
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מתחילים לקרוא
  

  ,הֹוְלִכים ָּבְרחֹוב

  ִּפְתֹאם

  ַמְתִחיִלים

  ִלְקֹרא

  ְׁשָלִטים

  .ִמָּכל ַצד
  

  ,הֹוְלִכים ְלַטֵּיל

  ִּפְתֹאם

  ַהִּמִלים

  ַמְתִחילֹות

  ָלֶגֶׁשת

  ָיד

  .ְּבָיד
                           -  -   -   

  ָּכל ַהּצּורֹות, ּוְלֶפַתע ִּפְתֹאם

  כֹות ְלאֹוִתּיֹותֶנֱהּפָ 

  , ּוְבׁשּוֹרות ֲאֻרּכֹות ַהִּמִּלים ִמְסַּתּדרֹות

  .ִלְהיֹות ִמְׁשָּפִטים ֶׁשל ִמִּלים ִעְבִרּיֹות
                           -  -   -   

  ְוָכל ָּדָבר רֹוִצים ִלְכֹּתב

  ּוְלָכל ָּדָבר רֹוִצים ִלְקֹרא ְּבֵׁשם

  ֹּכל ַנֲעֶׂשה ֻמָּכר ְוָקרֹובְוהַ 

  אְוַאף ַּפַעם 

  . ְמַשֲעֵמם                 

  תרצה אתר
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  !למורים ולכל צוותי החינוך,  ולמשפחותיהםנוילדיכל שנת לימודים טובה ומוצלחת ל

   היסודיהמתחילים את הלימודים בבית הספר', ברכה מיוחדת לתלמידי כיתה א

  .העוברים להמשך לימודים בבית הספר התיכון', י כיתה זתלמידול

  !בהצלחה
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ההצעה להרכב צוות שלושה  הצבענו על 13-14.8.2015בקלפי שנערכה בימים 
  .)הצבעה על ההרכב המוצע כמקשה אחת(לטיפול בצבירות עבר 

  

   .חברים 72 בהצבעה השתתפו
  . חברים51 אישור הצוות המוצע הצביעו בעד
  . חברים21 אישור הצוות המוצע הצביעו נגד

  

   גלעד דקל ואמנון גלעד, ירון אסף:  לטיפול בצבירות עברהרכב הצוות
  .70.8%אושר ברוב של 

 
  

  

  
  

 
 
  למותו  שנים  46  אלול  'די  ל"ליפא הלפרין ז 

  למותו  שנים  29  אלול  'טו  ל"אברהם כהן ז

  למותה  שנים  40  אלול  'יז  ל"ני זחיה עדי

  למותה  שנים  24  אלול  'יח  ל" זצילה משי

  ולמות  שנים  33  אלול  'כ  ל" זמרדכי גוטמן

  ולמות  שנים  45  אלול  'כה  ל" זעקיבא גושן

  ומותל  שנים  49  אלול  'כו  ל" זצבי יוגב

  הלמות  שנים  4  אלול  'כו  ל" זרחל דיטל

 למותה  שנים  8  אלול  'כז  ל" זטייבל פקר

  אנו שותפים בצער  והמשפחה ירון אסףר יפעת"יועם 

  . בכפר יהושעל"זשמחה אסף ב על מות הא

  :1965משנת , תנו ליבכם אל התמונה הזאת, לרגל פתיחת שנת הלימודים
איך ', רי יבבוג, כדי להראות לבניהם,  חוזרים אל ספסל הלימודים"ארז"הורים של בני מחזור 

. בת זוגו לשולחן היא רעייתו פנינה,  המורה בעל הכובע האקדמי הוא יונה ברונר.למדו פעם
, לפניהם רחל קאופמן; יהודית וידידיה שנאן ואיתם מרים דיטל: משמאל, התלמידים החרוצים

ולידו גוטה !) מצביע(יצחק ורדי : בצד הימני של הצילום. חנה ואלימלך אגסי ונחמה פייניק
 .ברטל ורדי: עומדת בפינה. חיה ואהרון קול, רבקה ויצחק נבו: לפניהם; ודוניה שוחט
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חופש : "נפרדו ילדי הגיל הרך ומשפחותיהם מהצוותים והגנים, 17.8.15,  שני בשבוע שעברביום
 שבוע –בתום החופש :  דמעת התרגשותחומָ שאפילו כאלה  והיו,  את כולםבירכו כולם, "נעים

  . שנת לימודים חדשה תתחיל. ישובו רוב הילדים אל גן חדש וצוות חדש–ימים בסך הכול 

�  

  החוםבשיא: אולי הקשה ביותר בשנה כולה, מפרך עבודה שבוע הוא" חופש"ה הגיל הרך לצוותי
 חדשים של  שמות;החלפת ציוד,  תיקונים, צביעה; אינסופיים וקרצופיםנקיונות – של אוגוסט

תוך ... סידור מחודש של החצר;  עבודהמערכי הכנת ; ציורמיתלים ולוחות, ילדים על מגירות
יקדמו , כשהילדים וההורים ייכנסו. ם צריכים הבתים להיות מוכנים לקבלת הילדים ספוריםימי

כמה מהם יידעו להעריך איזה גיוס כוחות עצום נדרש לעמידה בלוח .  חיוכים רחביםפניהםאת 
  ?  העבודהותוכניות הקשוחהזמנים 

  
 מרכזת –לה  הילה שי עםבגיל הרך" חופש נעים"של השני יום הבוקר סיור קצר באנחנו ב
להרגיע במקום , לעזור במה שאפשר, מנסה לראות את התמונה הכוללתבתפקידה הילה . המערכת

