
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  וָּת פְ לֶ ָא
  
  

ֶשהּו ִליֵדי ְּגָמר, ִמְסַּתֵּבר   ֶשָּקֶשה ְלָהִביא ֹמַ

  ָּגמּור ּוְמֻסָּים ּוְלַהְתִחיל ֵמָאֶלף ַרֲעָנן

  .ׁשיָ ּוְמבּו

ָשןְלִהְתַרֵּגל ְלַהְתִחיל ִמּיָ , ֵאפֹוא, נְצָטֵר   

שוֹ ְוִלְגמ    .ר ָּתִמיד ֵמָחֹדָ

  
  כרמי.ט

  
  
  
  
  
  
  וצוותי החינוךמוקדש לילדי בית הספר  

  .ה"עם גמר שנת הלימודים תשע

  !חופש גדול שמח
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 30.6.2015סיפה מיום א

  2014חות הכספיים לשנת "אישור הדו

על ידי והוסברו הוצגו  2014לשנת חות הכספיים "הדו

בפירוט מגזרי , בהמשךו) BDO(ח אופיר מרדיאן "רו
ידי  על –משק וקהילה ןתוצאות מקצועיות וכספיות 

  ).חשבת (ןמוסמדר טוכ) תמחירנית(ורד מרקיאר 

  .חות שהוצגו בפניה" את הדואישרההאסיפה 

  
  

  

  
  

  
  
  
  

  
  

  16.6.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  מגרש צריף התרבות 

מן  וסּותרבות נמצא בשטח המיועד למגוריםמחסן יום כהמשמש כצריף העליו נמצא שהמגרש 
המגרשים לשיוך מכרז אישרה הנהלת יפעת את הסרת המגרש מ 2011בשנת  .כמגרש לשיוךבשעתו 

עם התקדמות , כעת. כבקשת צוות השימור, שימור הצריף באתרונושא בלטה והחכדי לאפשר דיון 
אבנר גלילי שבו השתתפו גם , לדיון נוסףהזה המגרש שאלת ה ת על,תהליך אישור הפרצלציה

  . חברי צוות השימור–וברקת כהן 

 שקשורים בו סיפורים וזכרונות רבים מכל, אבנר וברקת הציגו את הערך של שימור צריף התרבות
עבֹור לכיתת לימוד של חברת הנוער , ל בשיכון לזוגות צעירים עם הקמת יפעתהחֵ , גלגוליו

" טעם"מפעל , ואחר כך כיתת לימוד של ילדי יפעת במשך שנים, "אלומה "–הראשונה ביפעת 
הצריף עומד , בנוסף. כולל התלבושות לפורים,  מחסן התרבות–ולבסוף , לתעסוקת מבוגרים

  .והוא האחרון והיחיד שנשאר,  שנה צריפי הנעורים30-שך כבאזור שבו היו במ

לא ש הוחלט. למגורים של מגרש מול החשיבותבאתרו התרבות ימור צריף שערך ועד ההנהלה דן ב
 תוך ,המבנה להשכרה ולא לשיוךהסבת תכנות יהאבל לבדוק , לשנות את ייעוד המגרש למגורים

  .  יובאו לאישור ההנהלהתוצאות הבדיקה.  שלושימור המעטפת החיצונית
  ע"מקרן קמהלוואות לחברים 

מהבנקים לצורך  קיבוצים לקבל הלוואות יכולים חברי, עם התקדמות תהליכי השיוך בקיבוצים
מהקרן  ערבות כדי שחברי יפעת יוכלו לקבל .ע"קמהתנועתית  קרןהבנייה בערבות /שיפוץ

יודגש . יםחתום על כתב התחייבות לבנק נדרש הקיבוץ ל,להלוואות לצורך בנייה או שיפוץ בתיהם
  .  ואינו מעמיד ערבות להלוואת החבר,ההלוואה בין החבר לבנק הקיבוץ אינו צד בהסכםכי 

