
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   התבור ירח על
 

  ַמְקִּדים ָלֶרֶדת ְּכֶׁשַהַּלְיָלה ,ּוָבֹחֶרף

  ,דוֹ ְוַהַּמֲעָרב הֹוֵפ ַּתּפּוז ְוַהַּתּפּוז ְלָור

  ,ַאט ַאט, אֹו ָאז

  ,ַּבִּמְזָרח ַמְתִחיִלים ַהָּׁשַמים ְלִהְתַּבֵהר

  ּוְצָלִלית ַהָּתבֹור ִמְצַטֶּיֶרת

  ,ָּקהּוִמְתַּבֶהֶרת ַּדָּקה ּדַ 

  ַעד ֲאֶׁשר ָגח

  ם ָיֵרַח ֲעָנקוֹ ְועֹוֶלה ִּפְתא

  ְּכַגְלַּגל ֶׁשל ֲעָגָלה

  ְוָאֹדם ְּכַתּפּוַח ֵעץ

ְואֹורֹו ַהָּׁשֵקט ְוָהַר  

  ִנְׁשָּפ ִמְקֵצה ַהַּלְיָלה

   – ְוַעד ָקֵצהּו

  ,ִּבְׁשִביל ֶזה, ּוִבְׁשִביל ֶזה

  אי ָהָיהְּכדַ 

  .ְלִהָּוֵלד ָּבֵעֶמק

  הלל.ע
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הקשיים המלווים . במצוקה כספית לא פשוטהנמצאת בתקופה האחרונה אגודת מתיישבי יפעת 

  ולפרטאר את המצב לאשורותאנסה ל .םבשבועות האחרונים לשיאהגיעו  את האגודה כבר זמן רב
האחריות ש, ברצוני להדגיש בפתח הדברים. שנצליח להיחלץ ממנואת הצעדים הנדרשים כדי 

,  כמי שמנהל את אגודת מתיישבי יפעת בשנה האחרונה,צב זה נופלת בראש ובראשונה עלילמ
  .תנער מאחריות זאתאינני מנסה להו
  

אין לה מסגרת אשראי .  עובדת על תזרים מזומנים בלבד, בניגוד לקיבוץ יפעת,אגודת המתיישבים
 משני מקורות כספיים עמגיה  האגודפעילותהמימון ל . בארגון הקניותואין לה אשראיבנקאית 
המהווים את המקור הכספי היחיד של ,  מהמועצה האזורית החזר ארנונהתשלומי: עיקריים

גם  ו)אנשי ההרחבהו ץחברי הקיבו (י האגודהחבר האגודה הנגבה מותשלומי מס, הוועד המקומי
  .  שאינם חברי אגודה יפעתתושבימ
  

היו הכנסות האגודה מתקבולי , יהן כאןשלא אוכל לעמוד עלמסיבות ,  וגם השנה2014בשנת 
 נמוכים ,שהם הבסיס לתקציב הוועד המקומי שמוגש כל שנה למועצה ומאושר על ידה, המועצה

ואינני ( מדי ך נמומס האגודה היה, בנוסף. התוכנית שאושרה על ידי המועצהמהמתוכנן על פי 
לגובה אלא  ,צודקת או וויכוח על השאלה אם היא מוסריתלגביית המס ו לצורת בכךמתייחס 
במספר פעילויות בגובה חרגנו בניהול השוטף של האגודה ש, על זה יש להוסיף). בכללותםהמיסים 

  . זושנהמן התוכנית לההוצאות 
  

, חוב לקיבוץ יפעתצברה האגודה . מלווים את פעילות האגודה קשיים כספייםמיום הקמתה 
, חוב לספקים חיצונייםגם נוצר בהמשך . ה לפעילותבתקופת השנה וחצי הראשונהרובו נצבר ש

, המצב החריף עד כדי כךבשבועות האחרונים  . הגירעונישגם הוא הלך וגדל עם התמשכות המצב
  .האגודה לא הצליחה לשלם את כל המשכורות לעובדיהש
  

יחד עם נציגי , במשבר הכספי פעמים אחדות בשבועות האחרונים  דנההנהלת אגודת המתיישבים
הנהלת .  זהועד ההנהלה של קיבוץ יפעת דן גם הוא בנושא . ירון אסף ושרון ורדי–פעת קיבוץ י

כבר הוחזר הסיוע  חלק מסכום .בתשלום המשכורותלאגודה עזרה דחופה מתן יפעת אישרה 
   .ליפעת

  
  :הפעולות שעליהן הוחלט

הנהלה של  שבו ישתתפו נציגי ועד ההנהלה של קיבוץ יפעת ונציגי ועד ה,צוות משותףהקמת   .א
השגת שיפור ובדרכים להמיידיות בדרכים לפתרון הבעיות הדחופות  ידון הצוות. האגודה