הנושא , שחר-מתלווה גם אהרוני בן. התסכול והעייפות, להכיל את המתח, שאין לו פתרון עכשיו
 הם יודעים כבר, "אהרוני יתקן("הילדים מעריצים אותו ". חצרן בתי הילדים"בתואר הרם של 

).  וכל כיוצא בהם שנשברהנדנדה, אסלה שנעתקה ממקומה, כיסא פגום,  קוביות עץ–מגיל אפס 
. ה ואינו מפזר הבטחות שלא ניתן לקייםשלֶ  אהרוני אף פעם אינו מַ כי, הצוותים סומכים עליו

 בעוד ;אי אפשר, אפשר:  לכל שאלה ובקשה ניתן מענה–שקולות מאוד , ענייניותשלו התשובות 
  . מתבצע–ומה שמובטח . בשנה הבאה,  שבוע בעוד,שעתיים

  

  
  
  

�  

  
ההחלטה אלו גנים ישופצו ומה ייעשה במסגרת השיפוץ . שני גניםהרך  בגיל שנה משפצים מדי

הם החלפת חלונות  ב– ישנם נושאים כואבים שנדחים. הדחיפותכים ולפי מתקבלת לפי הצר
 מוגבלאבל התקציב ,  הדחייה מאכזבת.הגדלת מרחב הפעילות, תוספת מדפים, משקופיםוישנים 

 'ניצנים' השנה משפצים את בית התינוקות. במסגרת המגבלות כל מה שאפשר משתדלים לעשות –
  . על פי תוכניות מפוקחות תכנון ובטיחות– ואת גן אתרוג

  

   .ריקים מהקטנים עכשיו, הבתים שתמיד הומים מילדים: "אהרוני אומר
  ... קר פה ועצוב, הילדים אינם: 'הענק וגנו'אני מרגיש כמו הענק מהסיפור 

   אבל בהחלט מוזר פה –! הרי זה שיא החום, אילו לפחות היה באמת קר
  אולי כשיחזרו לגנים יהיו כמה ילדים שיחפשו , מילא. בלי הילדים

 ".את הגמדות והגמדים הטובים שסידרו להם פה גן כל כך יפה
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את מרחב סוף -סוףכדי להגדיל ,  את המרפסת המזרחיתוגרים ס–בבית התינוקות רעש ואבק 
עבודות .  הקרגדעוןהעבודה מתבצעת על ידי הצוות של . תינוקותהדרושים לילות התנועה והפע

בנות  ! אין זמן, עובדים בקדחתנותכולם. דליה באחריות אסי מ–) 'תקרות וכו(הצבע הקשות 
, בדה צעצועי ות העגלות עםבחוץ ממתינעל השביל . רגעלא נחות ל, הצוות מנקות ומסדרות

  . למקום מבריק מניקיוןאלה ייכנסו. מכביסה שחזרו 'וכומגבות , שמיכות
  

 ניתן להשכיב  הכניסו מיטות תינוקות סגורות לקטנטנים שעדיין לא".שפוך" הצוות 'חצב'בפעוטון 
חצר שמתאימה כבר סידרו ; כלים, ארונות, צעצועים, ווררו מזרניםיניקו וא, במיטה נמוכה

, צריך לעשות תיקוני צבעועוד ;  לגנוןלקטנים שייכנסו במקום הגדולים בני השנתיים שעוברים
פני שולחן פגומים גורמים צער עד . לוודא שאף פינה לא תחמוק מתשומת הלב, לשטוף חלונות

 , גבוה מדי לילדים–להניח לוח ֵמַעל ,  הקטנים ימשכו אותה–לכסות במפה אי אפשר : דמעות
אף אחד לא מעלה את זאת  ?שולחן חדש.  הכיסאות לא ייכנסו–  אי אפשררגלייםה להנמיך את

  .  אין לזה תקציב–בדעתו 
  

הצוות משתדל ? כך להכין ולסדר הכול- האם יספיקו בזמן הקצר כל–המתח גדול  'כלנית'בגנון גם 
לנקות ולתקן , זה הזמן להגיע לכל פינה נידחת.  החום והעבודה הרבה,ץ חרף הלחהחיוךלשמור על 

כל כך  שכבר רי גם השנה לא יחליפו בגנון את החלונותה.  רק מה שאפשר–לא הכול , בעצם. הכול
  . אולי בשנה הבאה–  איתםקשה

  
סמי וסולימן .  להיערך לזהצריךהגן יכיל בשנה הקרובה יותר ילדים ו. הבלגן הכי גדול 'אתרוג' בגן

רק עבור הילדים , ת צהרייםשנמקומות ל פחות נדרשים –ופתחו את החלל בגן הורידו קירות 
 עובדים קשה מאוד להשלים את עבודות הטיח הםעכשיו . עדיין זקוקים למנוחה זאת שהצעירים
בנות הצוות מזיזות רהיטים ... ניקוי הגג,  שבורמדףהחלפת , תועוד לפניהם תיקוני נזילוֹ , והריצוף

בחוץ .  ושואלות את עצמן איך יגיעו בשלום לקו הגמר בבלגן הזהמסדרות, מנקות, ומיתקנים
רפאל . המגירות ושאר הרהיטים שניתן להוציא ממקומם, עורים את הכיסאותמנקות בנות נ

נאמן של אהרוני בנושאי התיקון והתחזוקה ה משמש כעוזר ,שנת שירותזה עתה שסיים , לנדאו
  . עובד ללא ליאות בהתאמת חצר הגן לקליטת הילדיםעתה הוא. הגדולים

