
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  קרע      
  

  

  ,ָהרּוחַ  ַּגֵּלי ַעל ,ָׁשָטה ָאִביב ְּבֵתל" ַמֲעִריב"ֵמַעל ֵּבית 

  ָׁשֵלם ִעּתֹון ָהְיָתה ַּפַעם ִהיא, ְקַטָּנה ִעּתֹון ִּפַּסת

  .ת ִּפּסוֹ ת ִּפּסוֹ ִמֶּמּנּו ְוָקְרָעה ָהרּוחַ  ּוָבָאה
  

  , ַחְברֹוֶתיהָ  ֶאת ְמַחֶּפֶׂשת ְקַטָּנה ִעּתֹון ִּפַּסת

  ָּכאן ִנְׁשֲאָרה ְוִהיא, ָהרּוחַ  ְמַעְרֹּבֶלתּבִ  ְלמּוֶׁשֶּנעֶ 

  .ַהְּכָר ַּגּגֹות ֵמַעל הָללָ ְמ אֻ וְ  ְּתלּוָׁשה
  

ח: ָּבּה ָּכתּוב ְלָבָנה ִקּדּוׁש ְּבאֹוִתּיֹות ַצ   ֶר

  ,ִּכְכַנף יֹוָנהִנְרֵאית  ֲהֵרי ְוִהיא

  .ָׁשלֹום ְמַבֶּׂשֶרתּכִ  ַהַּגּגֹות ֵמַעל ְמַרְפֶרֶפת
  

  ָּבּה ְמַצֵחק ָהרּוחַ  ֶאת ָרִאיִתי

  ְסַחְרַחר ְוֹראִׁשי

  ִאָּתּה תֶר ֶר ְח ַּת ְס ִמ  ַעְצִמי ָרִאיִתי
  

  ְוַלְּצָדִדים ּוְלַמָּטה, ְלַמְעָלה, ְלַמְעָלה

  ִּבי ְוָחתּום ַׁשְלָוה ְמַחֶּפֶׂשת

ח ַצ   . ֶר

  
  נורית שושני

4.8.2015  
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 28.7.2015אסיפה מיום 

  הסדר הסיעוד.  א

 מטרת. שהובא לדיון הוא חלק מהסדרי רשת הביטחון שקיבוץ יפעת מחויב להםהסדר הסיעוד 
, מצד שניומשפחתו מחויבות הקיבוץ מצד אחד ואת מחויבות החבר את ולהבהיר ההסדר להגדיר 
בית 'ב נמצאיםהחברים ם סעיף שעניינו נכלל גהמוצע בהסדר . למצב סיעודימגיע במקרה שחבר 

  .אינם מוגדרים סיעודייםאף ש 'ערבה

  הוחלט לאפשר, בתום שאלות ודיון מעמיק. ד יואב שמשי"עועל ידי  הסיעוד הוצגההסדר הצעת 
תובא לאסיפה , לאחר התייחסות ולימוד ההערות. לחברים להעביר הערות והסתייגויות בכתב

  . קלפיהסדר לאישור ה הלקראת העברת, הצעה מתוקנת
  

  צבירות עברצוות לטיפול ב.  ב

שעל ,  מצומצם לטיפול בצבירות עברההנהלה הביאה לאישור האסיפה את הצעתה להרכב צוות
האסיפה  .גלעד דקל ואמנון גלעד, ירון אסף: הצוות המוצע. 2014במאי עוד הקמתו הוחלט 

  .כמקשה אחת, להעביר להצבעה בקלפי את הרכב הצוות אישרה
  

  תיגבור ועדת הקלפי . ג

  .את צירופה של גילה קולניק לוועדת הקלפי אישרההאסיפה 

   מנהל הקהילה–לעד דקל ג

  

  
  אנו שותפים בצערחיים -ת בןומשפחיוסי עם 

 .ל"זן רחל שטר  האחותעל מות
ל"ז

  למותה  שנים  31  אלול  'ב  ל"פנינה ברונר ז

  למותה  שנים  5  אלול  'ג  ל"עליזה גלעד ז

  למותה  שנים   27  אלול  'ד  ל"ז דבורה גוטמן

  למותה  שנים    14  אלול  'ד  ל" זחיים-רבקה בן

  למותה  שנים    33  אלול  'ו  ל"מרים עמית ז

  לנופלו  שנים    46  אלול  'י  ל"עודד שכנאי ז

  למותו  שנים    8  אלול  'י  ל"שלמה פלונס ז

  למותה  שנים   26  אלול  'יא  ל" זדבורה גפן

  ושנים למות   5  אלול  'יב  ל"יצחק טאו ז

  שנים למותה   16  אלול  'יג  ל"ברכה בורשטיין ז

  למותה  שנים   3  אלול  'יג  ל"אביבה שאלתיאל ז
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  בשולי האסיפה

לאסיפה האחרונה הגעתי כדי להקשיב לדיון 
 אחרי הדיון הממושך .בסוגיית הביטוח הסיעודי

אישור הרכב הצוות לטיפול ל הובא, בהצעת ההסדר
  .רבצבירות עב

שפנים ,  בנושאעיסוקיגת מעצם התי מסאני, אישית
ההחלטה התקבלה בהליך תקין , עם זאת. רבות לו

 עסוקאני מקווה שנשכיל ל. ובאופן דמוקרטי
ברגישות הראויה ושהטיפול בבעיית זה בנושא 

הון "לא תיעשה תוך פגיעה ב" הון הכספי"ה
  .שהוא לדעתי לא פחות חשוב, "חברתיה

 לה רז'דבורה
  
  

  
  

 תחומי המגוריםחניית רכבים ב
 ההחלטה האוסרת חניית מכוניות בשטחי המגוריםה של לפני כשלושה חודשים החלה אכיפ

בור ירוב הצ, לשמחתנו.  וקובעת קנסות על מי שאינם מכבדים את ההחלטה)ט רכבי נכיםעֵ למַ (
   .החל להחנות את כלי הרכב במגרשי החנייה

מחדלים אחרי תקופה ארוכה של ש ,הקהילהמנהל , קל דאנחנו רוצים לציין לשבח את גלעד
 של יישום בחשיבותולהכרה בור למודעות יהביא את רוב הצהצליח ל,  בנושא זה בעברכישלונותו

והחל לאכוף ביצוע בצורת פיקוח והטלת קנסות על , חלטה זו בפרטההחלטות האסיפה בכלל ו
  .שהתקבלה ואושררה ברוב גדול, המתעלמים מהחלטה מפורשת

