
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 

   רציפות ונשמה

  ָהאֹור, ַהֹּכל ִהְתַחֵּדׁש ִלי ָּבָאִביב ַהֶּזה
  הֹודֹו ַעד ְרִקיִעים, ָהַפ זֹוֵהר יֹוֵתר

  ְּתִפָּלה ָׁשָבה ְלָהִאיר, עֹוֶטה
  ְוָכל ִּדְכִפין ֵייֵתי

   

  ַּבֹּבֶקר ֶהָחָדׁש ַהֶּזה
  ַלֵּיׁש, ִנים ַאֵחרֹות ַלֹּכלֵיׁש ּפָ 

  :ּוָבָאה ִמָּלה ַעִּתיָקה ְלַבֵּטא ֶאת ַהֹּיִפי
  !ַקֵּדׁש

  ְוַהֶּלֶחם ֶהָעִני לֹוֵבׁש אֹורֹות ְּבִנּגּון
  :ֶׁשַּמְמִׁשי, ֶׁשָּׁשבּור, ֶׁשָרֵעב, ֶׁשחֹוֶצה ּדֹורֹות

ָּכל ִּדְצִרי!  
   

  ַהֶּפה ָסח
   :ֶקת ַהְּנִׁשיָמהֶּת ַעד ֶנעְ 

  זֹו ִׁשיָבה
   –ֶאל ִהיְסטֹוְרָיה ְׁשֵלָמה 

  ַמֶּׁשהּו, ַמֶּׁשהּו ַחָּיב
  ,ַחָּיב ְלִהְתַחֵּדׁש ִמן ֶהָעָבר

  ְלַדֵּלג ִמּדֹור, ִלְפֹסח
  ַלֵּלב ֶׁשָּׁשר, ְלדֹור

  ָהא ַלְחָמא: ְוָכַמּה
  ְלִהְתַמֵּלא, ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ַעְצמוֹ 

  ,ֵמְרִציפּות ּוִמְּנָׁשָמה
  ל ֵחרּות ְׁשֵלָמהָאִביב ׁשֶ 

   

  .ַהֵּלב ֶהְחִסיר ְּפִעיָמה, ַהֵּלב ָזַכר

  הרצל חקק
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 9.3.2015אסיפה מיום 

   מפת הפרצלציה–תהליך שיוך הדירות . א

 נפתחה הדרך להתחדשות, ע של יפעת"בעקבות אישור תקנון הקיבוץ והמהלכים לאישור התב
החלטות את השלבי ההתקדמות  סדר  הציג את,תהליךהמרכז , אמיר כהן.  הדירות שיוךתהליך

  . םבחודשים הקרובישיש לקבל הפנימיות 
  

הנושא הראשון הוא השלמת איתור הדירות המיועדות לשיוך לכל החברים הזכאים וסימון 
ע של יפעת בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה "אחרי אישור מפת התב). פרצלציה(גבולות המגרשים 

". יזרעאלים"נוכל להגיש את מפת הפרצלציה של יפעת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה 
ה על שאלות חברים השיבהפרצלציה ומפת  הציגה את )מתכננים. ב.א(דור  מיכל יכליתאדרה

  .בנושא

 :הפרצלציהמפת  שלבי התהליך בהמשך לאישוראמיר כהן הציג את 
 . המגרש המוצעאת  לאשר  ותתבקשמפת המגרש שלהבמכתב אישי את כל משפחה תקבל   .א
בהתאם לתוכן . ועות שב3תוך יוכלו להגיש הסתייגות בכתב ,  המגרש המוצע עלהמערערים  .ב

 – אמיר כהןאו עם /ו, מנהל הקהילה –גלעד דקל עם יתואמו לחברים פגישות , ההסתייגויות
 .גיע להסכמה בניסיון לה,מיכל דור' אדראו עם /מרכז תהליך השיוך ו