  
אבל אין , הידיים עמוסות עבודה, הבוגרבגן , גם שםאומנם . רגוע' הדס'גן ב, יחסית לכל זה

דשא גדול של משטח הותקן השנה בגן . עבודות שיפוץ השנה וההתאמות הנדרשות פחות קיצוניות
 טוב שאפשר היה .גןה תוספת מרחב חיונית בחצר להוצאת מרץ לילדי – מוצל ברשת סינתטי

  .שנהלעשות את זה במהלך שנת הפעילות בגן ולא לדחות לשבוע הכי עמוס ב
  

�  

,  צוותי החינוך בגנים–בראש ובראשונה : הילה מדגישה את ההתגייסות הגדולה של כולם
 ועכשיו הם יוצאים –בחריצות ובמסירות , בהרמוניה, שעובדים כל השנה עם הילדים במקצועיות

.  ומאומצותעובדים שכם אל שכם שעות רבות, מגדרם כדי להשלים את העבודה הרבה
ההורים והציבור גם מקווה שו, היא אומרת, "הזאת ממש לא מובנת מאליההמחויבות הגדולה "

  .כך גבוהה- שבזכותו המערכת נותנת שירות ברמה כלכולו יידעו להעריך את הנכס האנושי
  

סמי : אומרת הילה, בעלי המלאכה עושים כל מה שביכולתם כדי לסייע לצוותים הקבועים
מַפֶנה בלי תלונה ערימות גדולות של פסולת בניין מהבתים שמוכן לכל עבודה ואריק גפן ; וסולימן

צוות הנוי שעובד עם ; אסי מדליה; גדעון הקר והצוות שלו; אריזות, חפצים מיותרים, המשתפצים
ק את הנוי והאדניות באזור בתי הילדים וכבר שתל חזֵ מתַ , מערכת הגיל הרך בשיתוף פעולה מסור

צוות המכבסה וענף הבגד '; אתרוג'שראליים ליד גן בגינה חדשה צמחי תבלין וצמחים ארצי
רפאל לנדאו שבשקט ; בני הנעורים החרוצים; שמגיש שירות מעולה בכביסת פריטים אינספור

  .טובההאופייני עושה עבודה 
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הוא כואב את . אבל מביט במציאות גם בעיניים ביקורתיות, גם אהרוני מצידו מלא הערכה לכולם
להחליף ציוד שלא מתחדש כבר שנים , ו שצריך את הבתים הישניםהעדר האפשרות לשפר כמ

אבל לא מסוגלים , אנחנו ממחזרים ללא גבול כלים וחומרים. "ולהוסיף ציוד ומתקנים חדשים
מתקני חצר , צעצועים, עסוקים רוב הזמן בתיקון רהיטים", אומר אהרוני, "להדביק את הבלאי

 אבל מצליחים לכל היותר לשֵמר את התנאים ,עובדים קשה. ורשתות צל בני עשרות שנים
  ". לא לשפר ולהיטיב, הקיימים

  
הם עובדים במסירות . מה שמפריע לו לא פחות הוא שהאגודה אינה משלמת בזמן לבעלי המלאכה

באות , המילים חריפות. אינם מקבלים בזמן את התשלום שסוכם עליואבל , עושים עבודה טובהו
 מוכן להשלים עם הדרך שבה המערכת מאבדת אמינות והגינות מול שאינו, ממקום איכפתי וכואב

 ,השאלות נשארות תלויות בחלל? איך אפשר להמשיך ככה, למה לא משלמים בזמן. הספקים שלה
  .מענהל מחכות

  מרים אהרוני
  

  
   "ֶנֱאָמִנים ִּפְצֵעי אֹוֵהב"

  )6 ' כז,משלי(

  הביקורת של אהרונילדברי ,  מנהל אגודת מתיישבי יפעת, תגובת גלעד דקל
  

  . וככזאת היא גם קשה וכואבת, היא ביקורת של אוהבשביקורת של אהרוני מורגש ב
כמו . לא בעשור האחרוןגם שלשום ו- לא נבנו תמול, בתי הילדים שלנו ישנים, אכן

 לחֵדש –ב לילדים קטנים  הן כממלא תפקיד והן כָא–גם אני הייתי רוצה , אהרוני
אבל מכיר במגבלות , יוד ולתת לילדינו את הטוב ביותרמדי שנה את הבתים והצ

  . המציאות

מדי שנה מושקעים עשרות . אנחנו עושים את המירב באמצעים העומדים לרשותנו
אי אפשר להשקיע בכל שנה בכל מאחר ש. אלפי שקלים בשיפוץ ובתחזוקת המבנים

 בתי הילדים .על פי סדר עדיפות ויכולת,  מקדמים מדי שנה את חלקםאנחנו, הבתים
, הרבה מאוד בזכות עבודתו המסורה של אהרוני, והחצרות שלנו מתוחזקים היטב

עשיר , מהנה משחקהווים מרחב פעילות ועומדים בתקני הבטיחות הנדרשים ומ
  .  לילדינוובטוח

לא פעם .  בקשיי תזרים, בעיקר בחודשי הקיץ,אגודת מתיישבי יפעת נמצאת לא פעם
 אי הנעימות שחש אהרוני היא כאין .תשלום לספק זה או אחרנאלצים לדחות אנחנו 

הזאת  תפקידים המתמודדים עם המציאות ממלאי לוכאפס לעומת אי הנעימות ש
 , ובעלי המלאכה ביפעת בפרט,בעלי מלאכה בכללספקים ו, עם זאת. יום ביומומדי 