ולמרות , כל אלה שלמרות , בינינו חברים ותושביםישנםמצער ומאכזב להיווכח שעדיין , עם זאת
בהודעה לציבור . ליד דירותיהם, באזורי המגוריםממשיכים להחנות את רכביהם  בקשות רבות

של איסור החנייה בתחומי המגורים  חיצונית מבצעת את הפיקוח והאכיפה החברפורסם ש
לדאוג בתקיפות פיקוח ולהתמיד בחשוב  .על פי הנחיות מנהל הקהילה, סותבאמצעות הטלת קנ

שרר באזורי המגורים מצב החמור שעלול לחזור תוך זמן לא רב ה, שאם לא כן, להמשך האכיפה
  .לפני כן

 אורנה ודובי לופי

  
  

 לא גבוהה מדי
  
 יפעתר "יוהביע , יפעת הפנסיה בגובה תשלומיבהתייחסו ל, )2168(הקודם עלון ראיון עמו בב

הוא אינו . גובה הפנסיה שעליו הוחלט גבוה מאוד ליכולות של יפעת: "את דעתו, ירון אסף, החדש
   ".מותיר תקציב מספיק לקידום חברתי וכלכלי ולפיתוח תשתיות

  
, אינה גבוהה מדי ביחס ליכולות הקהילההפנסיה המשולמת ביפעת אני סבור ש, בשונה מירון אסף
   :תשפר משמעותית את תקציב הקהילהוהקטנתה גם לא 

 רואי החשבון של יפעת יסודיות שעשוגובה הפנסיה נקבע לאחר בדיקות מקצועיות  .1
הערכת חוסן ואיתנות של יפעת בדיקות אלו כללו . )מתוכנןֵעבר ל זמן רב מ, כזכור,התמשכוו(

השקעות חדשות ולקחו בחשבון מירווחי ביטחון לתנודות המשק והשוק השאירו , לטווח ארוך
 .השתנתה מהותית בשנה האחרונהלא  אתתמונת המצב הז. )'חידוש תשתיות וכד(חיוניות 
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אמורים היו ,  שנים10שתקועים ביפעת כבר מעל ,ניםתהליך שיוך הדירות וטבלת האיזו .2
משום הדירות הנחותות שרובם הן  וצברומשום הוותק הרב ש הן – טיב עם הפנסיונריםילה

באופן ,  למינימוםניםר את טבלת האיזוהחליטה יפעת למזעֵ חברתי כבד בלחץ . ןחיים בה
ת קביע. םשהפנסיונרים לא יוכלו ליהנות מפירות התהליך אלא לאחר מותם ומכירת דירת

 לפנסיונרים ת ומאפשרנים טבלת האיזוצמצום החריף שלמהווה פיצוי מזערי ל ראויה פנסיה
 .חייהםעודם בב, ביפעתמה - רווחת

 דומה מאוד – לחודש ₪ 4,700-יה הסטנדרטית המשולמת היום ביפעת היא כרצפת הפנס .3
והוא גבוה ,  מהשכר הממוצע במשק50%-סכום זה מהווה כ. שכר המינימום בישראללגובה 

 העומדת על,  האגודות השיתופיותח לעומת הפנסיה המינימלית שקבע רשם" ש1,000בערך ב 
 2- מנם כוא" חוסכים" היינו ,החלטת הרשם לנצמדנואילו .  הממוצע בישראל מהשכר40%

ד לעתודות ומכספי הפנסיונרים סכום דומה מא" תורמים"אבל לא היינו , ח בשנה"שיון מל
 להקטנת הגירעון –לטובת החברים שאינם פנסיונרים עדיין , ולקרן המילואים מדי שנה

 !מזה מאומה שתקציב הקהילה השוטף לא היה מרוויח ,כךיוצא מ. האקטוארי האישי שלהם

של ) הדיסקט המחשבתי" (נוסחאות הבסיס"השתנו , לכי הפרטהו רוב הקיבוצים מהמאז עבר .4
של " קידום חברתי וכלכלי", כיום. משמעות הפיתוח והצמיחה בקיבוץ שהיינו רגילים לו בעבר

 : יפעת צריך להתמקד במיצוי הפוטנציאל שיש ליפעת משני כיוונים
ובלים מחוסר מיצוי מתמשך ומעבירים לקהילה פחות ממה ס,  שלצערנו–מענפי המשק  . א

  . ואף ממה שהיה מקובל ביפעת בעבר, שמצופה מהם בתכניות השנתיות

  . הערבות ההדדיתת קו תחזלשם שמסתבר שמשלמים פחות מדי מיסים – םחברין המ . ב

ט חידוש למעֵ (מהשקעות חדשות יש להיזהר  "קידום חברתי וכלכלי"במהלכים שתכליתם 
על שיובא בכל דיון שאני ממליץ . "השקעות ריקות"תברר בדיעבד כשעלולות לה, )תשתיות

 .ו הפרטי עבור הצעתום מכיסל מוכן לשהוא המציע כמה יישאל, הצעת השקעה חדשה ביפעת
  

�  
  ועם זאת אחראית הוותיקיםמנימוקים אלה נראה לי שהפנסיה היפעתית הינה הוגנת כלפי חבריה

איני מוצא יעוד הוגן וראוי יותר מזה .  את איתנותה של יפעת לאורך שניםלשמרויכולה דיה 
אמירות שמטילות ספק בגובה הפנסיה ביפעת לא יביאו מזור למצוקות . בתקציב של יפעת

דורי ביפעת במקום לרפא - את הניכור הביןלהחריף,  אבל עלולות לגרום נזק חברתי,התקציב
  .אותו

  

  גדעון ברזלי
  

 
  
  

  
  
  

  מזל טוב

  לעדי ואור אבוהב

  איתןבן להולדת ה

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  יאיש -לעינת ואבי בן

   איתי הבןלהולדת

 !ברכות לכל המשפחה
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 )הבלתי פורמאלי(המשלים  החינוך בריכוז מסיימת ורד שנפיק את תפקידה הבימים אל
  . ביפעת) 'יב-'א(של ילדי בית הספר 

  
 במרוצת שנים אלו .ה שנ20- למעלה מ, 1994מאז  ביפעת משליםחינוך הקשורה לורד 

כרכזת ה שלהקדנציה הנוכחית . פרקי זמן שוניםלתפקידים שונים במערכת מילאה 
  .  בתפקיד מאתגר וקשה זההשנייההחינוך המשלים היא 