 בנושא שיוך  למנגנון יישוב מחלוקותיופנו ,זהמשפחות שלא יהיו מרוצות גם לאחר שלב   .ג
 .)גם עדכונים להלן' ור(שאותו אישרנו בעבר , הדירות

 

   יישוב מחלוקות–תהליך שיוך הדירות . ב

תוספת ב , שנים9 כבר לפני עליו החלטנושמנגנון ליישוב סכסוכים  את ההראישהאסיפה 
  :דלהלןתיקונים וה

כפי שנקבע בהחלטה , הולא ייבחר באסיפ(י הצדדים למחלוקת "צוות הגישור יוסכם ע  .א
  ). הקודמת

 .הגישור יהיה רשאי לפעול בכל אופן המוסכם על הצדדיםוות צ  .ב
  

 אחד משלושה שהאסיפה –תועבר המחלוקת להכרעת בורר חיצוני , החלטה שקיבלנו בעברעל פי ה
ב חבר הפונה לבוררות במחצית עלות הצעה לחייה את לא אישרההאסיפה . אישרה את זהותם
  . יותוים דחו את טענליך הבוררהבסופו של הבמקרה ש, התשלום לבוררים

  
  

 

  אנו שותפים בצערשנער והדר , ברכה הדר ומשפחות אגסיעם 

  .ל"זשנער -לה אגסי'דבורהעל מות 
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  למותה  שנים  40   ניסן  'א  ל"צביה כץ ז

  למותו  שנים  42   ניסן  'ג  ל"קלמן ליס ז

  למותו  שנים  36   ניסן  'ג  ל"אריה קנריק ז

  הלמות  שנים  10   ניסן  'ג  ל"ברטל ורדי ז

  הלמות  שנים  54   ניסן  'ד  ל"חוה שהם ז

  למותה  שנים  9   ניסן  'ה  ל"רחל סיני ז

  למותה  שנים  2   ניסן  'ה  ל"אורה גל ז

  למותה  שנים  16   ניסן  'ז  ל"מלכה נשלסקי ז

  למותה  שנים  21   ניסן  'ט  ל"כהנא ז-בלה ליסר

  למותה  שנים  41   ניסן  'יב  ל"בלה טרוק ז

  ולמות  שנים  29   ניסן  'יב  ל"ידידיה שנאן ז

  למותה  שנים  17   ניסן  'יב  ל"דור ז- צפורה בן

  ולמות  שנים  8   ניסן  'יג  ל"מרדכי לוין ז

 

  

  

  

  

  

  

  18.3.2015אסיפה מיום 

  2015תוכנית שנתית ותקציב 

במועד מאוחר יותר  הועלתה הצעה לסדר של יואב אהרוני לפיזור האסיפה וקיומה ,בפתח הדיון
  .  נדחתהה לסדר של יואבהצעה .כפי שקובע להבנתו תקנון האגודה, כאסיפה שנתית

 תמחירנית –ישבים וורד מרקיאר  מנהל אגודת המתי–גלעד דקל  הוצג על ידי 2015תקציב 
תיכלל בו תוכנית את התקציב המוצע לפני שהציע מיכה להמן שלא לאשר במהלך הדיון . האגודה

  .הצעתו של מיכה נדחתה. השקעות

לפי התוכנית שהציג ועד . במסגרת הדיון על התקציב הוסברה שוב שיטת המיסוי של מס האגודה
 והמס החודשי המינימלי לחבר חודש/ח"ש 175 עלר  מס האגודה המירבי לחביעמוד, ההנהלה

שהחזרי הארנונה המגיעים לוועד מהמועצה , לא יהיו החזרי מס לחברי אגודה (ח"ש 0יעמוד על 
 דורון גלעד הציעה). בגין דירותיהם הגדולות גבוהים מסכום מס האגודה שהם צריכים לשלם