דבריו של אהרוני על אובדן אינני מקבל את .  עבור עבודתםתשלוםמקבלים 
  .צר לי שדברים אלה נאמרו, האמינות וההגינות
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  :25.8.2015, ו בגיל הרך"שנת תשעהיום הראשון של  בבוקר 08:00בשעה ככה נראה 

  : מלמעלה למטה
  ;  העליזה'ניצנים'חצר בית התינוקות 

  ; מתחיל לקלוט את הקטנטנים החדשים' חצב'צוות פעוטון 

  ; ת סבון צבעוניות בחלל החדרמתלהבים הפעוטים מבועו' כלנית'בגנון 

  ; מתרגשת הילה עם ילדי הגנון שנהיו מהיום גדולים' אתרוג'בגן 

  ...ה כבר בשיא הפעילות' השנה עוד טרם התחילה והחבר–ובגן הדס 

  !שנה מעשירה ומאושרת לכולם
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לך ברצוני להודות מקרב לב לכל העושות והעושים במלאכה במערכת הגיל הרך במה
  :כל השנה

אשר בזכותן מערכת חינוך הגיל הרך של , הקבועות והמחליפות, נשות הצוות החינוכיל �
 ;דבר בעמק- םיפעת הינה ׁשֵ 

 ; ומצליח להפוך כל פריט ישן לחדשת הגניםאשר דואג לתחזוק, אהרוני בן שחרל �

שמהן אנו מייחלים לראות את העתודה של ,  העובדות איתנולבנות הנעורים המסורות �
 ;החינוךוותי צ

לא , במהלך כל השנהאשר באים לעזרתנו בכל הנדרש , והמקצוע בעלי המלאכה לכל �
 ;"מעכשיו לעכשיו"פעם בקריאה דחופה 

ממלאים את ה, ילדיהםאת אלינו אשר סומכים עלינו ובוחרים להביא , להורים �
  .ליבנו אושר ואהבה

  
 ,מלמדת, אתגרתמו מהנה, יהישנת לימודים פור:  נאחל, ילדינו היקרים,לכם

  .לאת שמחהמחדשת ומ

, הבנה, שגשוג חברתי, נת בריאות ש– ממערכת הגיל הרך לכל בית יפעת שנה טובה
  . שותפות והערכה הדדית

  מרכזת הגיל הרך–הילה שילה 

  
  

  מזל טוב

  לורד לוריא

  מעייןנכדה להולדת ה

  .בת לאילאיל ויניב

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לענת ועמי השרוני

  שאולנכד להולדת ה

  .בן לגליה ורן

 !ברכות לכל המשפחה
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  ָיֵמינּו
  

  ָצִרי ֶׁשָאָדם ָּכל

  ְׁשֵקָטה ַנְפׁשוֹ  ֶׁשְּתֵהא

  ְמֻסָּפִקים ּוְצָרָכיו

  ְּתנּוָעה ְמַאְפֶׁשֶרת ְּתֵהא ֶׁשְּבִריאּותוֹ 

  ַּתִּקיָנה ְנִׁשימֹות ּוְסִפיַרת

  ְּכאֹוָצר יַֻּנח ֶׁשִּבָּטחֹון

  ִלּבוֹ  ִמְפַּתן ַעל

  ַמְטמֹוןּכְ  ִיָּטֵמן ִאיִׁשּיּותוֹ  ְוֶׁשַּמְפֵּתחַ 

  ְלָפחֹות ַאַחת ַּפַעם

  .ֶׁשּלוֹ  ֶׁשֵאיָנן ְּבָיַדִים

  שרית שמיר
  

  ."אכפתיה" צוות התנדבותי העונה לשם הקמנו, "ָיֵמינּו" ברוח השיר
  :במצבי חיים שונים רשת חברתית שתתמוך ותיתן מענה המטרה היא יצירת

  לידהישפחות אחר מ–ביקור החסידה  �

 קור חוליםתמיכה ועזרה במצבי חולי ובי �

 תמיכה במשפחות אבלות �

 עזרה לאנשים בודדים �

  

בהתאם , מתוך הקשבה והיענותהמשפחות ולעזור אנשי הקהילה ולהיות בקשר עם הכוונה היא 
  . 'הסעות וכו, יםביקור, ים בישול:נדרשמה שב, לצורך

שאליהם נוכל , לשם קיום הפעילות אנו מבקשות ליצור מאגר של מתנדבים למשימות השונות
  .מוזמן לפנות אל ריקי במזכירות, מי שמוכן להתנדב .לפנות לעזרה

    .עזר בהם לריכוז התמיכהינפנה לקרובים ביותר ונבכל אירוע שבו נדרשת עזרה אישית וקהילתית 
 ירגישו נוח תמיכהנשמח אם הזקוקים ל. לא תמיד אנו יודעים מי נזקק לעזרה, הקהילה גדולה

  . פנו את תשומת ליבנו לכךואם הקרובים לאדם הזקוק לעזרה יַ , לפנות אלינו
  . מובטחתמלאה דיסקרטיות שמירה על ה

 ,באהבה                                                                                     

  :צוות אכפתיה                                                                                           
  דניאלה חיון , מורן ברק, ריקי פרץ, הדס רון

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  :פתיחת הבריכה בחודש ספטמבר

  20:00-16:00  'ה-'ימים א
   18:00-10:00  'ו  יום

   19:00-10:00    שבת

    16:00-10:00  13.9.15, ו"ש תשע"הער', יום א
  18:00-10:00     ראש השנהד' ב-ו' א, שני ימי החג