  
איך אפשר בכלל , אינני יודע איך אפשר לסכם תקופה כל כך ארוכה במילים ספורות

 את מצות בכתבאפשר לאיך , פועלה של ורד בתחום החינוך ביפעתכל את לתאר בתמצית 
  .ילת יפעתתרומתה העצומה באחד התחומים הכי חשובים והכי קשים של קה

  . אישי ביותרה באופן ,לעשות זאת בקצרהאנסה 
  

  . אצל ורד העשייה החינוכית איננה עבודה ואיננה פרנסה
  . החיים עצמם,  היא דרך חייםהעשייה החינוכית עבורה

  . אצל ורד אין שעות עבודה ואין ימי עבודה
  . שייה החינוכיתבע,כל הזמן, כולה-כלשקועה ,  סביב השעון, בכל ימות השבועהיא עובדת

  . דאגותיהבלב תמיד בראש מעיניה ו נמצאים – כל הילדים – הילדים ,אצל ורד
  .כל אחד ואחד מהם, היא מכירה את כל הילדים לפני ולפנים

פועלת כל העת וסוחפת אחריה , ורד תמיד עסוקה בארגון מספר פעילויות במקביל
  .  הורים וילדים,מדריכיםלעשייה 

כל במערכת  מכירה היא.  מקטן ועד גדול,עומסת על כתפיה את האחריות לכל אירועורד 
  . מענההתייחסות ומתן לידה בלי  או שאלה אינם חולפיםנושא ושום פרט ופרט

קץ ואמונה בדרכה -כפתיות איןיא, ורד באה לעשייה החינוכית ממקום של אהבה
  .  היא דרך חייםאצל ורד העשייה החינוכית: הרי כבר אמרתי. החינוכית

  
אולי , לבדוק אפשרויות, עצמהקחת קצת זמן לל,  רגעכאשר ורד מבקשת לעצור, אז כעת

אני מאחל .  במעט ולּו,תצליח באמת להתנתקשכל שנותר לי הוא לאחל לה , לשנות כיוון
 המשליםח את מערכת החינוך ם ולטּפֵ  לקדֵ מוסיפים ממשיכיה אתתראה שולנו לה 

  .חלק גדול במערכת הנהדרת הזויש המיוחדת ישיותה ולתרומתה לאשבידיעה , ביפעת
  

אין .  יוצאתאתאליה ש בדרך החדשה ך ויעדךעודי את ימצאי שת,ורד, ךאחל למאני 
 הכישורים ,תך את התכונותיתפני תביאי אאליהם שכל כיוון ודרך  כי ל,בליבי ספק

  . שנים כה רבותהנות מהםיוהיכולות שאנחנו זכינו ל

   . ומודה לך מעומק הלב,ית יפעת אני מאחל לך הצלחהבשם כל ב
  

  מנהל הקהילה– גלעד דקל                                                                                            
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�  
בעקבות התקדמות במספר תהליכים שעיכבו את חידוש הקליטה 

צמיחה  (ד" צוות צמ.אנו נערכים בתנופה לפעילות מחודשת, לחברּות
האחראית לניהול תהליך " בית בקיבוץ"חברת בשיתוף עם , )דמוגרפית

יעוץ ביגיבוש ההסכמים ובעורכי הדין המלווים אותנו עם יה ויהבנ
חלק מהמהלכים יכול . מהלכים ומדרג העדיפותיגבש את סדר ה, כללי

  .להתקדם במקביל
  

 נספח הדיור   .א

   .הווה חלק מהסכם הקבלה לחברותמ ה פרטיתילבניהנספח 
  . נספח הדיור יתבצע בשיתוף המשתכנים ונציגם המשפטימחדש של גיבוש ה

   תשלומים שיאפשר הסדרלהמשתכנים יכנסו י, לאחר החתימה על המסמך
  .ת לפיתוח השטחלהתחיל  בעבודו

  

 "בית בקיבוץ"  .ב

  .היי לניהול ולהשלמת תהליך התכנון והבנ"בית בקיבוץ"חזרה של חברת 
  

  ) י"רמ(הסדר ביניים עם רשות מקרקעי ישראל   .ג

אפשר הפניית המשתכנים למינהל לצורך השגת ת התקדמות יפעת לקראת הסדר הביניים
  .היהיתרי בני

 הגרלת מגרשים  .ד

 השלמת תכנון  .ה

כולל בחירת הדגם והכנת תיק להיתרי , י המשתכנים עם האדריכלים" עהבתיםהשלמת תכנון 
 .היבני

 פתיחת הרשמה חדשה   .ו

, בהמשך. נפתח הרשמה מחודשת למתעניינים בתהליך הקליטה והבנייהבמהלך ספטמבר 
  שבו נסביר את הסכמי הקליטה,נקיים כנס למתעניינים, ו"כנראה במוצאי שמחת תורה תשע

 הכנס וההרשמה מכוונים למי . תיפתח הרשמהכך- אחרד ימי. קליטה ולבנייהמתווה לוה
  .2016עד אמצע שנת ה יוכן להיכנס לקליטה ולבניעוניין ומשמ

 

   קבלה לחברותלקראת  .ז

אישור לחברות  תובא ל, בתהליך הקבלהכבר הנמצאת,  מועמדים לקליטה13-11קבוצה של 
 .ו"חגי תשרי תשעקלפי לקראת ב

  

   ד"צוות צמ
דני , איה חלפין, מיכאל זהר, יואב בן ישראל: מסיימים עבודתם בצוות, חר ארבע שנות פעילותלא

 2011 להתנעת התהליך משנת קדשת הזמן הרבהעל לכולם על מתן כתף ותודה . מאיה דרורוסלעי 
 . שנים וקידם את גיבוש עקרונות הקליטה8-כ שהחל בתהליך לפני ,תודה מיוחדת ליואב. ואילך

  . בהצלחה למצטרפים. אופיר סלעוורד שנפיק , שרה אליהו:  לצוותמצטרפים

 .וארז ביטמן  רם גלעד,גלעד דקל, אבנר גלילי: ממשיכים

  ד " מרכז צמ– אבנר גלילי
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�  
) האווסל(ב סלַ 'ויאצֶ הובא לקבורה בבית העלמין ביפעת , ה"ו באב תשע"ט, 30.7.15ביום שישי 

שקיבל על עצמו בשעתו , יאיר פסחי. שנפטר ממחלה קשה, "בית ראשון במולדת"ל מ"זיעקובלב 
ה בסיפור אוובחר להיפרד מסל, "בית ראשון המולדת"את הטיפול בעולים שהגיעו ליפעת במסגרת 