לצורך  יכולים חברי יפעת לקבל הלוואות מעתה.  את החתימה הנדרשתאישרהההנהלה 
  .חי טפחותבקרוב גם מבנק מזר, גודיע מבנק לאומי ומבנק א"בערבות קמבניית בית /שיפוץ

  .  ורדישרוןלאו / ו דקל לפנות לגלעדאפשרפרטים נוספים על הלוואות אלו ל
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  תהליך שיוך הדירות

 עד קבלת ההחלטות הפנימיות הנדרשות לצורך שיוך הדירות יעד לסיים אתקבעה כהנהלת יפעת 
  : כך עלינו לעבור ארבעה שלבים עיקרייםלשם. 2015סוף שנת 

 את רבים אישרוחברים .  מפות המגרשים לחבריםנשלחו לפני כחודשיים :אישור הפרצלציה.  1
באינטנסיביות כעת אנו עוסקים . ים העלו ערעורים והשגות שונותאחר,  המוצעיםםימגרשה

על מנת . בו שותפה גם האדריכליתש תהליך – שלהם מגרשהבערעורים של חברים על גבולות 
 תהליך זה תתבקש גמרב. נדרש זמן,  של חבריםביותר לכל השגהלתת את ההתייחסות הטובה 

  . ריטוֹ טוֹ א שתוכל לקבל תוקף סטעל מנת ,האסיפה לאשר את מפת הפרצלציה

בגמר  שיובאו,  אנו עובדים על עדכון תקנון השיוך ועל ההסכם המפורט:עדכון תקנון השיוך.  2
  . אסיפהבואישור הנהלה ולאחר מכן לדיון וועד הלדיון בהעבודה 

 יקבלו החברים את , ובהתאם להתקדמות באישור הפרצלציה, בשבועות הקרובים:איזונים.  3
  . טבלת האיזונים שנקבעה להם

מסלול ה נדרשת החלטה על , על מנת לסיים את התהליך הפנימי:מסלול השיוךהחלטה על .  4
ישראל שלפיהן ניתן של רשות מקרקעי  חלופותישנן שלוש . לפיו יתבצע שיוך הדירות ביפעתש

ן  כאשר לכל אחת מה,דרש להחליט באיזו מן החלופות אנו בוחריםינ. לשייך דירות בקיבוצים
  . יתרונות וחסרונות ביחס ליפעת

  . לדיון ציבוריכאן בקצרה כל הנושאים שנסקרו יובאו בחודשים הקרובים 
  

  
  
  

  יה באזורי המגוריםחניאיסור 

למֵעט ,  בשטחי המגוריםמכוניותההחלטה האוסרת חניית  לאכוף אתלפני כחודשיים התחלנו 
 נשכרה חברת שמירה לשם כך. וקובעת קנסות על מי שאינם מכבדים את ההחלטה, רכבי נכים

  . האכיפה על פי הנחיות מנהל הקהילההפיקוח ו המבצעת את ,חיצונית

במגרשי מכבד את ההחלטה המשותפת שקיבלנו ומחנה את כלי הרכב רוב הציבור , לשמחתי
מעטים עדיין  ישנם ,לצערי .על כך ראוי הציבור לכבוד והערכה.  המגוריםיאזורהחנייה ולא ב

אני קורא . חות חנייה מהפקח" כבר קיבלו דוואלה ,ההחלטההציבור ואת שאינם מכבדים את 
, נדרש וכמצופה מהם כחברים בקהילה שמכבדת את עצמה ואת החלטותיה לנהוג כלחברים אלה

  . ם אך ורק במגרשי החנייהיהרכבת ולהחנות א

כנדרש בחברה , ם את ההחלטה עד תואנחנו נחושים לאכוף. עבודת הפקח תימשך ואף תוגבר
  .מתוקנת

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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הצבעה על מזכיר התנועה הקיבוצית ב
 35.4%שהם ,  חברים109השתתפו ביפעת 

