורווה . הסוסים ואת המדריכים

, וביקשה לפרסם אותו גם בעלוןהנהלת יפעת  מכתב להביוזמת כתבה שחר. לשנות את רוע הגזירה
  . אליה ואולי יצטרפויפעת כואבתהנהלת כדי שכולם יידעו כמה ההחלטה של 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :לשחרדקל השיב גלעד 

  ,שחר חמודה שלום רב
את אוהבת  ושמחתי לקרוא במכתבך שאת רוכבת על סוסים. קיבלתי את מכתבך להנהלת יפעת

 ראותבמיוחד שמחתי ל . זמן רבהםהסוסים חשובים לך ואת משקיעה בהרכיבה ווש ,סוסיםה
 ןאלו ה .שכבר בגיל צעיר כל כך את נאבקת על עמדתך ועל דברים שחשובים לך ולא מוותרת

  . בעלת חוש צדק ואחריות, בוגרת,  שמעידות על היותך ילדה חכמה,תכונות נהדרות

 וללמוד מכם דברים , הילדים, צריכים להקשיב הרבה יותר לכם, המבוגרים,אין לי ספק שאנחנו
לפעמים אני חושב . ילדיםאינם מובנים ל לפעמים אנחנו רבים בינינו על דברים ש,לצערי .רבים

ההחלטות שהייתם ,  מה לעשותהחליטהתייעץ ול ל, הילדים,אם היינו נותנים לכםאולי ש
כבר  אבל כפי שאת . מאלה שהמבוגרים מקבליםמקבלים היו הרבה יותר טובות צודקות ונכונות

 ,אתםולפעמים אלו החלטות ש,  שלנותפקידה זהו –המבוגרים , אנחנומי שמחליט הוא , יודעת
  . ולא מסכימים לא אוהבים,הילדים

אי ו, את יש הרבה סיבות להחלטה הז.האורווה לא תוכל להישאר ביפעתההחלטה היא ש ,לצערי
, אני מאחל שתמשיכי עוד הרבה שנים לרכב על סוסים .בבמכתאת כולן להסביר אפשר 

   .ך על מה שחשוב בעינילהיאבקושתמשיכי 

  מנהל הקהילה–גלעד דקל  , בברכות

3/1/15  
  .להנהלת יפעת שלום

אמא ואבא סיפרו לי שהחוזה שכירות עם 
  .בעלי האורווה מסתיים בעוד כמה חודשים

רוכבת פעם בשבוע וכל יום אני יורדת אני 
  .לבדוק מה שלום הסוסים

, מאוד חשוב לי שהאורווה תישאר כמו שהיא
מעריכה וסומכת על , כי אני אוהבת

  . אל-המדריכה שלי בת

  .אני מבקשת לשמור על אותם מדריכים

  , תודה רבה
 שחר ביטמן
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  גיל הרךצוותי ה ב"השתלמות תשע

. למידה מתווכתלהשתלמות והעמקה בצוותים החינוכיים הוא בגיל הרך הנושא שבחרנו השנה 
  .היועצת הפדגוגית שלנו, יעלה מילרההשתלמות מונחית ומודרכת על ידי 

  

  מועברים לילד תכנים של תהליכיהבעזרתש, דילמבוגר לה היא פעילות גומלין בין למידה מתווכת
 ללמוד ולהפנים תבניות ,ילד להרחיב אופקיםהלמידה המתווכת מאפשרת ל .חשיבה ועיבוד מידע

 באמצעות התיווך לומד הילד .לתופעות ומצבים חדשיםהתנהגויות שיסייעו לו בחשיפה עתידית 
התיווך מאפשר . לארגן ולסדר נתונים, אישיים- בין יחסיםפתחל, להתבונן ולהבחין, להתמקד

  . ללמוד ממנו ולעשות בו שימוש, לילד לקלוט כמות רבה יותר של מידע
  

  : שני מרכיביםשלנו להשתלמות השנתית 
  . כיחידה אחת לומדת ומתפתחת, למידה משותפת של כל הצוותים יחד. א
  .  בהתאם לגיל ולהתפתחות הילדים,ת בכל גןלמידה אינדיווידואלי. ב
  

תיאוריית ההשתנות " עקרונות לימודשל הצוותים מוקדשים להמפגשים המשותפים 
יישום ההעבודה עם הצוותים על ההתנסות ו. פוירשטייןראובן ' פרופעל פי ) התיווך" (הקוגניטיבית