  15.9.15, ו"דראש השנה תשע' ב, 'יום ג
  ! הנוכחיתיהיה היום האחרון של עונת הרחצה
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  הזמנה

,  לנסות כוחו בשדה עיצוב הגרפיחשקה נפשומן אבל ואכר ּכָ אינו מּואולי כל מי שגם ו, מני יפעתוא
אף שמדובר בסמליל חדש לקיבוץ  .חדש לקיבוץ יפעת) לוגו(מוזמנים להגיש הצעותיהם לסמליל 

, ש הצעותיהם הקהילתית להגימוזמנים גם אומנים בהרחבה, יפעת ולא לאגודת מתיישבי יפעת
  ".בתפוצות"וכן בני יפעת 

  

  רקע

הסמליל . 60- בקריאה לציבור להציע סמליל מיוחד לשנת ה60-לפני כשנה וחצי יצא צוות חג ה
נשארנו בלי , מאז שפג תוקפו. 60-ליווה את כל אירועי שנת ה, בעיצובו של שלמה עמר, שנבחר
.  מאודכבר התיישן,  חינה גולדהורבעיצובה של, הוותיק שליווה אותנו קודםהסמליל . סמליל

מייצג בכבוד את  , גרפישחשים בחסרונו של סמל, אומרים חברים רבים, !" חדשלוגוצריך "
  .המקום

  

  ?סמלילמה צריך להיות ב

  . או קיבוץ יפעת, יפעת:  שם היישוב–בראש ובראשונה , ובכן
  .1954נוסד בשנת : להוסיף את שנת ההקמה, לא הכרחי, אפשר
  . לשלב בסמליל אלמנט גרפי המייצג את יפעת, ואף מומלץ, אפשר

  .הבחירה נתונה לדמיונו של האומן

 שבמקרים מסויימים הוא יודפס בלי אך כדאי לקחת בחשבון, מומלץ לעצב את הסמליל בצבע
  .לבן- ולכן הוא צריך להיראות טוב גם בשחור, צבעים

  

  לוח זמנים

  .4.10.15, ו"י במזכירות עד שמחת תורה תשעאת ההצעות הגרפיות יש להעביר לריק
  .הבחירה תיעשה על ידי כלל חברי יפעת בהצגה אנונימית של הסמלילים

  !בהצלחה
  

  

  ספרים בהזדמנות

  ים העומדים בפני מסירה ייה בספרמוזמנים לעיין בספרחברים ה
  .ולקחת מביניהם כל ספר שירצו

   רזלה'דבור
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בת רק היא , בתם של סימונה ודדה מההרחבה הקהילתית, לוימאיה 
, אבל בחדר שלה כבר יש פינה מיוחדת למדליות וגביעים, תשע

שלוש שנים עברו מאז החלה מאיה להתאמן . המצטברים במהירות
 ושנתיים מאז הצטרפה לנבחרת ההתעמלות של ,בהתעמלות מכשירים

ראו כמעט  –  שרון ועמית ולדמןרוני –ים מאמנה. ל עמק יזרעאלהפוע
,  צירוף של כישרון טבעי:מהרגע הראשון את הפוטנציאל של מאיה

  .  והתמדהשאיפה למצוינות, משמעת פנימית
  

 – משתתפות עוד שתי בנות יפעתיות )'ח-'כיתות א (הפועל עמק יזרעאלהמתעמלות של בנבחרת 
שלוש שעות בכל , ש פעמים בשבועהבנות הצעירות מתאמנות שלו. אור ביטמן ועופרי טולדנו

בו ש, כרמיאלאולם התעמלות בכדי להתאמן ב,  אימונים גם בימי שישימוסיפיםולפעמים , אימון
אין להחסיר . האינטנסיביות של האימונים דורשת משמעת חמורה. משטח קרקע וכל המכשירים

 ובילויים יות חברתיותפעילולא פעם נאלצות הבנות לוותר על ! ילתּיֶ הנבחרת אינה טַ , אימונים
 ולהקפיד לשמור על תזונה נכונה ובריאההן נדרשות , בנוסף. ימי הולדת ועוד,  עם החבריםכיפיים

אבל , גם למבוגרים ומנוסים מהן קשה לעמוד בתביעות האלו. שיער אסוף ומתוחלהופיע לאימון ב
לתמיכה , מעותיתיש לכך תרומה משפרגון בנבחרת לגיבוש החברתי ול! הן עומדות בה בכבוד

, אבל העיקר הוא באישיות של הבנות, תרומה גדולה עוד יותרשל כל אחת מהבנות המשפחתית 
   . ובמחויבות המקצועית שלהןבכושר העמידה בלחצים, ן הפנימינבחוס

  

. קפיצותשולחן מקבילים מדורגים ו, קורה, קרקעהתעמלות  :מקצועותמאיה מתעמלת בארבעה 
 בהן – במקצועות אלה השתתפה כבר עם חברותיה לנבחרת במספר לא מבוטל של תחרויות

פעמיים , בשנה שעברה ואף השנה. אליפות הפועל ואליפות ישראל: תחרויות ברמה הגבוהה ביותר
נוסף  זכתה ב,השנה! מקום השני בתרגיל הקרקעבבתחרות אליפות ישראל מאיה זכתה , ברציפות

מקצועות  של כל שקלול (רב- ם הראשון בקורה ובמקום השני בקרבבמקובאליפות הפועל 
  . )התחרות

  