  . אהבה ושמחה מלפני שנים ספורות, םשל חיי
  

  בית במולדת

רכזת הקליטה של , רעיה נימרי מקיבוץ שריד. ל התחיל ממקרה של מצוקת דיורוהכ
חסר לה קראוון עבור משפחת עולים : פנתה אלי אובדת עצות,  שלנוהמועצה האזורית

פעת עולים ביה הייתי אז מרכז קליטת .בדרכה לארץכבר מברית המועצות הנמצאת 
 בשניאבל , היו בתפוסה מלאה הקראוונים שלנו". בית ראשון במולדת"במסגרת 
ריקובה באחד 'וטה משצסוֶ  :גרו יחידים,  שבכל אחד מהם יכול לגור זוג,קראוונים

ואף  ,כבר הספיקו להתיידד ביניהםשניים אלה שאף שראיתי . ה יעקובלב בשניאָוווסל
שהצלחתי לגייס חוצפה האומץ וכל הי לנדרשת, ין כמותהשהמטרה היתה חשובה מאֵ 

 ה שללגור יחד ולאפשר קליט, מרצונם החופשי, כדי לשאול אותם אם יהיו מוכנים
  .קיבלתי משניהם הסכמה, לשמחתי.  ביפעת נוספתעולים תמשפח

ה היה בן אוולסל). נוער עולה ללא הורים(ה "וטה היתה בארץ בת בתוכנית נעללסוֶ 
באו לבקר כשזה עם זו הסתדרו מצויין , תלמידי תיכון, יםהנער. תוכניתמסגרת אותה ב

עם השנים פחת קצב העלייה . גם ההורים הסתדרו ביניהם מצויין. את הוריהם ביפעת
וטה וסלאווה להמשיך לגור בקראוון שלהם מה שאיפשר לסוֶ , ממדינות חבר העמים

מגדל העמק ב' ַקמֶטק'ה נקלט כמהנדס אלקטרוניקה בחברת אוו סל.ביפעת כתושבים
  .  ביפעת'מזון-ְּפֶרה'  האפייהוטה עבדה במפעלוסוֶ 

ד את הקשר ּסֵ השניים החליטו למַ ונולדה אהבה הראשונית הידידות החיבה ומן 
 השנייה לשניהם –בפעם הזאת . רישום אזרחי כמו ברוסיה בוהם לא הסתפק. בחתונה

  .כהלכתה, חתונה יהודית אמיתית רצו להינשא ב–

' יא- בהחופה נערכה  .מיכאל קלמן'  ר– בעזרת הרב שלנו את החלוםלהגשים לזוג עזרנו 
ה והעדים אוואחרי שסל.  בנוכחות קהל מוזמנים לא גדולבית הכנסתב ג"בניסן תשע

. מתחת לחופה הוותיקה של יפעת שהבאתי אתיאל נכנס הזוג , חתמו על הכתובה
שמלת ב,  בחירת ליבו,וטהסוֶ  .לבוש חגיגי וכיפה על ראשו, פנים קורניםה עמד באווסל

סבבה סביבו שבע פעמים , קטנים' בנדיטים'שבשוליה החזיקו שני , כלה מתנפנפת
   .ונעמדה לימינו

: ה חוזר אחריו בהתרגשות גדולהאווכשסל, ברך את בני הזוג וקידש אותם מיכאל 'ר
 ואת שבע הברכות ונתן את הכתובההרב קרא אחר כך ...". הרי את מקודשת לי"

סימן טוב "ת בשירשבירת הכוס פרץ הקהל אחרי .  משותפת ללגום מכוס ייןנייםלש
אינני יודע את הסיבה . התרוממות נפשחום ואווירה מיוחדת של היתה . "ומזל טוב

ופה היכנס לחה שמח להי  הפנויים בקהלאחת ואחד מןשכל הרגשתי אבל , לכך
  .כזאתהתרוממות נפש אווירת התעלות וב

וטה  שקרנו מפניהם של סוֶ  מעוצמת השמחה והאושרעם כולםהתרגשתי , "שדכן"ה, אני
הזוג שבא בברית אולי מפני ש. זאת היתה חתונה מיוחדת ומלאת השראה. האוווסל

חרף הכול שהעז ,  חייםלמוד נסיון זוגאלא ,  בראשית הדרךזוג צעירהנישואין לא היה 
, ן קסום בבית הכנסתאותו ערב ניס. בארץ ישראלחלום להקים בית יהודי לממש 

  . חתונה שלא תישכח.אהבהשכולו היה ערב אביב , יומיים לפני חג הפסח
  יאיר פסחי

  

   אנו שותפים בצערריקוב' ועם משפחות יעקובלב ומישצסווטהעם 

  ל"זיעקובלב  )האווסל(סלב 'ויאצעל מות 

 .ביפעת" בית ראשון במולדת"מ
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�    
. את השינוי לטובה בגן הנוי של יפעת קשה להחמיץ

פינות ושוליים של , המדשאות שחזרו לצבען הירוק
יופי ישן , שיחים שנגזמו, עזובה וקוצים שנוקו

השינוי הגדול הזה לא נעשה ... שנחשף מחדש
 מאחוריו עומדים שמות ופנים של צוות –מעצמו 

ית יום לעבודה פיז-שמשכים יום, הנוי המחודש
  . קשה

מרכזת את הצוות  ה– דפנה קולמרהפגישה עם 
 מרעננת –  כאחת מכולם, בלי הנחות,עובדתגם ו

 ונורמות מחזירה את האמונה בערכים, את הנפש
למי שלא .  שפעם היו נחלת הרבים ביפעתעבודה

בתם של ,  נזכיר שדפנה היא בת יפעת, או שכח,ידע
, ר קולמ נשואה לסהרדפנה. יהודית ויוסף סלעי

המשפחה הצעירה התקבלה . ירדן ורון, ם להדיאֵ 
  .כשנהת ביפעת לפני לחברּו

  .א.מ
  
  

  .מדוע קיבלת על עצמך את התפקיד ביפעתמתי ו, איפה עבדת קודם: ספרי קצת על עצמך, דפנה

,  משתלה גדולה ומקצועית– )המושבה(  ביקנעם'אריה'בשנים האחרונות עבדתי במשתלת 
המשתלה היתה לי . צמחי נוי וקשורה עם גננים ורכזי נוי בקיבוציםל שהעוסקת בריבוי וגידול 