' דה מעשית בגיל הרך של פרופלעבובחיי היומיום בגנים מבוססת על העיבוד של תורת פוירשטיין 
 בפגישות אלה.  יעלה מילר נפגשת עם כל מובילה וכל צוות בתדירות של כפעם בחודש.פנינה קליין

לקבוצת של הלמידה החינוכית  התאמהדרכי הב ו,תיווךבנושא הנעשה בגן שבהן דנים במשותף ב
  .תפתחותייםההגיל ומאפייניה ה

  
  
  
  

  

  

   התיווךעקרונות

  : על פי פוירשטייןבסיסיים העקרונותה את חמשת  התיווך אנו מדגישים ומתרגליםעלבלמידה 

  כוונה והדדיותתיווך ל .1

המבוגר . תנאי הכרחי לקיום אינטראקציה בין המתווך ללומד הוא התאמה מתמדת ביניהם
מצד המתווך צריכה להיות כוונה ויוזמה מּוַדַעת . אינטראקציהההמתווך אחראי לניהולה של 

על מנת לאפשר לו להתמקד בסביבתו ולחוות , ות את תשומת לב הילד לגירויים ותופעותלהפנ
הילד הפך להיות : על המתווך לחוש אם המסר נקלט על ידי הילד ואם מתקיימת הדדיות. אותה

   .שותף פעיל

התמקד עליו ל .במדוייקאת עצמו לחוש ולהביע , לשמוע, לראות: המבוגר מסייע לילד להתמקד
   .להתאים ולשנות את ההתנהגות, לפענח ביטויים רגשייםלנסות ,  פנים ובתנועות גוףבהבעות

  
  

   :ללא מילים, והפעוט אומר לנ
  . אני אוהב לחקור את הסביבה בעצמי

  .חשוב לי שלפעמים יכוונו אותי ויסבירו לי מה קורה, עם זאת

 פנינה קלייןוקרן הריס 

 .אני מסתקרן כשממקדים את תשומת לבי לדברים
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  משמעותתיווך ל .2

להעביר לילד  ,הרגע המיוחדעל המתווך להתעכב על .  משמעותית לילדאינה הלמידה ,ללא תיווך
ת התלהבו, התפעלות(ת רגש הבעחפצים ועוד באמצעות , אירועים, את המשמעות של תופעות

, בדרך זו יעזור המתווך לסייע לילד למצוא משמעות תרבותית ורגשית לגירויים ולהתנסּות). 'וכד
  . רגשאשר יביאו להפנמה וליכולת להעביר

  

  ומסוגלותלתחושת יכולת תיווך  .3

 והרגשה שהוא יכול עידודלתת לו , לסייע לו לבנות דימוי עצמי חיובי, לחזק את הילד התיווך צריך
 .לחוות התנסויות נוספות של הצלחההחיזוק יוצר רצון להצליח ולהשקיע מאמץ כדי . ומסוגל

  .מהצלחתווהתלהבות תוך ביטוי התרגשות , מותאם להבנתו ולצרכיו של הילדצריך להיות עידוד ה
  
  
  

 הרחבה לתיווך  .4

וא המאפשר לילדים להרחיב את המּודעּות למה שה, תיאור והסבר מילוליעקרון תיווך זה כולל 
הזכרת , מתן הסברהתהליך כולל . מֵעבר למתרחש כאן ועכשיו ומקדם אותם לחשיבה מופשטת

ובין עבר ) כגון קשרים סיבתיים (בין תופעותיצירת קשרים , הכללת מושגים, דברים דומים ושונים
  .להווה

דע הסיוע לילד לקשור את החוויות המיידיות שלו עם חוויות מן העבר עונה על צורך להשיג מי
  .ללמוד ולהבין, לשאול, הוא מחזק את הרצון לחקור. מֵעבר לנתפס על ידי החושים

  

  : תיווך לוויסות התנהגות .5

, מטרת התיווך היא לשפר את התפקוד והביצועים של הילד על ידי ויסות ההתנהגות ושליטה בה
התיווך מסייע . לדרישות המשימה) 'זמן וכו, השקעת אנרגיה(התאמת ההתנהגות , תכנון הפעולות

 על קצב של ההחלט,  לשם השגת המטרהלפני פעולהלרכוש מיומנות והבנה בחשיבה ותכנון 
  .דועואיזון בין דיוק למהירות הביצוע , עוצמה, עיתוי, )לאט, מהר (הפעולה

רמת האנרגיה לווסת את ,  שוניםלשלוט בדחפים ויצרים במצבים חברתייםהתיווך מסייע לילד 
להסתגל להתנהגות על פי חוקים וכללים , תגובות לאחרהקצב ואת  ובמשימה המושקעת בפעולה