 ההנהלה של קיבוץ יפעת חברים בצוות שרון ורדי מטעם ועד. האגודהשל תפקוד המבנה וה
  . ואמיר כהן
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  למותה  שנים   27  חשוון  'יז  ל" זטולה הלפרין

  למותה  שנים    16  חשוון  'יז  ל" זחיה עברי

  לנופלו  שנים    48  חשוון  'יח  ל" זדוד נבו

  למותה  שנים    22  חשוון  'כ  ל" זחיה כרמי

  למותה  שנים    8  חשוון  'כא  ל" זלאה ויזר

  למותו  שנים    20  חשוון  'כד  ל" זשלמה לבנה

  למותו  שנים   2  חשוון  'כד  ל" זעוזי פיין

  למותו  שנים   39  חשוון  'כו  ל" זאלימלך אגסי

  למותו  שנים  32  חשוון  'כו  ל"ניסים בריסקו ז

  למותה  שנים  16  חשוון  'כו  ל"בה שליטא זטו

  למותה  שנים  14  חשוון  'כו  ל"שרה דאובר ז

  למותה  שנים  31  חשוון  'כז  ל"מלכה כנעני ז

  למותו  שנים   28  חשוון  'כט  ל"ז אהרון קול

  למותו  שנים   27  חשוון  'כט  ל"יעקב ווליניץ ז

 למותה  שנים  6  חשוון  'ל  ל"אסתר בגון ז

מועמדים מספר  צוות איתור מטעם הנהלת האגודה ראיין :מנהל חדש לאגודת המתיישבים  .ב
שנבחרה על ידו כמתאימה ביותר ועמדת יביא בקרוב להנהלת האגודה את המלצתו למו

 . לתפקיד
אנחנו מחפשים חבר לתפקיד זה ללא , כזכור :ר לאגודת המתיישבים מטעם קיבוץ יפעת"יו   .ג

 .ק גם בזאת כעתועסיהצוות שהוקם על ידי הנהלת הקיבוץ .  שנה וחציכברהצלחה 
ת האגודה והנהלבין בה יימשכו השיחות המשותפות בתקופה הקרו :החלטות מתואמות  .ד

 2016הצעדים לקראת שנת ות מתואמות בין שני הגופים על קבל החלטל על מנת ,והקיבוץ
  . ואילך

  
 חברי –  אגודת מתיישבי יפעת שייכת לכל תושבי יפעתחשוב לי להדגיש כי , דברים אלהסיוםב

הצלחת האגודה . הקהילה היפעתיתכלל לת וה מיועדיתיופעילוו –הקיבוץ ותושבי ההרחבה כאחת 
 הסיוע לאגודה בתקופה לא קלה זו הוא אינטרס ולכן גם, של כולנו ביפעתא אינטרס משותף יה

  . משותף לכולנו
  

 לקבל שכיל נ,לחילוץ האגודה מהמשברהמוצעים ציבור הצעדים בפני ה שכאשר יובאו מקווהאני 
בין חברי , פרדה וללא הבחנה בין ותיקים לחדשיםלא הל, לקהילה כולהאת ההחלטות הנכונות 

  . רחבההקיבוץ לתושבי הה

  ת מנהל אגודת מתיישבי יפע– גלעד דקל

  

  

 
  

 
  
  
  
  
  

 

  
  תקנון הסדר הסיעוד ההצבעה בקלפי על אישור 

  , 22.10.2015שאושר להעברה לקלפי באסיפה מיום 
  .5-6.11.2015, שישי- תתקיים בימים חמישי

 .תידחה בשבועיים, 10.11.2015שתוכננה לתאריך , האסיפה בנושא חלופות השיוך
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  חיסוני שפעת

 מבוגרים וילדים 230עד כה חוסנו . שפעת ם נגדחיסוניה מבצעעיצומו של ב עדייןאנו נמצאים 
 ילדים, 5 גיל עד  שנהחצי מגיל ילדים: בעיקר לאוכלוסיות הבאות, החיסון מומלץ לכולם. ביפעת
 אבחנות עםבוגרים , נשים הרות ומיניקות, אחרות כרוניות מחלות או נשימה קוצר התקפי שעברו

,  ומעלה65בני , )כליות מחלת, סרטן, לב מחלות, אסטמה, סוכרת, דם לחץ יתרכגון  (כרוניות
  .וחינוך בריאות עובדי

  

   דם בדיקות

 תורבטלפון  להזמין מומלץ .08:30-07:00 בשעות 'ה- ו'ג', א בימיםבמרפאה  עשותבדיקות דם נ
 םאינאם  גם  במרפאת יפעת בדיקות דםבצעל יםיכול כללית בריאות שירותי חברי .מראש

  . מגנטי כרטיס עם לבואיש , מרפאתנוב םמירשו

 גובה, דם לחץת ווכן מדיד ( בדיקות דםשנהלערוך פעם במומלץ  30 גיל מעלבריא  אדם כלל
, גבוה סוכר, אנמיה, גבוהים שומנים כגון, הדם בבדיקותערכים לא תקינים במקרה של . )ומשקל
  .  בהמשךחוזרותיש לערוך בדיקות , תקינים לא כבד תפקודי