  . ההצעה התקבלה. 0א  ולח"ש 50יהיה האגודה החודשי שסכום המינימום למס לקבוע 

  .התקציב אושר

  ביטחון

חברים  שבו ישתתפו ,בראשותו להקים צוות , רכז הביטחון,האסיפה הטילה על עופר שפריר
ועד ההנהלה של האגודה המלצות הצוות יביא בפני . שנושא הביטחון קרוב לליבם וחשוב להם

  .לשיפור תחושת הביטחון ביפעת
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  יפעת מתיישבי אגודת של 2015 תקציב
  

 בדיון השתתפתי לא לכן, לדעתי, חוקית לא בצורה לאסיפה הוגש יפעת מתיישבי אגודת תקציב
 עצמי את לפטור יכול איני, גדול ברוב אּושר לאסיפה שהוגש שהתקציב לאחר, זאת עם. עליו

 המתיישבים אגודת של ההנהלה ועד ידי על הוגש הזה התקציב כי, דעתי את ברבים מלהבהיר
  . מקוֵמם אחריות בחוסר

  

 דרישתי פי-על, מראש צפויות בלתי להוצאות ח"ש אלף 200 של סכום בתקציב יּועד 2014 בתוכנית
 ללמוד צריכה שעדיין, צעירה שבאגודה, כך על עמדתי. האגודה של ההנהלה ועד של דאז ר"כיו

 כולל לא (צפויות בלתי להוצאות מהתקציב 10%-כ לייעד יש, כראוי והוצאותיה צעדיה את לכלכל
, כולו נאכל זה שסכום רק שלא, התברר השנה בסוף). הורים מתשלומי הממומנות, חינוך הוצאות

 הטעות: אחרות במילים! ח"ש אלף 160 של בגירעון השנה את סיימה האגודה זאת שלמרות אלא
 26 של סכום מיועד שבו קציבת הגשת, זה דברים במצב. ח"ש אלף 360 של היתה בתחזית הכוללת

 דעתו על מעלה היה לא אחראי גוף שום. זולה בדיחה הוא צפויות בלתי להוצאות בלבד ח"ש אלף
  .כזה תקציב להגיש

  

-חד באופן תודיע יפעת קיבוץ שהנהלת מכך מנוס לדעתי אין, זו אחראית בלתי התנהלות לאור
 לפני עוד וזאת, אחד בשקל אפילו גודההא את לממן בדעתה שאין יפעת מתיישבי לאגודת משמעי
  .לקיבוץ האגודה של עבר חובות החזרי על לדבר בכלל מתחילים שאנחנו

 אהרוני יואב

                

  שאילתא להנהלת הקהילה

לפני שלוש שנים הוחלט באסיפה על מתן שמות ושילוט רחובות 
ולא שאלתי כבר בעבר מה קורה עם זה  .ודרכים ראשיות ברחבי יפעת

אם , הרי זו דרישה של משרד הפנים, אני שואל שוב .קיבלתי תשובה
  .אינני טועה

שימו לב לשמות . לשם המחשה אני מביא כאן את מפת קיבוץ יגור
  .ממש ללקק את האצבעות... הרחובות

  גד ברנע
  

 

 

 

 .תשובת מנהל הקהילה לשאילתא תובא בעלון הבא
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 אחת לאלה –  ביפעת שתי קלפיות07:00הוצבו לקראת השעה , 17.3.2015' יום ג, ביום הבחירות
. 'ת-' ואחת לאלה ששם משפחתם מתחיל באותיות ד'ג-'ששם משפחתם מתחיל באותיות א

  .22:00 והסתיימה בשעה 07:15ההצבעה החלה בשעה 
  

ברשימה זאת נמצאים לא רק אלה  (712על עמד בשתי הקלפיות הרשומים ביפעת מספר הבוחרים 
  ). ותושבים שלא שינו כתובתכי אם גם בנים , החיים ביפעת כיום