להורים נדמה לפעמים שהיא עומדת . מקפידה להתעמל גם בשבתות ובחופשותהאלופה הצעירה 
יותר מאשר בצעדים ' גלגלונים'ומתקדמת ב, על הידיים ועל הראש יותר מאשר על הרגליים

והשתתפו יחד איתה בהרצאות , ולה ובגאווה לכל התחרויותהם מלווים אותה באהבה גד. ..רגילים
שאירגן ארז , בנושאים של תזונה בריאה והתמודדות עם תחרויות ומצבי לחץ להורים וילדים 

  . רכז הספורט של המועצה האזורית–ביטמן 
  

עד שאבא , כך-הגביעים והמדליות יגדל כל, למאיה המקסימה ולהורים נאחל שמספר התעודות
 במאיה ובכל הילדות והילדים –שמחים וגאים , כל בית יפעת, גם אנחנו! ץ להרחיב את הביתייאל

  . הספורטאים

  .א.מ

  ...מאיה צועדת על הידיים לאילת

 .הגמל- שימו לב לצל דמוי
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הינו משחק תחרותי ממשפחת ) pétanque(פטאנק 
המשחק מותאם . שמקורו בצרפת, הכדורת

 משחקים אותו על מגרשי –למסלולי שטח 
שניים , אפשר לשחק שלושה מול שלושה. דשא או חול

  .או אחד מול אחד, מול שניים

 נשים –ם ריכוז וקואורדינציה והוא מתאים לשני המיני, יכולות חשיבה, המשחק משלב טקטיקה
, המשחק אהוב ביותר בעולם כולו. דוריים- שילובים רבוכן, כולל גימלאים, ולכל גיל, וגברים

  .וישנם סיכויים טובים לכך שגם אנחנו ביפעת נתאהב בו

פטאנק מתאים לכל גיל ומוצלח במיוחד לקידום פעילות גופנית עממית והעשרת תרבות , כאמור
מפתח דיוק , מסייע לשיפור ריכוז וזיכרון, ם וחברתייםהמשחק מעודד קשרים קהילתיי. הפנאי

  . וקואורדינציה ומגביר יכולות מנטליות וטקטיות

, 17:30 בשעה 16.9.15 ,'ביום ד, בהנחיה מקצועית,  להתנסות במשחק פטאנקבואכולם מוזמנים ל
ים סבים מוזמנ. הסריגים לשעברמפעל מול ,  למגרש הכדורסלמזרחמ )פעם היה דשאש(במשטח 

  . מהנה ביותר, משותפתת משחקיי וליהנות מחוולהביא את הנכדים

  .שתייה וכיבוד קל מובטחים, מוסיקה, אווירה שמחה
  ,מחכים לכם

  אבישג והצוות
  
  

  בעונת הדיש

  ַּבַּקִיץ ְּבעֹוַנת ַהַּדִיׁש

  ,עֹוֶמֶדת ֶּבָחֵצר ְמכֹוַנת ִקּלּוף ַהִּתיָרס

  ,םְלַצד ֶאָחד זֹוֶרֶקת ֶאת ַהְּקָלִחי

  .ְלַצד ֵׁשִני ֶאת ַהְּקִלּפֹות ַהְּיֵבׁשֹות

  , ְוַהְּקַטִּניםַהְּגדֹוִלים, ּוָבִאים ֻּכָּלנּו

  .עֹוְמִדים ַּבֶּׁשֶמׁש ּוְמַמְּלִאים ִמְזָרִנים

  משק יגור טיוטה, לב-יורם טהר
  

  . מקום ותקופה, שהם כמובן תלויי מרחב וזמן, לכל אחד זכרונות חורף וזכרונות קיץ
והזכרונות צרובים ,  בעבר ההבדלים בין העונות היו חריפים משהם היום–אין ספק ד בדבר אח

  .עמוק יותר

  . ימי הנעורים בקבוצת השרון ביקשה להעלות זיכרון קיץ מיהודית קוצר

היינו יורדים לשדה עם שקי בד וממלאים אותם , בעונת קציר התירס, בכל שנה

בימים שבהם אפילו מזרן ממולא , נואלה היו המזרנים של. בקליפות תירס יבשות

  . עשב ים היה חלום בלתי מושג

של " זקן"ה ושערות ,אבק. עבודת מילוי המזרנים היתה קשה מאוד לעצמה

הכנת המזרן .  לחום בשדה"תוספת יוקר" היוו ,הקלחים שגירו את העיניים והעור

 צריך היה, מקליפותאת השקים הנפוחים הביתה כשהבאנו : לא הסתיימה במילוי

  . לקפוץ עליהם כדי שיקבלו צורה מתקבלת על הדעת ואפשר יהיה לשכב עליהם

היו בו תמיד בסופו של , נטו-למרות שהשתדלתי למלא את המזרן שלי בקליפות

. צלעותנתקעו באמצע הלילה בש,  תירסקלחינוקשות של דבר גם חתיכות 

  ... אני ממש מרגישה אותן שוב, כשאני מספרת על זה עכשיו

 עד שהגיעה שוב עונת –שנהיו דקים יותר ויותר , נה שלמה ישנו על המזרניםש

  .הקטיף והדיש של התירס ויצאנו למלא אותם מחדש
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� 
כל גואה עד גדותיו פירות מתוקים שפע אשר כ, היום

ו כל ירק כמעט שכחנו את הימים שבהם הי, השנה
הפרי . לפעמים עונה קצרה מאוד, בעונתםרק ופרי 

  מי לא יזכור את ההקצבה.הרה גם בעונּוק במׂשלַ חּו
, תפוזים" (אחד לכל אחד" – ארוחות העשרשל 