שיעור ההשתתפות בבחירות  .מכלל החברים
 20,294, אלה בכלל התנועה הקיבוצית

  .36.4%: היה דומה, מצביעים
  

היו הבדלים , לעומת זאת, בהתפלגות הקולות
משמעותיים בין ההצבעה ביפעת לבין ההצבעה 

כפי שניתן לראות בטבלה , הברמת התנוע
  :דלהלן

  
  ביפעת ובכלל התנועה בכל אחד מן המועמדים) באחוזים(שיעור התמיכה 

   תמיכה בתנועה%   תמיכה ביפעת%  ת/מועמד

  45.4  29.3  ניר מאיר

  24.3  15.6  נגה בוטנסקי

  23.2  46.8  מרקי לוי

  5.3  3.7  יונה פריטל

  1.8  4.6  נמרוד מדר

  
  . מקבוצת שילרניר מאירת הנבחר הוא מזכיר התנועה הקיבוצי

  . שאליו נבחרברכת חברי יפעת שלוחה לניר מאיר להצלחה בתפקיד המאתגר

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  הלמות  שנים    29  תמוז  'כ  ל" זגוטה מור

  למותו  שנים    32  תמוז  'כא  ל" זיצחק ורדי

  למותו  שנים    19  תמוז  'כא  ל" זצבי עופר

  למותו  שנים    11  תמוז  'כא  ל"מנחם קאופמן ז

  מותהל  שנים   39  תמוז  'כב  ל" זכרמית ביטון

  למותה  שנים   14  תמוז  'כב  ל" זאסתר ליסאי

  ה שנים למות31  תמוז  'כג  ל" זאלה גלילי

  שנים למותה   21  תמוז  'כה  ל" זציונה ארצי

  למותה  שנים   14  תמוז  ' כה  ל"שרה ברזלי ז

  למותה  שנים   43  תמוז  'כח  ל"גניה פיין ז

  למותו  שנים  30  תמוז  'כט  ל"זשמחה ארצי 

   אנו שותפים בצערמשפחות נשלסקי ומירוןעם 

 .ל"ז חיים נשלסקיעל מות 
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ימומן ש ,יקטיהפרו. חזור מול הכלבוית המו עמדה שלשדרוג והרחבפרוייקט של בשבוע הבא יחל 
יבנה לשעבר וי "עמדת הכלור "סתיהר במהלכו .יימשך כשבועיים ,י המועצה האזורית"ברובו ע

  .חזוריי האשפה ומתקני הממיכלבתוכו יסודרו ש ,משטח בגובה הכביש

המערבי  והבקבוקים לאורך הקיר םהעיתוני כלובי יוצבו, 5.7.15 'ם א החל מיו,עבודהבתקופת ה
כלוב ו" לּבדּו" בסביבת וצבוי האשפה ימיכל ;מתחת למתפרה של בינה, של מבנה המכבסה

ת כ של סו)הפנימי ( יש לזרוק את הקרטונים לחלק האחוריעד גמר הפרוייקט. הקרטונים יפורק
  .ההסעות

   . ומקווים לסבלנות ושיתוף פעולה של הציבורעל אי הנוחיות הזמניתאנחנו מתנצלים 
  .חזור מסודרת ובטוחהיבסוף התהליך נוכל להתחדש בפינת מ

   רכז השירותים– מיכה להמן

  

  

  הבריכה בחודש יולי       פתיחת 

   . 20:00-16:00–' ד-'בימים א

  . 21:00-20:00 : שעה נוספת,לשחיינים', ג-'בימים א

  22:00-16:00  –' הבימי 

   18:00-10:00 –בימי שישי 

  .19:00-10:00 –בשבת 

  !להתראות בבריכה

  

  

  מזל טוב

  עמוס מנור ל

   יואב הנכדלהולדת

  .רועי ואיהלבן 

 !ברכות לכל המשפחה
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  שאלה משונה: הקדמה

,  חברים שכבר אינם בינינו, לרוב–לעיתים מזומנות מופנות אלי שאלות הנוגעות לחברי יפעת 
השבוע הגיעה שאלה טלפונית מפתיעה . לאירועים מן העבר וכיוצא באלה, להיסטוריה של יפעת