דרישותיהם והתאמתם ,  תכונותיהם–רכשתי היכרות עם צמחים ותיקים וחדשים . ממש בית
היה לי טוב . ויצרתי קשרים עם גננים שנשארו בסיס חשוב להתייעצות ולמידה, למקום הגידול

" להגדיל ראש" הנוי של יפעת הרגשתי שאני צריכה אבל נוכח מצב, במשתלה ונהניתי בעבודתי
 התלבטות –מאוד לפני הצעד הזה מדובר באחריות גדולה ולכן התלבטתי . ולהתגייס לתפקיד

ההחלטה הסופית התקבלה בעידוד כולם ובמחויבות ותמיכה . שכללה גם את המעגל המשפחתי
נכנסתי .  היתה החלטה נכונהאני מקווה שזאת. הילדים וההורים, נמשכת ויומיומית מצד סהר

  . חג הפועלים– במאי 1: לתפקיד בתאריך סמלי

  
  ?במי את יכולה להיעזר ?מי איתך בצוות

שנשא בעול העבודה , בענף הנויובעל ניסיון ותיק חבר  – מאיר אליהו: עובדים אתי. אנחנו ארבעה
  מגריפאתזיאדוביה  מכעאמיר ; והתייעצותוהוא עבורי מקור חשוב למידע , לבדו במשך חודשים

שותפים לרצון לראות את יפעת יפה , מוכנים לכל מטלה קשה,  שניהם חרוצים ומסורים–
 ואנחנו ,לא רק לנהל,  באתי בראש ובראשונה לעבוד–אני רואה את עצמי אחת מהצוות . ומטופחת

 – את מלוא כוחולעבודה המשותפת כל אחד ואחד מחברי הצוות תורם .  בכל עבודהעובדים יחד
, המכסח בנאמנות את הדשאים, אמיר ביטמן –בעבודה השוטפת  ,בנוסף לנו. וכולם מרוצים

   .בניקיון השטחוחריצות במסירות נה את הערימות ועוזר  המפַ ,ואריק גפן

ממלאי התפקידים , מהצד הניהולי. חזקה ונאמנה מכל הכיוונים" רשת ביטחון"אני מרגישה עם 
ששומע כל בקשה שלנו בלב פתוח , ה ומנהל אגודת המתיישבים מנהל הקהיל–  דקלגלעד: כולם

 שנענית לכל פנייה בשקט ובמהירות – במזכירות  פרץריקי; ומסייע ברצון טוב בגבולות האפשרי
שמעיר את תשומת ליבנו למפגעי בטיחות ועוזר ,  רכז השירותים–  להמןמיכה; מעוררי השתאות

בשקט וביעילות ,  המטפלת בחיוך–  גלסמןסילביה; בתיאומים ובהגשת עזרה ממשית, בעצה טובה
, ש"וכן חגי טוך ומורן ברק מהגד ,צוות המטע: יםהטכניבהיבטים . בהנהלת החשבונותבכל שאלה 

 שלצערו ולצערנו נאלץ –רון מדר : בצד המקצועי; עזרהכאשר נדרשת במאור פנים לנו  מסייעיםש
;  ומחשבהעצהחיוני ואיש  מקור מידע יותאך ממשיך לה, לעזוב את העבודה בנוי עקב תאונה
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 מנהל –צח אבנת ; השמח לעזור ולייעץ,  שהוא בעל ניסיון רב וידע מקצועי עדכני–אמיר דנאי 
לכל במלוא הרצון הטוב והמקצועיות נרתם ש, תחום חזות וגינון במועצה האזורית עמק יזרעאל

 –ובנות ורעיונות גם גנני העבר ת,  במעגל המקצועי התומך מסייעים בעצה.והכוונהת עצה בקש
  . יחזקאל עזרוני ויוסי חברון ומרים אהרוני בוועדת העצים

  
  ?שנתית? חודשית?  שבועית–באיזו רמה את מתכננת את העבודה 

ראיתי . עם כניסתי לעבודה עברתי על פני כל השטח. התוכניות הן בכל הרמות ובכל טווחי הזמן
רשמתי סדר . הזנחה ממושכת נתנה אותותיה בגן בכל פינה –מייד שהעבודה היא אינסופית ממש 

; מקומות ופינות שדורשים טיפול מיידי דחוף: מטרות קרובות ומטרות רחוקות יותר, עדיפויות
שנצטרך " אבודים"אזורים ; כל עוד אפשר לשקם, שיקומםחידושם ואזורים שצריך להתחיל ב

הגיעו , במקביל, בינתיים. יםוגדרו דחופשהלתקוף את היעדים התחלנו . להתחיל שוב מבראשית
היה ברור לי שחייבים לשנות את הגישה  .חודשי הקיץ והחלה עונת ההשקיה של הדשאים

הוזנחו ,  אגודת מתיישבי יפעתמשיקולים של הקצאת תקציב, בשנתיים הקודמות. להשקיה
ה מצהיב חלק מהדשאים האלה נפגע ללא תקנה ויצר ליפעת מרא. במודע שטחי דשא גדולים

 מה ניתן –בדיקת השטחים : קידמתי את נושא ההשקיה לראש התור בתוכניות שלנו. ומעציב
  . 'השמשת מחשבי ההשקיה וכו, מערכות המים; להצלה ומה אבוד

צפע שנראה נחש : או דיווח על מפגע" עזרה ראשונה"התוכניות שלנו משתנות לפעמים גם בגלל 
 גדר חיה; ענף שנשבר; יב ניקיון דחוף של העשבייהליד בתי הילדים או בית מגורים ומחי

  . 'שמסתירה את הדרך ומסכנת את הציבור וכו

  
האם היום יש . פעם היתה הגדרה ברורה של השטחים הציבוריים הנמצאים באחריות צוות הנוי

  ?  באחריות הצוותכלוליםהגדרה ברורה אלו שטחים ועבודות 

כשמהלכי השיוך . גדירה את תחומי המגרשים של החבריםהמפת הפרצלציה . זאת שאלה כאובה
 בדיוק כמו בשכונות ,ציבורייםהשטחים ים ומה הם הפרטימה הם השטחים היושלמו יהיה ברור 

אך עולות כל , עד מועד השיוך  ציבורייםנשארוחזק שטחים שבמצב הביניים הצוות מתַ . ההרחבה
האם וכמה (דה ומחליט על ההשקיה  מי אחראי לעבו–הזמן שאלות המחייבות התייעצות 

  . ועוד) אושרה בהליך המקובל ש,מי מחויב בעלות הורדת עץ(החלטות לגבי עצים ,  )להשקות ומתי