  .  ממספר הבוחרים הרשומים ביישוב77.5%שהם ,  בוחרים552מימשו את זכות הבחירה 
  

  : התפלגו כדלקמן20-  לכנסת התוצאות ההצבעה ביפעת
  

  מצביעים  אותיות  מפלגה

  358  אמת  המחנה הציוני

  60  פה  יש עתיד

  55  מרצ  מרצ

  34  מחל  הליכוד

  22  כ  כולנו

  7  קנ  עלה ירוק

  6  טב  הבית היהודי

  5  ל  ישראל ביתנו

  2  שס  ס"ש

  2  קץ  יחד

  1  ודעם  הרשימה המשותפת

  522    כ"סה

  מזל טוב

  אביטל ודגן ברומילל

  שקד  הבןלהולדת

  יןלניצה ומאיר פרט

  הנכדלהולדת 

 !ברכות לכל המשפחה
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זאת . 18- זו הפעם הביפעת לקלפי נו הלכ 20- לכנסת הבבחירות שהתקיימו לפני ימים ספורים 
וזו היתה כבר ההצבעה לכנסת , 1955בשנת היתה הצבענו ביפעת שפעם הראשונה משום שה
עדיין לא היינו על ) 1951(ובהצבעה לכנסת השנייה ) 1949(בהצבעה לכנסת הראשונה . השלישית

מערכות מעניין לעקוב אחרי השינויים שחלו ביפעת בהצבעה לכנסת במרוצת  .ינהמדמפת ה
  .הבחירות שעברנו

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� 
 

 'א תחילה  –כמעט פה אחד , משמעית-חד, ביפעת מונוליטיתבמשך הרבה שנים היתה ההצבעה 
היו חברים במפלגה רוב החברים ).  מפלגת העבודה–ובהמשך , מערך (אמתכך - ואחר, )י"מפא(

זאת ורבים מהם התגייסו בכל ליבם ונפשם לקראת כל מערכת הבחירות ובימי הבחירות כדי 
  .לשמור על מעמדה בהנהגת המדינה

  

  :מקרא
  ...)ש"חד, י"של, צ"מר, מפלגת העבודה( שמאל – אדום
  ...)גימלאים, יש עתיד, קדימה, ש"ד, ליברלים עצמאיים( מרכז – כחול

 ...)ס"ש, ישראל ביתנו, הבית היהודי, התחייה, מולדת, ליכוד( ימין ודתיים – שחור

  

  חברי יפעת בכנסת          

  :שניהם מטעם מפלגת העבודה, שני חברים מיפעת כיהנו כחברי כנסת

  .)ושר בממשלה במשך שנים רבות (7- ובכנסת ה6-כ בכנסת ה" ח– חיים גבתי

  .14- וה13-ה, 12-כ בכנסת ה" ח– חגי מירום
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  תום מערכת הבחירות לכנסת הרביעיתעם 

  178' עלון יפעת מס, 6.11.59
  

  : חיים גבתי  כותב

ההצבעה ביפעת עברה . וחנואנו ביפעת תרמנו את חלקנו במערכת הבחירות בכל כ
  .תוך סדר מופתי והתוצאות שבו וגילו את האחדות הרעיונית של חברי המשק

חברים רבים השקיעו הרבה כוחות וזמן . אנו לא הסתפקנו בפעולת ההצבעה גרידא
קבע למערכת של מלבד החברים שגוייסו גיוס . במלחמת הבחירות מחוץ למשק
ו עשרות חברים ששיתפו את עצמם בפעולות הי, הבחירות כבר לפני כמה חודשים

ביום . בבית שאן ובמקומות אחרים, בנצרת, בעפולה, ההסברה במגדל העמק
החברים יחד עם הילדים הגדולים יצאו לפעולות . הבחירות התרוקן המשק כולו

על כן . באזורי בחירה שונים בארץ ושיתפו את עצמם במערכה המכרעת של המפלגה
י "וק והגאווה על הניצחון המזהיר של מפלגת פועלי אמוצדקת הרגשת הסיפ