   .מחייבים ולגבולות המותר והאסור
  
  
  
  

  סיכום 

למידה . המוטוריות והשכליות הילדים, הרגשיות והחברתיותתיווך נכון מאפשר פיתוח היכולות 
ות בהסתגלות גמיששממנה נגזרת ,  להתפתחות של גמישות מחשבתיתתאחראיהיא המתווכת 

  . ובהתנהגות

להגיע , כך אנו מקווים, הלמידה המודרכת של הצוותים החינוכיים במהלך השנה תאפשר לנו
  .  וילד ביפעתהלתיווך נכון ומּודע יותר בגנים ולבניית סביבה איכותית ותומכת עוד יותר לכל ילד

  

  מנהלת הגיל הרך–הילה שילה 

 .ם התרגשות במבוגרשהם מעוררי, שהם חשובים, חשוב לי לדעת שלדברים מסוימים יש משמעות

 !אני צריך שיעודדו אותי ויתנו לי תחושת יכולת לגבי דברים שאני עושה

. מֵעבר לחוויה הרגעית, חשוב לי שמבוגרים ירחיבו את אופקי בתפיסה שלי כלפי העולם
 .במה דברים דומים ובמה הם שונים זה מזה, שיסבירו לי מה גורם למה

 .שים דבריםלפעמים אני צריך שיראו לי איך עו
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   מראיינים'ו-'ילדי מרכז ה
  

  צוות החינוךמדריכות ב. א

  ")יונה"ה ('ד-' מדריכה במרכז ג– מינקובסקי איילת

  'ו-'ה במרכז מדריכה, מתל עדשים פרדקין מאי

  . ")נחש"ה ('יב-'ז  מדריכה מרכז–און -מרם ינאי גיל
  
  ?בתפקיד בחרת מדוע. 1

   .צעירים יותר ילדים עם לעבוד רציתי בנותיי תליד עם. נוער קודם עם עבדתי :איילת
 מאוד מצאתי שזה. ילדים התחלתי לעבוד עם מהצבא וכשהשתחררתי בתנועה הדרכתי :מאי

  .המשכתי ופשוט לי מתאים
  )...לַמלֵצר היתה השנייה האופציה כי וגם(! אוהבת שאני מה זה כי :גיל

  
  ?בתפקיד אוהבת הכי את מה. 2

  . הפעילויות המוצלחותהילדים ואת את :איילת
  .שיא ימי :מאי
  .אפשרויות לעשייה הרבה שיש :גיל

  
  ?בעבודה לך קשה הכי מה. 3

  ...להורים להסביר :איילת
  .לכעוס על הילדים :מאי
  .אחריו לנקות מוכן לא שהנוער :גיל

  
  ?יפעת ילדי על חושבת את מה. 4

  !להכא ילדים ביפעת שיש אני גאה. וטובים מדהימים ילדים :איילת
  !טובים הכי הכי הם :מאי
  !מאוד חמודים :גיל

  

   המשליםרכזת החינוך, שנפיקורד . ב

  ?בתפקיד את זמן כמה. 1

  .ביפעת פורמאלי הבלתי בחינוך שונים תפקידיםממלאת  אני שנה 25
  .חינוךה רכזת אניהאחרונות  וחצי שנתייםב
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  ?מי נמצא באחריותך. 2

  . ב"י ועד' א-ילדי יפעת מ כל
  .החינוך של האחריות גבולות בנושא ושיחות מפגשים מתקיימים האל בימים

  
  ?בתפקיד בחרת למה. 3

  .כולנו ושל יפעת של העתיד הם הילדים :בעיניי שלו המשמעות בגלל
  
  ?משמח אותך מה ?בתפקיד חשוב לך מה. 4

   .לקהילה שלהם הקשר את ולחזק הילדים של הפנאי שעות את ולהעשיר חשוב לי לפתח
  .הקהילה למען ותורמים יוזמים, שותפים הילדים את אני אוהבת לראות

  
  ?למקום אחר" נחש"ה את העבירו למה? םבתי לארבעה רכזיםהמֶ  את פיצלו מדוע

 קבוצת לכל שיאפשרו התאמות לעשות צריכים היינו. השיקולים היו מספר הילדים וטובת הילדים
 כל של הפעילות לסוגאת המבנה  להתאים ,הפעילות לשעות ביחסלה  המתאים המרחב את גיל
  .ועוד אישי יחס לאפשר, גיל