אולי את יודעת  –קראתי באיזשהו מקום אזכור של פסיפס הנמצא ליד המעיין ביפעת : "באמת
השואל . התחלתי לגמגם, "ולא על שום פסיפס, לא ידוע לי על מעיין ביפעת "– "...?במה מדובר

אלא בעבודה של , ביזנטית- מהתקופה הרומיתהתברר שהוא אינו מתעניין בפסיפס עתיק, הצטער
,  הספרבבית" פסיפס הברזייה" עלה בדעתי אבל, שם האמן לא אמר לי כלום. האמן מרדכי גומפל

כשתיארתי לו את .  שנה50- לפני כ,שנות נעורינובבכניסה לבית הספר יום -יוםשקידם את פנינו 
אמר השואל שייתכן מאוד שזאת עבודה של , שנופך קדומים נסוך עליה, היצירה הקטנה הזאת

  . גומפל
  

  מרדכי גומפל

   .מפורט על האמןרב ו מידע ישבאינטרנט 
מלבד . והצטרף לקיבוץ שדה נחום 1939הגיע ארצה בשנת , ניהיליד גרמ, )1912-2009 (גומפל

יוצר תפאורות וקישוטי , פסל,  צייר– כאמןגם תרם לקיבוצו תרומה משמעותית , דירעבודתו ב
ר מעין בהם חיים אתָ , ת והערכה עם אמנים חברי קיבוצים באזורגומפל קשרי חברּוהיו ל. חגים

אביב סביב הַּפָּסל יצחק -  לחוג האמנים שהתגבש בתלבהמשך הצטרף. ט מאפיקיםחרוד וליאו רוֹ 
 1949בשנת . ראה את יצירת הקדומים של הארץ והמזרח כמקור השראה עיקרי חוג ש– דנציגר

עזב את הציור והפיסול כמעט לגמרי מתחילת שנות החמישים ואילך . עזב גומפל את שדה נחום
באמנות מיוחדת זאת .  האנרגיה והזמן,כוח היצירה, השקיע באמנות הפסיפס את מיטב הדמיוןו

  . השואב השראתו ממקורות קדומים מקומיים,  מקורימצא את זהותו כאמן ישראלי

  : מנהלת המשכן לאמנות בעין חרוד, אור-גליה ברכך כתבה אודותיו חוקרת האמנות 

הוא פיתח שיטת עבודה . מרדכי גומפל היה לאמן המוזאיקה המשמעותי בישראל[...] 

הטמיע תנועה וביטוי באמצעות , התמקד בגווני האבן המקומית, כולה ידנית, משלו
-בתפיסה הדו, העמיק במבנה הקומפוזיציה המונומנטלית, חיתוך משתנה של האבן

מהדימוי הרומנטי של האמן התרחק גומפל . ממדית של הקיר וביסודות הצורה
. עות חברתיתכיסוד אתי שיש לו משמ, המלאכה, והטמיע בעבודתו את האומנות

נתפסה כמהותית לאמן , על רבדיה ההיסטוריים, הבנה עמוקה של שפת האמנות
  . בין פרטים בחברה) שפה משותפת(היוצר בעבודתו גשר של תקשורת 

א יצר אובייקטים אמנותיים עבור גומפל לא ביקש מעולם תהילה לעצמו ול[...] 
אמנות המשפיעה , בחברה, הוא האמין באמנות המשולבת בחיים. תצוגה מוזיאלית

  .בדרכה הסמויה על סביבתה
  

מן הסתם , קרובהאין ספק שהיתה לו היכרות ,  שנים חבר שדה נחום10מאחר שגומפל היה במשך 
 הגיעו לקבוצת השרון 1952שנת ב. תעעם חברים יוצאי שדה נחום ביפ,  של ממשתגם קשרי חברּו