  .אשר תרמנו לה כמיטב יכולתנו, בבחירות

 שלא חסו על זמנם וכוחותיהם ואחרי יום עבודה חברינויבואו על התודה והברכה 
, ליואל רוןתודה מיוחדת . קשה עלו למגדל העמק לביקורי בית ולפעולות הסברה

השקיע את עצמו ללא שיעור במערכה הקשה שעשה לילות כימים למען העניין ו
  .חברינוהם אלה כאשרינו ש. שעמדנו לפניה

  

  
  

�  

 ירד לראשונה אחוז המצביעים 1977בבחירות של שנת 
בר לזעזוע העמוק מעֵ . 90%-ללמפלגת העבודה אל מתחת 

חוו , ביפעת ובתנועה הקיבוצית בכלל מהמהפך הפוליטי
החברים משבר פנימי לא קל נוכח ירידת מעמדה של מפלגת 

כי הימין לא התחזק ביפעת , יש להדגיש. העבודה בבית פנימה
ה שאיבדקולות ה). 2%- פחות מכאןהליכוד קיבל (בשנה זו 

מרכז חדשה ת  מפלג–ש "ד העבודה הלכו ברובם למפלגת
נקיון למען  מאבקאשר חרתה על דגלה  –יגאל ידין בראשות 

  . חלוקה צודקת של הנטל ויושרה,  בהנהגת המדינהכפיים

  
בבחירות , ארבע שנים לאחר מכן

 היתה התגייסות ,1981שנת של 
למען מפלגת גדולה ביפעת 

 היתה הרגשה שצריך .העבודה
לתקן את לעשות מאמץ עליון כדי 

של " יסטוריתההתאונה ה"
מפלגת העבודה ביפעת שבה והגיעה . ש"על זה יש להוסיף את התפוררות ד. 1977 בבחירות המהפך

  .ת המדינההנהג ומפלגת העבודה לא שבה ל,כזכור, לא קרה מהפך נגדיאבל , 90%-ליותר מ
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,  בהצבעות ביפעתמכאן ואילך הולכת מפלגת העבודה ויורדת
שתי . צ" בעיקר מרכאשר המפלגה המכרסמת בה היא

, גוש השמאלשל הגמוניה העל ביפעת המפלגות יחד שומרות 
 יורד 2003בשנת . 90- עד סוף שנות ה85%-  מהמגיע ליותר
 80%-  השמאל ביפעת אל פחות ממפלגות של ןלראשונה כוח

- מתחת להוא כבר צונח , 2006בשנת , ובבחירות שלאחר מכן
ואחר כך , ימהקד(במקביל מתחזק ביפעת גוש המרכז . 60%

  "). התנועה"ו" יש עתיד"גם 
  

. בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי באוכלוסיית יפעת
רבים הצטרפו ליישוב מרקעים שונים והשקפות מצביעים 

גוש הימין ביפעת עדיין אינו , למרות זאת. פוליטיות מגוונות
רוב  ועדיין יש לשמאל 10%-כתר ממצליח להגיע אל יו

השפעה של , לצערנו, ת הארציות אין לנו על התוצאו.מובהק
  .ממש

  מרים אהרוני
  
  
  

יום הבחירות 

30.6.1981  

 

 2015ירות בח

  מזל טוב

  לברכה ולעמיהוד עמית

   אליאורהל"עב  בועזלנישואי

 !הברכות לכל המשפח
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בקיץ האחרון שהוקמה , אזרחית-היא תנועה חברתית "צועדים יחד לעתיד משותף"תנועת 
לפני . במטרה לקדם חיים משותפים של יהודים וערבים במדינת ישראל בשוויון ובכבוד הדדי

  .חבר בית השיטה, מייסד התנועה, יעקב יונישמפגש עם ביפעת  התקיים במועדון דורות ,שבועיים
  

ברשתות   וההסתההקיצונית כי הקים את התנועה בעקבות גילויי האלימות המילולית ,יש סיפריונ
בתקופת חטיפת הנערים והמלחמה בעזה , שהידרדרה אף לאלימות פיזית, החברתיות ובתקשורת