  
  ' ילדה בכיתה ו.ג

   ?בו ומהפעילויות במרכז נהנית תַא. 1

  .דומא, כן
  
   :שלך המדריכות מי. 2

  .אותן אוהבת מאד שאני ,והלל מאי
  
   ?בוחרת היית איזה מהםב – רכזמֶ  לבחור אילו יכולת. 3

  !!!לתמיד ',ו- 'ה
  
  ? ולמה רכזלמֶ  לבוא אוהבת הכי את ימים באיזה. 4

 בשישי. ארוכה והיא בערבהיא  הפעילות ,ילדים הרבהמגיעים  בחמישי. ושישי חמישי בימי
  .המדריכות עם ואישי מיוחדיותר  קשראפשרות לו שקטיש  ואז ,ילדים מעטמגיעים 

  ורד שנפיק: הביאה לדפוס

 

  

  זל טובמ

  'לאלה ומשה חקימוביץ

   ליבילהולדת הנכד 

  .בן לעמית ואסף

  !ברכות לכל המשפחה
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העלתה אותו לדרגת פרופסור ) ג"מל(בימים אלה התבשר דובי לופי שהמועצה להשכלה גבוהה 
כדי לעשות סדר יש . זוהי בהחלט סיבה למסיבה). מדעי ההתנהגות וחינוך(במכללת עמק יזרעאל 

בקלות  לא – אלא דרגה הניתנת לחבר סגל אקדמי, להבהיר כי פרופסור אינו תואר אקדמי נוסף
דירוג הקריטריונים העיקריים הם מספר הפרסומים בכתבי עת מדעיים וב. באופן אוטומטיולא 

ההכרה של הקהילייה המדעית הבינלאומית בתחומו מעידים על , אלה. האיכות של כתבי העת
  .תפי חוות דעת חסויו-על,  ההחלטה על הקידום מתקבלת על ידי ועדות מינויים.המחקרהישגי ב
  

נזכיר , ללב מחקריו הנוכחיים של דוביע לרגלפני שנצלול 
  . כמה אבני דרך בביוגרפיה שלו

 החלה דרכו 12בערך בגיל . שרידקיבוץ דובי נולד ב
שהביאה אותו בהמשך להישגים שכמוהם לא , בהתעמלות

אחרי שזכה . היו לספורט הישראלי בענף זה קודם לכן
 , שנים רצופות4בתואר אלוף ישראל בהתעמלות במשך 

 לדובי מילגת לימודים לספורטאים מצטיינים אושרה
בחוג לפסיכולוגיה  החל ללמוד 1972 בשנת .ב"בארה

כשהוא מייצג את האוניברסיטה , באוניברסיטת וושינגטון
במשך שנים , מאז. בהצלחה מרשימה בענף ההתעמלות

פסיכולוגיה ב מקבילרצה הקריירה של דובי ב, רבות
אבל דובי , ועות כאלהב שני מקצלא פשוט לשלֵ . התעמלותבו
 הצליח להתרומם על שני המקבילים – מתעמל מצטיין –

  . ולקפוץ מהאחד לשני ובחזרה מבלי ליפול
  

 עם ,עבר ליפעת שנים 3כעבור  .לשריד, ארצהחזר  ו בפסיכולוגיהר"קיבל דובי תואר ד 1979בקיץ 
ילדי לבהתעמלות  מאמן מסורהיה  ובכפל המקצועותדובי המשיך גם ביפעת . נישואיו לאורנה

 על חשבון תבוא זועבודתו מבלי ש, שופט בתחרויות ארציות ובינלאומיות רבות ואף העמק
, העבודה הקלינית עם ילדים בתחומי הפרעות קשב וריכוז. כפסיכולוג קליניהעיסוק העיקרי שלו 

ים שנוספו אל פרסומ, רגשיות הניבה כמה פרסומים מעניינים-ליקויי למידה ובעיות נפשיות
  .כמאמןשל דובי  תולדת המבט המעמיק והמסודר בעבודה –בתחום הפסיכולוגיה של הספורט 

  
 תחילה במכללה האקדמית – להוראה ומחקר אקדמי נכנס דובי גם 1992בשנת . עשר שנים עברו

 העיסוק באימון ספורט . במכללת עמק יזרעאל– ועד היום 1998משנת , באורנים ואחר כך
ואחר , תחילה גדולהיה גוון המחקרים ימ .אבחון וייעוץ פסיכולוגי הלך ופחתובעבודה הקלינית ב

שבו הוא , )MATH-CPT (ייחודיממוחשב דובי פיתח מבחן . כך הלך והתמקד בנושא הקשב והריכוז
הפעילות , השינה וסדר היום, הגיל איך משפיעים :משתמש ללימוד וחקר היבטים שונים של קשב