בעיקר של נשיאה בעול , גם לגבי השטחים המוגדרים ציבוריים מתעוררות לא פעם שאלות
מי ?  או מגזר החינוך צריך לשאת ענף הנוימרכזי החינוךהאם בעלויות גינון באזור : התקציבי

אלה ? מחויב בפינוי פסולת בניין משטח הנוי הציבורי שצוות הנוי אחראי לשתילתו וגינונו הראוי
  .ידועה לכול, פרטים בצורה מוגדרת-ועוד הם נושאים שצריך להסדיר לפרטי

  
אולי גם של קיבוצים , השינוי באורחות החיים השפיע בצורה דרמטית על גן הנוי של יפעת

של נראה היישוב היום כרצף , גן פתוח שמבוסס על מדשאות ועציםמרחב של מ. יםאחר
בשטחי , יותר ויותר, הרחבה וכך גםשכונות ה כך ב– מוקפים גדרות וחומות, מתחמים סגורים

  ?מה את חושבת על זה. הקיבוץ

חלטות אינו השינוי היחיד שהביאו ה, כמובן, זה. בכך אין ספק, השינוי בגן הנוי מורגש מאוד
 ;השתנו הרגלי החיים ;השתנו לבלי הכר הבתים האחידים הפשוטים בני ארבע דירות: השינוי

, אני משלימה עם השינוי כעובדת חיים. מחסן הבגדים ועוד, המטבח, מרכזיותם של חדר האוכל
כל הזמן ובלי אפשרות של , ברור שהרחבה ושיפוץ של בתי חברים .אבל קשה לי מה שנלווה אל זה

ניתן גם להבין שחברים רבים חוסכים . גורמת נזק ופגיעה בגן הנוי, ם זמנים ותוכניותתיאו
על ממטרות של כלי רכב  לבין נסיעה ההפרטהמה הקשר בין אבל . בהוצאה על מים לגינות

לבין ההזנחה באורחות החיים מה הקשר בין השינוי ? נוישטחי והחרבה שאיננה הכרחית של 
איך בכלל אפשר לחנך ילדים בסביבה כל כך לא ? ון סביב מרכזי החינוךהנוראית של הנוי והניקי

  ? מושקעת ולא איכפתית
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הלב כואב . פארק או קיבוץ,  בין אם מדובר בשמורת טבע–הניקיון והסדר הם תנאי הכרחי לנוי 
. ליד מרכזי החינוך, ליד הדואר, ליד הכלבו –לראות את האזורים המרכזיים המלוכלכים ביפעת 

נדמה לי שהיו בעבר הרבה יותר חברים שהמרחב הציבורי היה ... ות שלי זה היה אחרת לגמריבילד
 יםמי שדאג לאסוף ניירות וקליפות מדשאגם והיה תמיד חברים הקפידו על הניקיון . יקר לליבם

גם היום יש מעטים שהעניין הוא בדמם ממש והם כל הזמן אוספים . ומסביבת פחי האשפה
ילדים ומבוגרים יימנעו מפגיעה אני מאמינה ש. הלוואי שהיו רבים יותר, ד להםכל הכבו–ומנקים 

  . שטח מוזנח גורר המשך הזנחה. בשטח נקי ומטופח

  
  ?מה ניתן בכל זאת לבצע במסגרת התקציב? בידי מי נתונים התכנון ומעקב ההוצאות של הענף

אני לא עוסקת כרגע . דההתקציב נקבע על ידי הנהלת אגודת המתיישבים ואושר באסיפת האגו
ועל ידי ,  מנהל האגודה– המעקב והבקרה מתבצעים על ידי גלעד דקל –בכלל בעניין התקציבי 
  . צוות הנהלת החשבונות

 .הכרוכה כמובן בהוצאה ניכרת על מים, נראה יחד מה ניתן לעשות אחרי שתיגמר עונת ההשקיה
וגם לתכנן שניקינו ועים ומוזנחים אני מקווה מאוד שיתאפשר לנו לשֵקם ולחֵדש שטחים פג

במסגרת התפיסה של גן נוי  .שדורשות השקעה קצת יותר גדולה, ולשתול פה ושם גינות חדשות
 שפע סתיובכוונתנו לפזר ב, המשולב בסביבת הנוף הטבעי ומתכתב עם הטבע ועם חילופי העונות

  .  ובאביב תתכסה יפעת במרבדי פריחהחורףכך שב, זרעים של פרחי בר

  
  ?מילים לסיום

לא הייתי יכולה להיכנס לריכוז הנוי ולמלא 
את התפקיד אלמלא התמיכה והעידוד של 

לסהר : יום-אני מודה להם יום. המשפחה
שמקבלים ומכילים בהתחשבות , ולילדים

ואהבה את יציאתי לעבודה בשעה מוקדמת 
בבוקר והעייפות שמכריעה אותי לא פעם 

כל הזמן בכל  שעוזרים להורים שלי; בערבים
  .כך הרבה דרכים

אין לי די מילים לתאר את ההרגשה הטובה 
מדברי העידוד והפירגון שאני זוכה להם 

אני פוגשת בחיוכיהם ומילותיהם . ביפעת
הטובות של חברים ותיקים יקרים לליבי 

ומקבלת משוב חם גם , שלא ראיתי שנים
 רבים – מחברים צעירים ומתושבי ההרחבה

 מציעים הצעות המעידות ,מרעיפים מחמאות
... מרגישים שותפים, על מעורבות ואיכפתיות

זה מחמם את הלב ומסייע להתגבר על 
המאמץ הפיזי , התסכולים הכרוכים בעבודה

  ! תודה לכולם. והתנאים הקשים

  .צוות הנויכל חברי ול, דפנה, תודה לך
  .בזכותכם יפעת יפה יותר

  .א.מ
  
  

  דפנה קולמר והקלשון :אחת מארבעה

  : צילום

 מרים אהרוני
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המונח , ר ספקלמען הסֵ .  באוגוסט כיום השמאליים הבינלאומי13-ההוכרז  שנה 40-לפני כ
 בלי –  אלה שהיד הדומיננטית שלהם היא יד שמאל–לאמור , מתייחס לאיטרי יד ימין" שמאלי"

  . שום ֶהקשר פוליטי או אחר

 הרוב אינו מבין מּוֶּכרת מנושאים אחרים שבהם, שאלה טובה? מי צריך יום מיוחד לשמאליים
ידיים : "די לחשוב על התדמית השלילית של השמאל בשפה. צורך של מיעוט בהכרה ומּודעּות