 בין התלהטות היצרים וההקצנה ביחסים, את המתחראה יוניש בדאגה גוברת והולכת . 2014בקיץ 
במרקם החברתי ובביטחון האישי של מאוד עלולים לפגוע , שאם יוסיפו להידרדר, יהודים וערבים

. שיש אפשרות אחרתכמוהו  שמאמינים , חברו אליו אנשים משני העמים.כל האזרחים בישראל
,  גם יחדמדינה יהודית ודמוקרטיתקוראים יוניש וחבריו לפעול למען , ברוח מגילת העצמאות

  . שוויון זכויותםלוארץ לטובת כל אזרחיה ומבטיחה לכ קידום ופיתוח ההשוקדת על
  

 היא העדרם של , לדעת יוניש,הגורם העיקרי למתח בין האזרחים היהודים והערבים בישראל הוא
לכן ו, כמעט אך ורק כנותני שירות פה ושםערבים פוגשים היהודים רוב . מפגשים ברמה אישית

שנות להתנועה שהקים נועדה .  ומפחידיםמאי, מרוחק, קיבוצי" ראחֵ "תופסים אותם כהם 
 אין מדובר בפעילות .בין יהודים לערבים פתיחותוכרות יה, הסרת מחיצותקדם מציאות זו ול

, בלתי אמצעיים, פשוטיםם  שכנימפגשיכי אם ב, פוליטית ולא בארגון עצרות והפגנות המונים
 חוגי ציור וצילום, ית משותפתעשייה מוסיקל, מפגשי משפחות: משותפות כגוןפעילויות בשיחה וב
  .ועודמשותפים 

  

שאליה יצטרפו יהודים ,  להיות תנועה אזרחית רחבה"צועדים יחד לעתיד משותף"ת לתנועחשוב 
רוב "אלא שזהו , יוניש מאמין כי מדובר ברוב הישראלים.  שרוצים לחיות יחד בשלוםוערבים

הביטוי .  וההפחדההגזענות, הלקולות השנאהציבורית המשאיר את הבמה , פאסיבי, "דומם
ושיתופי פעולה הוא באמצעות חתימה על לאמונה שאפשר ליצור גשרים של יחסי שכנות טובים 

  .ערבי- שחוברה על ידי צוות משותף יהודי, האמנה של התנועה
  

  "צועדים יחד לעתיד משותף"מתוך האמנה של 

ת באוכלוסיה ם כי חילוקי הדעות בין רוב למיעוט ובין קבוצויאנו דורש
, תוך כיבוד החוק והזכות לחופש הביטוי, ילובנו ללא כל אלימות לסוגיה

ולנוכח הקיטוב , במציאות חיינו כאן והיום. כמצופה מחברה דמוקרטית
ובמיוחד בקרב מיעוט של הרוב הדומם בשני , המקצין בין המגזרים

, אנו רואים חובה לחזק את הכוחות המתונים בחברה, המגזרים
שכמעט אינו  הקול –יע את קולו של הרוב הדומם בשני המגזרים ולהשמ
 קנפעל יחד לחיזו. ת עולים ומתגברים רעשי העוינות והשנאהענשמע 

ונשתדל להניעו להשמיע ברבים את , הרוב המאמין בערכי הדמוקרטיה
  . עמדותיו ולחזק את השפעתו

  
  

  .ליצור איתי קשר מוזמנים  שהנושא מעניין אותם אלה
  ליהושרה א
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  …חג גדול לילדים

במסיבת פורים של 
הילדים היתה שמחה 

לחדר האוכל . וצהלה
נהרו נרגשים נסיכות 
ומלכות יפהפיות מכל 

; האגדות והסרטים
אבירים נועזים על 

על -כלי נשקם וגיבורי
 פרפרים וכוכבים ;חיות מכל היבשות והֵּביָברים; ליצנים מצחיקים; שאין גבול לכוחם ותושייתם