  . וריכוזעל מדדים שונים של קשב עוד  וטיפול תרופתי, הפיזית

  
  ?מה הם הפרמטרים שבודק המבחן?  שפיתחתמה הוא המבחן, דובי

  

בפני במחשב בזו אחר זו המוצגות ,  מאודבעיות חישוב פשוטותמספר נתון של מדובר בהצבת 
.4x2=7 או 5=1+4: למשל(אם הפתרון נכון או לא נכון  החליטלהנבדק נדרש . הנבדק נוסחת  )

 כמה זמן נדרש(מהירות התגובה , )כמה תשובות נכונות(ב מחושבת על פי דיוק התשובה הקש
ועקביות ) ם לאעפ,  או פעם כן,האם התשובות נכונות כל הזמן(עקביות התגובה , )לסיום המבחן

  ).האם תחילה עונים מהר ובהמשך יותר לאט או יותר מהר(מהירות התגובה 

  דובי על המקבילים
 1976, אולימפיאדת מונטריאול
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  קשב וגיל

  ?מה נמצא? המחקר על הקשר בין קשב וגילבאיזה טווח גילים נעשה 

הנתונים . 58 עד 12- בקבוצות גיל מ,  משתתפים1000-המחקר התבצע על אוכלוסייה גדולה של כ
 כפי שנמצא –ההנחה היתה שיש עלייה בקשב ואחר כך ירידה . שניםמספר נאספו במשך 

שהקשב והריכוז מצאנו . יכולת חישוב ויכולת טכנית, כמו זיכרון, בתחומים קוגניטיביים אחרים
, 80עד לגיל , ובהמשך,  מתונה ירידהיש 60-50עד גיל , אחר כך. 30- ל20מגיעים לשיאם בגיל שבין 

ועקביות  בניתוח המרכיבים של הקשב ראינו שמהירות התגובה.  יותר משמעותיתיש ירידה
 לאורך והיכולת לשמר את הקשבאבל איכות התשובות , מהירות התגובה יורדת משמעותית

, גם אנשים מבוגרים מאוד שומרים על רמת קשב טובה,  במילים אחרות.המבחן יורדות פחות
  . בדומה לידע והבנה מילולית –שנשמרת עם הגיל 

  
  קשב ושינה

  ?מה היה הסיפור שם. ת יום הלימודיםהתחל על דחיית שעת ךבשעתו התפרסם מחקר של
  

 חוקרת שינה ושעונים ביולוגיים במכללת –קי ישינס'אורנה צ' מחקר שערכתי עם פרופמדובר ב
מאחר שקשה עד בלתי אפשרי לבקר . על השפעת תוספת שינה למתבגרים על הקשב –עמק יזרעאל 

נבחנה ההשפעה של דחיית שעת תחילת יום הלימודים , את השעה שבה הולכים התלמידים לישון
  . אוחר יותר סיום יום הלימודים שעה מ–ובהתאם ) תוספת שעת שינה בבוקר(

אחת  'כיתה ח. במשך שבועיים "העמק המערבי"ית הספר בבחטיבת הביניים הניסוי נערך ב
 ה החלה אותו שעה מאוחר יותריהשני; 07:30בשעה , כרגילהחלה את יום הלימודים ) ביקורת(
היה  שעה נוספתבבוקר קבוצה שישנה ל. בשבוע הראשון ובשעה הרגילה בשבוע השני) 08:30(

רבה תשומת לב , יכולת טובה יותר להימנע מטעויות: יתרון קשב עצום על פני קבוצת הביקורת
 צפוי היה שאחרי תוצאות כל כך .פחות תגובות אימפולסיביות באותה מטלהולמשימות יותר 

את תחילת יום בתי ספר נוספים בו" העמק המערבי"בבית הספר  וידח,  וברורותמרשימות
  . צערי זה לא קרהאבל ל, הלימודים

בעיקר , במדעי ההתנהגות והחינוך של מחקרים הקשותאת אחת הבעיות מדגים , אגב, זהמחקר 
 התלמידים שעה מאוחר יותר בבוקר ואחר להסיע אתהיה צריך . מימון וקצובית: במכללות
 ,למזלנו. עלה הרבה כסףפתרון הנושא הארגוני . 'הישארות המורים וכו ולתת מענה ל,הצהריים

שהעלה לשידור סדרה על השפעת השינה על ההתנהגות בתחומים שונים , 2קיבלנו מימון מערוץ 
אפשר היה לפתח את , מימון נוסףלנו אילו היה  . ודיווח על תוצאותיו המחקר שלנו אחריועקב גם