במצב " (קם על צד שמאל", )התחיל רע" (התחיל ברגל שמאל", )שלומיאל, יצלח-לא" (שמאליות
דים שמאליים מתמודדים עם קשיים מיוח. הקושי הוא לא רק בסטיגמה, עם זאת. ועוד) ירודרוח 

כלי , סכינים,  מספריים–יום -של יוםשירים כומל מכלים החֵ , רבים בעולם שמתוכנן לימניים
עיצוב סביבתי אמצעים וה ב וכלֵ –מקלדת ועכבר של מחשב וכלי עבודה , פותחנים למיניהם, מטבח

  . ועודהילוכים ברכבידית , יד בצד ימין- כיסאות לימוד עם משענת–

קיומו של יום עצם כשיותר ימניים יתוודעו ל: ניחוש פרוע? הזהמה תהיה הדינמיקה של היום 
 לפחות – תוך שנים אחדות יצויין. יום מיוחד לימניים, הם ידרשו שוויון, מיוחד לשמאליים

אחרי שהגברים . ם ליום האֵ ישראלדינמיקה כזאת היתה ב. יום השמאליים והימניים –בארצנו 
ם ליום ד החינוך בין הצדדים והפך את יום האֵ איזן משר,  יום משלהם בשם השוויוןדרשו

  ...המשפחה

  . מניסיון אישיהסכימו לשתף את הרבים בחוויות שמאל, בייחודם גאים , ביפעתכמה שמאליים
  

  :נורית שושני

לוקחת , כל יום הייתי יושבת שם. החדר הכי מעניין בגן הילדים בגבת היה חדר המשחקים
יהודית הגננת ניסתה . אצלי המספריים לא גזרו, צלחתילא ה. נייר ומספריים ומנסה לגזור

ישבתי שעות .  המספריים גזרו ואצלי לאהאבל אצל, להראות לי שוב ושוב איך לגזור
פתאום המספריים . ניסיתי לגזור ביד ימין , השמאליתיבגלל פצע ביד, יום אחד. ובכיתי

ק ביד ימין אפשר לגזור המספריים עשויים ככה שרשהבנתי ! כמו אצל יהודית, גזרו יפה
  . בהם

חזקה היא היד השמאל  אף ש.מאז רכשתי מיומנות בשימוש בשתי הידיים לפעולות שונות
נדמה לי שבגלל הצורך להסתדר בעולם שמותאם .  אני שמאלית וימנית גם יחד,יותר

כך שעשוי להיות להם יתרון , של שמאליים חזקה משמאל של ימנייםהיד הימנית , לימניים
  .רה שיד אחת מנוטרלת מסיבות שונותבמק

  

�  

מאז ימי הגן של נורית חלה התקדמות ביחס לשמאליים 
לא במקרה אחד כנראה . ופותחו כלים ומכשירים המותאמים להם

  !המכשירים הראשונים שפותחו לשמאליים הוא מספריים
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  :אפרת סלע

התפוח של  .מטווחיםבלי קשה גיליתי ש. צבאהתחילו ב תושמאליהעם הבעיות שלי 
 כדור טעוןכדי ל. בצד ימיןנמצא  ,12ד "שעליו התאמנו אז בבה !)כי'הצ(ברובה  הבריח

כי העין הבלתי מכוונת ,  למטרה היתה לי בעיה גם בכיוון.הייתי צריכה להצליב ידיים
  .היתה עין ימיןהייתי צריכה לעצום ש

. ים לימנייםיום התרגלתי לשימוש בכלים ומכשירים המתוכננ-בחיי יום
 לשמאליים בלונדון מצקתמיוחדת בחנות אחרי שקניתי , עם זאת

  . ..גיליתי שהשתפרתי במזיגת מרק, שהפייה שלה פונה ימינה

  
�  

 אך, לתודה לאֵ , כיים כבר אינם בשימוש'רובים צ. התייחס לשמאלייםלבינתיים מדו בצבא לגם 
 ניתן להתקין מסיט   M16אל וברובהשמצד  אפשר להרכיב את ידית הדריכה גם ב"תבור"ברובה 

כדי שהיורה שרובהו צמוד לכתף , פנה את התרמילים ימינה במקום ימינה ואחורההמַ , תרמילים
  .השמאלית לא יירגם בפניו מתרמילים לוהטים

  
  

   :קיטו הנדלר

, יוותה עבורי מקור גאווה מאז שאני זוכר את עצמישלי ה" שמאליות"ה
הכוכבים הגאונים הגדולים ביותר הם  –!  זה ידוע–כי בכדורגל 

שכל , ארגנטינה וחלמתי להיות כדורגלן ענק-הייתי ילד טוב. שמאליים
-  ידוע דרישה בלתי מתפשרת לכדורגלן–השמאליות . ע עליושמהעולם י

  ... בר הזוהראל עֵ שלי הצעד הראשון  היתה – םשֵ 

פעת פסגת הקריירה שלי הייתה שלושה משחקים בנבחרת י. ההמשך ידוע
 וגם ,ון פרנסיס'פטן הקבוצה גבראשות ק, בשנות השמונים המאוחרות

 אני עדיין מאמין שזה היה פשוט חוסר מזל ושהכדורגל .זה בתור שוער
  .  הפסיד שמאלי גדול)לפחות הישראלי(הארגנטיני 

  
�    

יש מקום לקוות , )גם עודד וירדן שמאליים(בהתחשב במימד התורשתי של תכונת השמאליות 
  ...משפחת הנדלר יותר מזליהיה בדורות הבאים שב

  .א.מ

  
   

 
  מירוץ יפעת הראשון

  

  .12.9.15, יתקיים בשבת שלפני ראש השנההמירוץ 

  .מ" ק0.5-מ ו" ק2, מ" ק5, מ" ק10: מרחקי הריצה

  .כולל חולצה,  10₪: עלות השתתפות

  .1.9.15 יש למלא את טפסי ההרשמה עד

  

  :בגמר המירוץ

  .הפנינג מתנפחים בבריכה

  ! מהרו להירשם

  !נפש בריאה בגוף בריא: זכרו

                                הצוות המארגן
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  ו באב"ערב ט
  .היה מוצלח ונעיםשחגגנו בבריכה 

  "...כמו פעםממש "יש אומרים שזה היה 

  התצוגה של שרה אבנין על הפקת לו לדקלה צבי התוד
  . נות שהביאו את שמלותיהן ולדוגמניות לּבָ ,שמלות הכלה     