, זיגלמן, פייניק(משפחות אלה .  משפחות משדה נחום עקב הפילוג בתנועה הקיבוצית7ברמת דוד 
האם . 1954עברו ליפעת עם כל קבוצת השרון בשנת ) קוצר, ציפור-קן, ורדי, רוזנמן, שנאן, שליטא

? והמתוק לברזייה של בית הספרהודות להיכרות זאת הוזמן גומפל ליצור את הפסיפס התמים 
  .לא מצאתי בארכיון שום אזכור או תכתובת בעניין, למרבה הצער
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  הפסיפס

 "פסיפס הברזייה"הפגישה המחודשת עם 
האבן והפסיפס , מבנה הברזייה. היתה מרגשת

רק ,  כולם במקומם עד עצם היום הזה–
  .הברזים מושבתים ומים אין בהם זה שנים

ל חתימת האמן בצד שמא
ק לא השאירה מקום לספֵ 

חבל ". .ג.מ: "זהותוב
 שגומפל לא כתב את השנה

  . לצד חתימתו
  

רועת  (בעבודה הקטנה רואים במרכז עלמה
 למרגלותיה.  כד מים על ראשהנושאת )?צאן

אולי , עז ופרהדיה יעם דגי זהב ומצפלג מים 
שעת שקיעה כנראה השעה היא . מהעדר שלה

 .הזריחא שעת  או אולי דווק,)השמש נמוכה(
  .םמלאת קס, רומנטית, סצינה עדינהה
  

כמעט , שאלה טלפונית משונהלת הודו, הנה כך
צוהר להסתכלות מחודשת נפתח לי , תמהונית

מנות קטנה ביפעת ונודע לי מי הוא ת אבפנינ
 . ם עכשיו כולם יודעי.רהאמן היוצ

 מרים אהרוני
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יוצאים מי לשנת שירות ומי , את בית הספר האזורי'  יבבזה אחר זה מסיימים בוגרי ובוגרות
בר מנהל הקהילה מברך בעלון אותם ואת הוריהם ואז הם הולכים ונמוגים אי שם מעֵ  .לצבא

  ...לאופק

  ?מה השנה, איזה מחזור היו, מה שמותיהם, מי הם

  .יוטיוב, אינטרנט, יש פייסבוק, נכון
  .רובג, התחנכו, גדלו, הם חיו פה... ובכל זאת
  ...עקבותיהם נותרו על הקרח ?מי הם היו

  .זו דרישה מוגזמת. אינני מדבר על חג מחזור
  ...משהו, יק עם שלט ושמותיהם עליו'איזה מפעלצ, איזה פרויקט קטן, אבל אולי משהו יותר צנוע

  ?חשבתם על זהלא 
 עמי השרוני
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  .2015יולי 
  .61יפעת כבר בת  :תוקף-הפך לפג ליפעת 60-נת הש לעיצב שלמה עמרש) לוגו(סמליל ה
  .התחילו לשאול חברים עירניים, "?מה עם סמליל חדש"
  

   :יצאנו לשאול

  ?  לקיבוץ יפעת לוגוחוץהאם בכלל נ
  ? האם כדאי לשלב בו אלמנט גרפי המייצג או מאפיין את יפעת, אם כן

  ?פיין הכי מתאיםאיזה מא
  

 .משיבים, במדגם אקראי, מספר חברים
  

  :שחר- אהרוני בן

  .כמו לכל ארגון רציני, ודאי שדרוש לנו לוגו
  . שתי גבעות ושלושה ברושים–? בולכלול איזה אלמנט גרפי 

  

  :יוסף סלעי

  !ממש לא, לוגוליפעת לא נחוץ 
  

  :אבנר גלילי

לאחדים  – פיגורטיבי או מופשט –ביטוי  לתת רצוי ו בעיצוב.ליפעת לוגוכדאי שיהיה 

שני מתחמי , מגדל האסם,  של אחיעם"קיבוצניק"ה): לא בהכרח כולם(ממאפייני יפעת 
  .הקיבוץ וההרחב ה– היישוב

  