וראש , יולי תמיר, סיכום המחקר נעשה בנוכחות שרת החינוך דאז. הנושא ולחזק את הממצאים
הרגשה שבאמת הצלחנו לקדם היתה לנו היו הבטחות חגיגיות ו. יל בצר א– האזורית המועצה

רצון טוב לבין הצהרות הפער בין שיש לצערנו גם כאן  גילינו , כמו במקרים רבים.עניין חשוב
  . היישום בפועל

  
  טיפול תרופתי לשיפור הקשבקשב ו

  ?לו תרופות בחנתהשפעה של א? נכון, הניסויים בתרופות כרוכים ברישוי מיוחד
  

 .בוודאי לאורך זמן, לבצע ניסוימאוד  קשה . טעונה אישורים מיוחדיםתרופות אכןבחינת השפעת 
שאובחנו כסובלים מתבגרים באחד המחקרים בדקנו השפעת ריטלין על ביצועי מבחן הקשב של 

, בנוסף. במראה זהה )תרופת ֶּדֶמה=וֹ ּבצֶ לָ ּפְ  (וֹ ינּב אֵ קבוצת הביקורת קיבלה. )ADHD( הפרעת קשבמ
ההשפעה המיטיבה של ריטלין על הפרעת . נרשמו הערכות המורים על ההתנהגות של הנבדקים

על תוצאות לטובה משמעותית שפיע  ההפתעה מכך שהואאולי לכן אין ו,  זה מכברקשב ידועה
מספר התשובות (השפיע לטובה על הדיוק הריטלין ניתוח מרכיבי המבחן הראה ש. המבחן
תפקוד לאורך את האך לא שיפר את זמן התגובה ו,  והפחית תגובות אימפולסיביות)תהנכונו
שיפר את הישגי הנבחנים בעיקר הודות לשיפור הריטלין צביע על כך שממצא מעניין זה מ. המבחן

  . הודות לשיפור הקשב כשלעצמוורק באופן חלקי  ,של הילדים בכיתה תנהגותהה
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 השפעתו המעוררת של קפאין. סטודנטים רמת הקשב אצל עלהשפעת קפאין במחקר אחר בדקנו 
שתו קפה תהיה גבוהה משל סטודנטים השאלה היתה אם רמת הקשב של סטודנטים ש. ידועה

בבוקר לא היה הבדל : התוצאות היו מפתיעות). כמובן, מבלי לדעת זאת(ששתו קפה נטול קפאין 
שותי קפה נטול קפאין היו : ותייםאבל אחר הצהריים היו הבדלים משמע, בין הקבוצותמובהק 

  . ברמת קשב נמוכה משותי הקפה עם קפאין

  ? ולא בבוקרה בצהרייםקפאתה ממליץ לשתות את ה, אז מה
 לשפר את העירנות למי שרוצהאם ... אבל כן, התוצאות מדברות בעד עצמן, אני לא נותן המלצות

  .אחר הצהריים או בערב,  קפה בצהרייםכדאי לשתות, בלימוד

  
  קשב ותרבות

  ?יש קשר בין רמת הקשב לחברה ותרבות
  

השווינו את הביצועים של ילדים ישראלים , בשיתוף פעולה עם חוקרים סיניים, במחקר מעניין
שמירת במרכיב . במבחן הקשב) תרבות המזרח(עם ביצועי ילדים בהונג קונג ) תרבות מערבית(

  התגובה קצב מהירותבמרכיבי. סיניים היה יתרון מובהק לילדים היכולת הקשב לאורך המבחן
ייתכן שהדבר נובע מהתפיסה  .והעקביות של הקשב היה יתרון מובהק לילדים הישראליים

לא   (האנליטית המאפיינת את התרבות המערבית לתפיסה ההוליסטית המאפיינת את המזרח
 , בתפיסהיםלמרות שלמגדר מיוחסים הבדלים דומ, בין בנים ובנותברמת הקשב נמצאו הבדלים 

  . המשך והרחבה של מחקרים כאלה יכולים לחשוף תובנות מעניינות ביותר) .א.מ
  

יכולנו להמשיך לשוחח על אפשרויות המחקר המגוונות והמרתקות שמאפשר המבחן רב העוצמה 

  . לופייבוד'  פרופ–מעכשיו , ענקי לדובי) וירטואלי(זר פרחים  .אבל עצרנו כאן, שפיתח דובי

  ! מכולנוברכות חמות

  מרים אהרוני
  
  
  
  
  

  
  