  . רני קדוש ועזי חיון:תודה למלווים

  ברזילי על הפקת הדואטים המרגשים-תודה לחדווה מלר      
  איילת , הילה ודרור ברק, רון מדר וחדווה: לזמרים המצוייניםו  

  .שקמה ואריה יעקובסון ,מינקובסקי ודור אררט            

רון מדר ואריה יעקובסון :  המופלאים"חברים של נחום" לתודה
על ערב שירה ) גיטרה(לוי אלון ו) קלידים(יעקובסון אלעד , )שירה(

  .המלא בשירי אהב

  לורד גוריון ורלי הדר על הכיבוד, לדרור ברק על ההנחיהתודה    
   ,הלעידן דרור ולגל פרץ על ההגברה והתאור ,והמשקאות        

   .ירח המלא ולבריכה היפהפייה על תפאורה קסומהתודה ל        

   !לנו ערב מקסיםבזכות כולכם היה 

  רכזת תרבות–מאיה קדוש 
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   המרכזיהמיחזור אתר

החדשה תמה ונשלמה התקנת הרחבה 
. של אתר המיחזור המרכזי מול הכלבו

ברחבה עתה בסדר מופתי ערוכים 
הכלובים ומיכלי המיחזור לקרטונים 

, פלסטיקאריזות ל, לזכוכית, ולנייר
נקייה , הרחבה מרווחת. לבקבוקים

קל ונוח לגשת למיכלים . ומסודרת
 בטיחותי אינו מאיים עוד ושום סיכון

מביאים את החומרים הרבים העל 
על הילדים מכל הגילים למיחזור או 

  .מסתובבים באזורש

  .תודה והוקרה למיכה להמן על היוזמה והטיפול המסור בעוד פינה חשובה במרחב הציבורי

  

  כל היופי הזה

מכל , את ראשי כל העמודים במבואה. מבואת אולם התרבות לבשה חג
מפארות יצירות קטנות ומושקעות של ציפורים , ת צידיהםארבע

  . כל אחת אחרת, כולן מקסימות. פרחיםעיטורי ו

 –הוא מעשה ידיה של חינה גולדהור , גן עדן של ממש, כל היופי הזה
, צבע, על תוספת חן, בהתמדה וללא לאות, בשקט מופלאהשוקדת 

  . השראה ונוי ליפעת

  : צילום

 מיכה להמן

   בכיכר האדומה21:30שעה מ, 14.8.15, הערב

 קפה שישי קייצי

  
   – "החיים במסכות"המופע  22:00בשעה 

 . בשיתוף הקהל,ופע בידור משעשע וסוחףמ

  
 !למבוגרים בלבד
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  סובב עולם

ץ המסורתי של החופש הגדול עברו על ילדי בית הספר הצעירים שעות של שמחה בנווה הקי
הילדים נחלקו . עולם ומלואו, נושא שיש בו הכול– הנושא שנבחר היה העולם שלנו. ויצירה

אפריקה , אירופה, אסיה):  היבשות בחלוקה המקובלת היום7 מתוך 4רק ( לפי היבשות לקבוצות
  .שום קושי לחורשת הזיתים של יפעת שכולן נכנסו בלי – ואמריקה

 אפילוציירו פנדות ופסלי בודהה ו, אדום מרשיםסיני ילדי אסיה העמידו במרכז היבשת דרקון 
! כי אם נהר הירדן שלנו, צה או הגנגס-לא היאנג,  לא–רב עוצמה הנשפך לים עמוק וחפרו נהר 

  !כבוד

, ירף'ג, אריה: ציפורים וחיות, נגל'עצי גו, י מרשיםילדי אפריקה חפרו באר והעמידו אוהל שבִט 
  !אין כמוך אפריקה. פיל וקוף

דגלי כוכבים ופסים וכוכבים , ציירו את פסל החירות, ילדי אמריקה בנו את הבית הלבן
 שקיבלה ייצוג, אמריקה הדרומיתאת  גם לא שכחוו, הוליוודיים עם שמות חברי הקבוצה

  .יובאמצעות הקרנבל הצבעוני של ר

בנו את מגדל , ילדי אירופה השיטו גונדולה על הנהר שחצה גשר והסתיים באלפים המושלגים
  .אייפל הפריזאי ולא שכחו את מניפות הפלמנקו הספרדיות באדום ושחור

  !היה כיף: הסיכום של הילדים בכל היבשות

 

 אסיה

 אמריקה

 אפריקה
 אירופה

  החינוך מערכת ההתארגנות שלימי, 25.8.15- ל18-שבוע שבין הב

  ו" לשנת הלימודים תשעלמעבר

  .13:00-10:00, תיפתח הבריכה בכל יום גם בשעות הבוקר

  !בואו ותיהנו
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  צרות של ועדת תרבות
  

אף אחד לא : חברי ועדת התרבות לדורותיהם מצאו עצמם לעיתים מזומנות במצבים קשים
הבעת הייאוש על . אף אחד לא מסכים לשיר או לרקוד, אף אחד לא מסכים לנגן, מסכים לקרוא

קץ של -מאחר שהתגמול היחיד למאמצי אין. כלל את המסרבים-פני המתחננים לא שכנעה בדרך
לא ייפלא שלא פעם ולא פעמיים עמד כל אחד , התרבותניקים היה מסיבה מוצלחת או חג יפה

בשביל מה אני : או בניסוח אחר, להמשיך או לזרוק את המפתחות: מהם בפני השאלה הגורלית
  ...?צריך את זה

  . בגנזי הארכיוןהנה עדות אחת מני רבות השמורות
  

  בוא ואשק לך בשני קולות

אל ',  מכיתה יאנעמה לוצקי, ַרת ועדת התרבות של חברת הילדיםמֲחבֵ ) 1962(ב "ת תשכפתק משנ
  :מעט על המאמץ הסיזיפי לקיים מסיבת שבת ראויה לשמה- שופך אור' אילנה יזרעאלי מכיתה יב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !אילנה שלום

 2- ב" בוא ואשק לך"אולי יש באפשרותכם של כמה בנות מהכיתה שלכם להכין את השיר  )1
  .אודה לכם. קולות למחר לקבלת שבת

הפעם יש הרבה (? אולי את יכולה לתת למישהו מהכיתה שלכם לקרוא את פרשת השבוע )2
הנה , אם כן. אין שום הצדקה שלא תקראו, אם אתם משתתפים במסיבהולדעתי ) הקראות

 .קה של פרשת השבועהפת
  נעמה

  

  .…לצערנו, מה השיבה אילנה כבר לא נדע
  

 