  )...למשל, שזיפים" (שניים לכל אחד"או , )למשל

, ממקשאות השכנים" במשיכה"אבטיחים ומלונים : בדרך לא לגמרי כשרההפירות  הושגו לפעמים
וגם לא בנזק גדול , ויות מסחריותמאחר שלא היה מדובר בכמ. 'שסק מהעצים בלי רשות וכו

תמידי  רעבשל במציאות  . נסבלתמשובת נעוריםכעל ידי כולם הפעולות האלו תפסו נ, לנגזל
 – ת עליו לא היתה בעלּושלאף אחדפרי ,  היה מעמד מיוחד לפרי החופשי, בכלל זהפירותו, למתוק

  .סֶר ּבְ  סַ –בקרבת יפעת וכמובן הנטושים תאנים וענבים בבוסתנים 

בימים שבהם עדיין לא היו בכלבו סברס בלי קוצים .  להשגההאבל קש, ובטעמ-מופלאפרי הצבר 
 במאמץ כרוכהתענגות על הפרי המתוק היתה ה ה,)לא סברס בלי קוציםכמובן ש ו,לא היה כלבו(

אם כן נמנית  אלא – ובטיפול בפרי הקטוף  בהיערכות מתאימה, בהכנת הציוד לקטיףלא מבוטל
 על קטיף ה עם עובדי גן הירק הצעירים רות הקפיד.שעבדה בגן ירק עם רות הקרעל הנבחרת 

. תכי" במשמעותם התנלקט ושכחההשאירה לעניים כ הם אחריותרמה שנאת אבל , הירקות
כדי . נשארוהעניים היו ערביות שהיו מגיעות בקיץ מהכפרים באזור נצרת ללקט את הירקות ש

לאות בדרך בפחים שאיתן תאנים או סברס מהבוסתנים היו ממ, צדקה-תשלא להרגיש נתרמוֹ 
כמאשרת שלא , רות הבינה לליבן וקיבלה את תשורתן במאור פנים. לרותהנטושים ומביאות 

  . נהנינו מסברס בלי מאמץ: היינו מאושריםאנחנו .נעשתה כאן אלא עסקת חליפין מוצלחת
הכלל היה לקטוף ולקלוף . ן הכללהסברס הקלופים שזכינו להם בגן הירק היו בבחינת היוצאים מ

  . את הסברס לבד

מחברים ? איך קוטפים סברס
,  ארוךקופסת שימורים ריקה למקל

עומדים הכי רחוק שאפשר 
מוודאים , מהשיחים הקוצניים

שהרוח מאחור כדי שלא לחטוף 
מלבישים , בפרצוף את ענן הקוצים

את הקופסא על הפרי הנבחר 
אצל . ומסובבים את המקל

 היה הפרי נופל מהקופסא, יםמתחיל
אצל ותיקים  .לפני שהגיע לאדמה

 בהצלחה מגיעהיה השלל , ומיומנים
 כך . או לדלי שהוכן מראשלאדמה

אם , עד היוםסברס בעצם קוטפים 
ה המקל כי הקופסא שבקצ

השתכללה קצת ומאפשרת קטיף 
  .)תמונה' ר (יותר בטוח

_________________________  

  

  

  

 להיפטר מאלפי הקוצים על הפרי עצמו ולשלוף עדייןצריך היה .  תמה המלאכהבקטיף עצמו לא
אבל השורה התחתונה , הטכניקה לא תפורט פה. ממנו בחיתוכים מתאימים את התוך המתוק

  !יהיה כדא, תמיד נשארו בסוף קוצים בידיים ובפהשאף :  בכל זאתתוזכר

  :1955 ,שרידקיבוץ קוטפי צבר מ: מיןמי
  .13-  בת הוניבה אחותו 7- בן הדובי לופי 

  , 2015 , מיפיעקוטפת צבר: משמאל
  .יער כפר החורשליד משוכות צבר בפאתי 

 .א.מ
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  שלום לחופש הגדול

  . 'בטקס מלא חן עלו ילדי הגן לכיתה א
החדשים מתחת לגשר ' עברו ילדי כיתה א, היד אוחזת חזק ביד אמא או אבא, נרגשים, אחד- אחד

, אחר כך שרו הילדים הצעירים ורקדו ברוב חן ורגש.  וניצבו בשורההענפים של הילדים הבוגרים
ממש , קפי השמש של הורים וסבים הסתירו פה ושם עיניים דומעותמש. בהדרכתה של נורית נוימן

  . 'שפעם היו קוראים שנה בשנה בטקסי הכניסה לכיתה א, כמו בשיר המופלא ההוא של פניה

  

 לכולם –גדולים -לשחק ולשיר גם הילדים היותר, להתנועע, הפליאו לרקוד' אחרי ילדי כיתה א
מנם לא הסתיים עדיין אבל אפשר כבר בהחלט לראות שאו, היתה זו מסיבת סיום לחופש הגדול

, ברכות ומתנות פרידה קטנות לצוותי החינוך ולמדריכים הצעירים חתמו את הטקס. את סופו
 –וענת שניר ,  רכזת החינוך המשלים היוצאת–ורד שנפיק , במיומנות זורמת, שהינחו במשותף

  . המחליפה אותה בתפקיד
  

  

  

  
  

  מבצע אבטיח

   נייואב אהרו

  
', יא-ל' י כיתה בין הגדול החופש מימי באחד
 מנוע- טיסן להטיס נבו ודוד ליס חנן יצאו
 מרשים לגובה הטיסן את ריםהֵ  המנוע. חדש
חנן ודוד רדפו אחרי הטיסן . כבה ואז