כך הופיעו כל הילדים -הליצניות הרקידו במרץ בלתי נלאה את כל הקהל ואחר...  מי לא–
הרקדניות של תניס הפליאו במחולן . מקטנים ועד גדולים,  גן אחר גן–בתחפושותיהם היפות 

 שהנחתה את הנשף, תודה והערכה כנה לנורית נוימן. היפה והוסיפו לאווירת השמחה המשוחררת
שהשקיעו נשמה ולב כדי , להילה שילה ולורד שנפיק, לתניס ולדימירסקי על ריקודי הבנות, השמח

להורים שעזרו להפוך את חדר האוכל לאולם , שהכול יזרום כמו שצריך ויהיה חג עליז לכולם
  ...עכשיו צריך לחכות שנה שלמה עד פורים הבא. שמחות תוסס וצבעוני

  
  

  !חג גדול גם לגדולים

 מדוזות בילו בשמחה וריקודים, עמוק מתחת למים,  פוריםנשףב
 סירנות,  מרהיבים עומקדגי, יותמסתורצוללות , אנשי צפרדע, צורבות

  ...  מסוכנים ותמנונים,שהשליטו סדר וניקיוןיפהפיות נקאיות 

בנות ובני למבקשת לשלוח תודה והוקרה , רכזת התרבות, מאיה קדוש
 שיזמו את 'יב

 ,קישטו, הרעיון
את הכינו וגם ניקו 

 אחריהמצולות 
, לענת שנהב ;נשףה

שכנר ואלעד סיגלית 
וענבר אדוט שבאו 

העניקו לעזור ו
מימדים נוספים 

 ...ם הילמעמקי
 

, כהןאמנון ואן החיפושיות   של"צוללת צהובה": ותחפושות המצטיינות היה: ועוד אומרת מאיה
רפופורט רוני  ,םחיי-עומר בןענקי ומושקע של " בוב ספוג"גפן וחברו עמיעד ותום ,  גפןעמוסורוז 

אולי במעבה , אולי מעבר להרי החושך,  אולי בשמי התכלת–ו "להתראות בנשף תשע. והחברים
  .נחכה ונראה... האדמה או בחלל
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  פרחים בכיכר

שיצרו באהבה גדולה ,  מתלבש הקיר הדרומי של חדר האוכל בַׂשלַמת פרחי קרמיקהבשקט ובצנעה
. בעלון הבא נרחיב ונספר את סיפור היצירה המשותפת. מהות ביפעת למען הילדיםסבתות ואי

כולם רואים , מלבד עיוורים: אך לזכור, בינתיים כולם מוזמנים להתקרב ולראות את הפרחים
  !לא בידיים, בעיניים

  

  
  
  

  )ש"שה... (ֵהֵנצּו ָהִרּמוִֹנים, ִּפַּתח ַהְּסָמַדר, ִנְרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן

  

  

  

  

  
   .האביב פרץ ביפעת בכל עוזו

, פריחת הפאולוניות בשולי הדשא ממערב לחדר האוכל, תפארת כלילי החורש בכל רחבי הגן
  ... הגפנים, לבלובם הצעיר של הרימונים, פריחה ולבלוב של אלון התבור

 –סים החצב היקינתוני וכחול התורמו- תכלת העולש ובן, הזוהר הצהוב של החרציות והחרדלים
 –חיפושיות פרחים ושאר חבריהם , נמלים, רוחש חיים וזמזום של דבורים, יופי מרגש ומלהיב

 .האוספים במרץ אבקה וצוף

 מרים אהרוני: םמיצילו
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  2015מרץ , פרחי השדה ומאביקיהם בחצר יפעתמ
  ה מצויהסלסיל, חרדל השדה, עטורהחרצית : מימין

  .חמציץ נטוי, חצב יקינתוני- בן: משמאל
 מרים אהרוני: צילומים