  אנו שותפים בצער  והמשפחהנורית אררטעם 

  .ן חיים בגל"זדני קדרי על מות 

  אנו שותפים בצערחיים -ת בןומשפחיוסי עם 

  . ברמת השופטל"זחיים -יקי בן  האחעל מות

  לידיעת ההורים

  .17.2.2015ביום ייסגר  ו"לשנת תשערישום הילדים לגנים 

  . עמק יזרעאלהאזוריתמועצה הבאמצעות האינטרנט באתר הרישום מתבצע 

צריכה להסדיר זאת , משפחה הגרה ביפעת וטרם שינתה את כתובת מגוריה
  .בדחיפות במשרד הפנים

  .כל שאלה או הבהרהלאני לרשותכם 

 יל הרךג מנהלת ה–הילה שילה                                                          
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   חורף בעיצומו

הברד והקור בשבוע הראשון של , סערת הגשמים
היו פה אומנם . יחסית בשלוםביפעת ינואר עברה 

גדולים מעט ענפים נשברו , ושם הפסקות חשמל
והמון ענפונים קטנים נותרו על הדשאים 

אסף ,  שלנוהחצרן החרוץ, והמדרכות עד שאריק
  . הכול

רבות שעות . חצותירד באחד הלילות בבד כברד 
שאריות הקרח את אחר כך עוד אפשר היה לראות 

אחרי שהטמפרטורות . סלעים ובלב שיחיםל צֵ ב
בבקרים שכבת כפור כיסתה , בלילות צנחו לאפס

גגות ושמשות ,  עצים ומדשאות–את יפעת כולה 
  )במגרשי החנייה, כמובן,  חנוכולםש(רכב כלי ה

נזקי ברד ורוח מוסר שהיו , ש"מרכז הגד, חגי טוך.  יפעתגל הקור לא פסח על השדות והמטעים של
בקטניות יש , )וודע רק אחרי הקטיף ומיון באריזהיהיקף הנזק י" (אור" הבמנדרינות,  עופרבפרדס

היתה פגיעה , איתן ביטון –מספר מרכז הענף , במטעים. עיכוב בצימוח ובברוקולי ניכר שינוי גוון
, )התייבשות עלים ופגיעה בעוקצי הפרי(תה בנזק שטחי המתבטאת לעת ע, מסוימת באבוקדו

.  נראה שאין פגיעות עמוקות יותר בעציםכרגע. בעיקר בעצים קיצוניים בשורות ובעצים חלשים
ושמאי מטעם הקרן כבר ערך סיור , )ט"קנ( פנייה מסודרת לקרן לנזקי טבע בחקלאות הוגשה
השקדים דווקא .  סופית את מידת הנזק לקבועאפשר יהיהרק כחודש לאחר אירוע קרה . בשטח

  .הדרוש לשם שבירת תרדמה, נהנו מהקור

  .בימי הגשמים והקור ראינו כמה פעמים גם מראות נפלאים של קשת שלמה מעל יפעת

  

  

  

  

  

  

  

  

  .מחכים להמשך. זרו ימי השמש ח– הגל הזה מאחורינובינתיים 

  מעל יפעתנטויה קשת 
אברהמי קול: צילום

 

  9.1.2015, שאריות ברד בלב ציקס
 מרים אהרוני: צילום
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  הצבע הכתום

ת דעּולמען הגברת המּו,  יפעתאנשי חילק שי שימושי לצוות איכות הסביבה
 מעכשיו אפשר לאסוף את החומרים למיחזור בסלים הכתומים. למיחזור
   . ולרוקן אותם למיכלים הכתומיםהזוהרים

 לא פעם בהובלת –ולת לסוגיה להרגל סבבתים רבים הפכה הפרדת הפ
  . הילדים

  

  
  חום הלב

כמו גם בשאר , בחורף הקר
 צביקה לוידואג , ימות השנה

 לאות לבית חם לחיילים ללא
ביום . כולם היו בניו. בודדים
שנחוג בשבוע שעבר , הולדתו

הביאו הבאים , בפרלמנט העמק
: מתנות יום הולדת לצביקה

 תנורי –עשרות מכשירי חשמל 
,  ומיקרוגליםטוסטרים, חימום

 ובלנדרים קומקומים חשמליים
כל המתנות . וכל כיוצא בהם

שנאספו יחולקו לחיילים 
ם ויחממו את הרגליים בודדי

  . הלבאת ו

  !צביקה, ברכות מכולנו
   

  
  יחדקוראים 

 חיים- איריס אבןפותחות , בימי שני, מדי שבוע
  את הספרייה בשעות אחר הצהרייםחיים-והדס בן