 בשדה נחתעד ש, הרוח עם לדאות המשיךש
  . הקישון לאגם סמוך, שריד של תירס

 המקשה. נעלמה אבטיחים חלקת לגלותדוד וחנן  הופתעו, הטיסן את לאסוף לשדה נכנסו כאשר
  .בשדה שגבל האגם לכיוון ופתוחה, צדדים משלושה הגבוה התירס ידי-על מוסתרת היתה
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 נסיון על להגיב שצריך מייד ברור היה, הכיתה בני, לנו. המרעיש המידע עם הביתה חזרו השניים
 אבטיחים שלל אוספים איך. לרמות פשרא אי שאותנו דעושיֵ  – שריד של הפלחים  של ההעלמה

 פייניק אמנון, גולדמן גיורא, סיני אריה: חברים ארבעה נאספנו בשבת. מאוד פשוט? כזה משדה
, הדרומי הצד אל האגם סכר דרך ונסענו לכרכרה ֵרדההּפ יפה את רתמנו, לאורווה ירדנו. ואנוכי

 צריף בתוך יםנעול היו הסירה של והמשוטים המנוע. הקישון דייגי של הכבדה הסירה עגנה שם
  . החלון דרך להוציא הצלחנו המשוטים את אך, המנוע אל להגיע הצלחנו לא. הדיג

  
 חתרנו. לסירה וירדנו הצריף ליד ליתד המושכות את קשרנו, לכרכרה יפה של הרתמות את ריפינו
 של ישן לגשר מתחת הסירה את הסתרנו ,שריד של בשדה הגובל האגם של הצפוני לצד במרץ
. מראש שהכנו שקים ארבעה עם למקשה ונכנסנו האגם של שלוחה מעל שעבר, העמק רכבת

 מלאים היו השקים כאשר. אחד- אחד שבררנו אבטיחים במבחר השקים את למלא התחלנו
 את עזבנו. שריד של הפלחים של הטנדר בשטח פתאום הופיע, לסירה חזרה אותם גרורל והתכוננו

 האבטיחים שקי את הרימו, בנחת ירדו שריד של הפלחים. בתירס להסתתר ורצנו השקים
  .אותנו לחפש טרחו לא אפילו הם. ונסעו הטנדר על אותם העמיסו, עבורם שמילאנו

  
 כפי, אבטיחים שמונה במהירות אספנו. למקשה חזרנו, התרחק הפלחים שטנדר שווידאנו אחרי
 התברר לסירה בירידה. כלום-מלא טובים אבטיחים שמונה, מילא – לסירה וחזרנו, ידינו קיבול

 עם לשריד שנלקחו השקים לאחד אותם והכניס סנדליו את במקשה חלץ הוא – יחף שאמנון
 לקחת, הדייגים לצריף חזרה לחתור אלא לנו נותר ולא לכן, בנידון לעשות מה היה לא. האבטיחים

  . הביתה האבטיחים שמונת ועם איתה ֵרדה ולחזורהּפ יפה את
  

 את אחריה גוררת, הביתה בדרכה הסכר על מעדנות טופפת יפה את ראינו האגם באמצע תנובהיו
 לכיוון כוחנו בכל חתרנו. ברגליה גורלה את לקחת החליטה והיא לנו לחכות לה נמאס – הכרכרה

 ועברה  הסוררתֵרדההּפ בנו הבחינה כשהתקרבנו אך, בדרך אותה ליירט במגמה הסכר אמצע
 על לשמור היחף אמנון את השארנו. מאיתנו רחוקה יפה היתה כבר לסכר וכשהגענ. קלה לריצה
את  ראינו לא – הרכבת לפסי עד הראייה שדה לפנינו נפתח הסכר בקצה. במרדף ופתחנו הסירה

 של רענן תירס בשדה להתרעננות עצרההיא : אותה שראינו עד לרוץ המשכנו. הדרך עליפה שלנו 
  . ברוך מכפר מושבניק

  
 ולא, מושבניק של תירס לשדה רעבה בהמה הכנסת לבין קיבוצית ממקשה אבטיחים בתסחי בין

 בכל ידועים היו ברוך כפר חקלאי. תהומי הבדל יש – ברוך מכפר מושבניק אלא מושבניק סתם
 כדי עד, קשה לאלימות להוביל עלול כזה  אירוע: החדים ובקלשוניהם שלהם הקצר בפתיל העמק
, בסכר ליתד קשורה השארנו כבר שאותה לסירה חזרנו, משם יפה את ציאלהו מיהרנו. חיים סכנת

  .בדהרה הביתה וחזרנו האבטיחים את העמסנו
  

 בלי שאמנון שכטר אסתר שלנו המטפלת גילתה ראשון ביום. אמנון של הסנדלים בעיית נשארה
 חדשים ליםבסנד לזכות קיווה הוא. הסיפור כל את לאסתר ספרלו להתוודות נאלץ אמנון. סנדלים

 לגשת שעליו לו הודיעה היא. ויתרה לא אסתר אבל, משומשים סנדלים בהשגת לעזרה לפחות או
 למשרד נמוכה ברוח הגיע אמנון. הסנדלים את שיחזירו ולבקש סליחה לבקש, להתוודות, לשריד

 מהאבטיחים, צונן אבטיח בפלח אותו כיבדו שריד של הפלחים. והתוודה השכנים של הפלחה
 .גואל לציון ובא, הסנדלים עם מושפל חזר אמנון. סנדליו את לו והחזירו לשקים עבורם ושאספנ

 
 
 