  :גד ברנע

 ,)תעשייה כבר אין לנו(יפעת מצטיינת בחקלאות ובחינוך מאחר ש. רצוי שיהיה לנו לוגו
תלמים  / שדות / עצי פריכגון ,  חקלאות בעמקאלמנטים שלשלנו מומלץ לכלול בלוגו 

  ...פעילות חברתית / יהיבריכת שח / בנוף קיבוצי לדים צוהליםיכן ו, 'וכו

  

  :שלמה עמר

הגרפיים המאפיינים ! ברור שנחוץ ליפעת לוגו
/ חקלאות : הם, לדעתי, שצריכים להיות בו

אלמנט ין שילוב  מעֵ –קליטה / אדמה וקהילה 
כולל , ד"המבטא חקלאות עם הלוגו של צמ

  .הסלוגן היפה
  

  :פלונס- זהרה שריקי

  ??? לוגו חדש
  ...שישלב בין הקיבוץ של פעם לקיבוץ של עכשיו כזה –בשליפה מן המותן , אם בכלל

  

  :נורית נוימן

כך הרבה דברים חשובים -אבל יש לה צורך בכל (צורך בלוגוליפעת אין , לדעתי
  .לא לקיבוץ, וגו נחוץ לחברות מסחריותל. ...)אחרים

  

�  

איך נחליט מי , איך נחליט מה ואיך, עכשיו צריך אולי לשאול איך נחליט אם כן או לא
 ואין לדבר –כל שאלה פותחת מניפת שאלות חדשות ... איך נחליט בין ההצעות, יעצב
  ?איך נהיה עניין כל כך פשוט לעניין כל כך מסובך. סוף

 .א.מ
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  מסיבת סיום

, כמו תמיד, בכולן. ה"מסיבות סיום רבות היו בימים האחרונים לרגל גמר שנת הלימודים תשע
חלק : גן הדס חגג את מסיבת הסיום בצל עצי הזית. הגדולהשמחה התערבבו קורט עצב וחשש ב

גרת במס, מכרם הזיתים בכניסה ליפעת הפך זה מכבר למקום פעילות ומשחק של ילדי הגן
  ". השתלבות בטבע"פרוייקט סביבתי של מיחזור ו

הם בעיקר ?  וההורים–הצוות בירך והתברך , רקדו וניגנו ברצינות ובֵחן אינסופי, הילדים שרו
  ... תיעדו ותיעדו

 . לקטנים ולגדולים–קיץ מאושר לכל הילדים 
  

  תחת הנעצוץ יעלה ברוש

מפגע סביבתי של הזנחה ] הפואייה[כל במשך זמן רב היווה אולם הכניסה הדרומי לחדר האו
. פחיות בירה ובדלי סיגריות שהשאירו למזכרת מבקרים ליליים היו עניין של יום ביומו. ולכלוך

היונים שהחלו לקנן בתקרת לוחות הקרטון של . פה ושם היו גם גילויי ונדליזם של הרס לשמו
ביוזמת מיכה . ד אלמנטריותנג-סוף לפעולות-ודחפו סוף, האולם באחרונה הגדישו את הסאה

חים הפרוצים וסידר אפשרות לנעילת הדלתות כדי למנוע פָּת להמן התקין צבי חלפין זכוכיות בִמ 
בקרוב . הצוות של גדעון הקר החליף את לוחות התקרה החבולים; ים ובעלי חייםציפורכניסת 

  .היינעלו הדלתות בשעות הערב והליל

ח במקום תערוכות קבועות או מתחלפות של צילום אֵר אולי בהמשך תבוא יוזמה ל, מי יודע
ַּתַחת ַהַּנֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש ְוַתַחת ַהִּסְרַּפד : "ועבודות אמנות אחרות ותתגשם נבואת הנביא ישעיהו

 ".סַיֲעֶלה ֲהדַ 
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  מחאת הסרדינים