  . עבור ילדי הגיל הרך

בשקט נכנסים הילדים הרכים לספרייה עם -בשקט
בוחרים להם ספר , סבתא או סבא, אמא או אבא

אם . רוגזויה אין בכי יבספר. ושבים להקשיבוי
אפשר לסגור אותו , הספר קשה מדי או ארוך מדי

אפשר גם לקחת בהשאלה את . ולקחת ספר אחר
  . הספר ולהחזיר בפעם הבאה

נוספה לילדים בזכות היוזמה הברוכה הזאת 
פינה שכולה , של שקט ושלוםחמה פינה ולאוהביהם 
והסחת מרצדות טלוויזיה בלי תמונות , קשב וריכוז

   .דעת תמידית מסמארטפונים

עשוי להתגלגל לידכם , אם אתם בני מזל באמת
כמו , סיפורכבר אפילו ספר שהוא עצמו בספרייה 
אותי "הלל .הספר המתוק של ע: משמאלבדוגמא 

שנתנה משפחת חברון , "לראות אף אחד לא יכול
ם כאשר מלאו לו שלוש שני, נילפעוטון של ּבֶ כַׁשי 

  .  שנה35-לפני למעלה מ

 אושרה כהן עם ניצן ויהב
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  שלוש פעמים ביום
  

  . רבקה פרומקין למדה בבית הספר לאחיות בבית החולים השרון בפתח תקווה
ידי אחות המרפאה לצאת -נקראה על, בהיותה בהסתכלות לימודית במרפאת עיניים, יום אחד

  ". חולה אחד קורא לך בדחיפות: "לחדר ההמתנה

עלות בדעתה איזה חולה מזעיק דווקא אותה ולא את רופא העיניים או מנסה לה, רבקה יצאה
בחדר ההמתנה עמוס הקהל ראתה את אבא נחמיה יושב כשהוא  .האחות הוותיקה של המרפאה

יש לי זבובים , אחות: "בראותו אותה החל לגנוח בקול מעורר רחמים .מכסה בידו את עין ימין
  "... בעין

, אדוני, אם יש לך זבובים בעין: "ענה בלי להתבלבל, ה של רבקהשיצא בעקבותי, רופא העיניים
  "...שלוש פעמים ביום. ׂשים פליט

  
  

  ווה של ציפההמלַ 
  

  . ווה הקבוע של בנותיו לכביש וממנונחמיה היה המלַ 
ומהיום והלאה תיסע לבד , יום אחד הכריזה ציפה המתבגרת בקול מתחלף שהיא כבר גדולה

  . ואבא מאחוריה כצל, נמרץ צעדה אל התחנהבצעד ! בלי ליווי, לחיפה

יתי יה", אומר אבא, "ל תכעסיַא. "ופתאום נגלה אבא לעיניה, עצמאית וגאה, ניצבת ציפה בתחנה
בצד השני של , התחנה לחיפה נמצאת שם. מוכרח להגיד לך שזאת התחנה של האוטובוס לעפולה

  "...הכביש

 

  יפעת שלנו

 1960,  יהודית דרורבהשפעת סיפורי המחנכת' די כיתה גציורי ילמ

   שנים6 יפעת לפני –ת סלעים וקוצים שממ
  שמואל ברונר

  !6 יפעת הפורחת בת –עצים ופרחים , בתים
 צילה דאובר
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  פני שבת נקבלה

' לאה גדז. חברים ואנשי צוות,  ועימם בני משפחהאת פני השבתית ערבה דרי במדי שבוע מקבלים 
 אחד מהיבטיה המרוביםבקיצור ובבהירות ומאיר מפרש גדעון ברזלי ומדליקה את נרות השבת 

מתמלא הבית אור והשבת נכנסת , "הּלָ ה דודי לקראת ּכַ לכָ  " יחדכששרים. של פרשת השבוע
לשמח את , ילדיהם של מאיה ואיתן גולדשטיין, יקה ותמירבשבוע שעבר באו מ. בחגיגיות ושמחה

  . ה היפה שלהם ריגשו את כולםהילדים והמחוָ העֵרבים של קולותיהם . דרי בית ערבה בשירי שבת

, ראדי מצוות הבית, עמוס גל, הרה ברזליו ז,מנשה שאלתיאל, צביה ברנע, חנה אדר: םמיבצילו
   .גדעון ברזלי', לאה גדז, יהודית שריקי,  שילהשלמה, זיוית מינקובסקי, איתן גולדשטיין

  
  

  

 
 