ביום ראשון השבוע הצטרפו 
הארצית " מחאת הסרדינים"ל

א "ם בבית הספר היסודי שגיהורי
ילדי גם שבו לומדים , בשריד

ההורים השביתו את . יפעת
הלימודים למשך שעת לימוד 

ועמדו , השעה הראשונה, אחת
 ן למען שינוי התקבהפגנת מחאה

 משרד החינוך למספר שקבע
  ). 40(הילדים בכיתה 

כמו גם כלל ילדי , נוילדישנקווה 
ללמוד יזכו ,  ישראלישראל

 תשומת לב המאפשריםבתנאים 
  .הדרושים לכל ילד, ומרחב אישי

  

  
  אדםה

והפיקה שאצרה " אדםה"במוזיאון העמק נחנכה בחג השבועות תערוכת אמנות קבוצתית בשם 
הפנים משמשים האדמה והקשר של האדם -בכל היצירות בתערוכה המגוונת ורבת. נטע הבר

אלא מחריפים את , רקע אדישכאשר הכלים במוזיאון אינן מהווים , לאדמה מקור השראה
לאנשי יפעת הכניסה .  באוקטובר31-התערוכה תינעל ב. האמירה של היצירות שהוצבו בקרבתם

  ! מומלץ. פרט לאירועים מיוחדים, ללא תשלום

  

  : למעלה
  . כרזת התערוכה

שמות האמנים רשומים 
  .'תלמים'ל הע

  : למטה
 ת פיסוליציר –" מערכת"

של טניה מרשימה 
 בכניסה פרמינגר
 חמרההערימת : למוזיאון

ערכת עיכול הופכת למ
 מרים אהרוני: צילום  ...להיפךאו / ו– תאנושי
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  רג עצבניוב
  

  . עלה מכיוון המדגרה צפצוף טורדני, בשעה מאוד מאוחרת,  אחד קיץלילב
 תקלה באינקובטורים עלולה –ישראל קמה במהירות מהמיטה ורצה למדגרה -אטקה בן

,  ברבקה נבו פגשה אטקה– במקום שבו נמצא היום הכלבו –בכניסה למדגרה ! לעלות ביוקר
  . פצוף המדאיג והגיעה בריצהשגם היא שמעה את הצ

  . כל האינקובטורים עבדו בסדר. נחלש, למרבה הפלא,  והצפצוף–השתיים נכנסו פנימה 
  ! בפול ווליום,  שוב הצפצוף–אבל רק יצאו החוצה 

  : והתנצלה, בינתיים הגיעה מהבית גם צפורה צבעוני
  ". םלקח לי זמן להבין שהצפצוף הוא אמיתי ולא בחלו, עמוקממש  ישנתי"

  ... צפצוף התעתועים נחלש ומתחזק,  אותו דבר–השלוש נכנסו שוב ויצאו שוב 
  ". אני הולכת לקרוא למיכאל אדר": לבסוף אמרה אטקה

  
 איתר בן רגע את מקור הצפצוף הבלתי, חשמלאי מנוסה ובעל שמיעה מוזיקלית, מיכאל

  . שחנה סמוך למדגרה, הרכב של הפלחים: פוסק
  . אבל מתוך סולידריות עם מיכאל נשארו לחכות, הלולניות נרגעו

לפעמים הוא מתחיל לפעול :  הפלחהצפורה נזכרה שמשה סיפר לה שיש בעיה בצופר של רכב
  . ומשגע את כולם, באופן ספונטני בלי שנגעו בו

  
  .  הצפצוף לא פסק–פירק את הספסלים , יהיהפך את הבטר, מיכאל משך בכל החוטים

  . התיישבה לנוח רגע על כיסא הנהגהמותשת  אטקה.  די ארוךזמן עבר
  . פסק הצפצוף, באורח פלא ממש, רגע-ובן, במקרה נגעה קלות בכפתור הצופר

  
ידעתי : "ואמר,  בבורג הקטן שבידותבונןבחיוך ניצחון ה, מיכאל התרומם מתחת לרכב

  "... הסיבההשמנדריק הזה הואש
  

 