  

  מתי וכמה להיבדק

 שהגניקולוג לתכיפות בהתאם או, אחת לשנה לפחות נשים רופא אצל בדיקהמומלצת לנשים 
  . 18 מגיל,  אחת לשנה– שד רופא. מבקש

,  חלש או זרם שתןשתןשם הטלת ל בלילהקימה או  ,שתן במתןיתר - מתכיפות סובלים הגבריםל

  .גאורולוהגיע לל ובהמשך  PSA לרמתדם בדיקתלעבור מומלץ 
 אפורשה התכיפות לפי או ,בשנה פעם עור רופאמומלץ להיבדק על ידי  העור על שומותמ סובליםל

  . מזמין
; ג פעם אחת" ולבצע אקשנה מדי עיניים לרופא להגיע ,הבדיקות מלבד ,כדאי 40 גיל לקראת
  . שדה כירורגידי בתדירות המומלצת על ,  ממוגרפיה–לנשים 
של  מוקדם לגילויחשוב ביותר  אך ,נעים לא – סמוי לדם צואה בדיקת לבצעמומלץ  50 גיל לקראת

   .הרופא המלצת לפי, שנים כמהאחת ל – עצם צפיפות. בהמשך צרות ומניעתסרטן מעי גס 
  .ע ומזיקלנסות להיגמל מהרגל ר כדאי גיל ובכל, 30 גיל אחרי חזה צילוםמומלץ לעשות למעשנים 

מומלץ  כרוניות ממחלותלסובלים . )בחיים פעם( ריאות דלקת נגד חיסוןמומלץ  ומעלה 65 לבני
  . 65 בגיל שוב חזרהו, המחלה במהלך אחת פעםהחיסון הזה 

  . לנסות מוזמניםאתם , במשקל ליורדים מדהימה קבוצה לנו יש: לבני כל הגילים ומצבי הבריאות
  

  המרפאהפתיחת  שעות

   . 08:30-07:00 בשעות 'ה- ו'ג', א ימים: ודחופים דם לבדיקות
  .09:00-07:00 בשעות 'ד-ו' ב ימים:  נוסףדחופים

  .12:00-08:00 בדרך כלל –' ימי ו, 13:00-11:00בשעות ' ה-ו' ג-'ימים א: רגילה קהל קבלת
  .)חלב טיפת, ניקיון (סגורה המרפאה' בימי ד
הזמנת , ניירת עבודתמבצעות , בית ביקורי תעורכו האחיות 16:00-13:00- ו11:00-08:30 בשעות

ברוב ימי השבוע . מטופלים עם מוזמנות ושיחות כרוניות ממחלות לסובלים בדיקות, תרופות
 ניתןבמקרי הצורך . 18:00 עד ,13:00 אחרי סגורה שהמרפאה בשעות גםבמרפאה  נמצאת האחות

   .הגעהלפני  קשר ליצור כדאיאך , אלה בשעות גם בבעיות לטפל
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  חלב טיפת

   .18:00-16:00בשעות ' ימי ה, 18:00-16:00 וכן 14:00-12:00 בשעות 'ד ימי
-ו שנתיים עד, שנתיים, וחצי שנה בגיל: שנה גיל מעל. חודש כל – בשנה הראשונה תינוקותמעקב ל

  . לרשותכם אני, תור והזמינו קשר צרו אנא .ושש חמש, ארבע, שלוש, לתקשורת ודשיםח 4
  

  תרופות תאספק

 'עומר' ח"קופ ,בנוסף. סדר איגרם ל, שבועות 3 כל התרופותאספקת ו ח"השינוי במדיניות קופ
להביא  נוסע שלנו הנהג. לתרופה שבועיים מחכים ולעיתים ,בהזמנות לעמוד מתקשה בעפולה

 ביקשנוגם כאשר , חלק מהתרופות שהוזמנו עםרק לא פעם  חוזר אך, בשבוע פעמים תרופות שלוש
 שינויבקרוב  יחולש וייתכן ,המחוזית הרוקחת עםשוחחנו על כך . דחוףבאופן מסוימת פה תרו

  .קהעמ במגדל מרקחת בית באמצעות טובהל

 מומלץלמבקשים לעכב תרופות כרוניות .  בחודש29- וב1-יגיעו ב הכרוניות התרופותבנובמבר 
, לכעוס לאהשתדלו .  בזמןבלעכ נספיקשעל מנת ,  ימים ממועד קבלת התרופות10להודיע לנו עד 

 קשה המלאכהאך , כולנו רוצים בטובתכם. בעניין אספקת התרופות" הדופק על היד עם "להיותו
  . יותר קל יהיה שמדצמברנקווה . ונדרשים הבנה וסבלנות

  
  תקשורת

  :במרפאה טלפונים
   .)ורחל אבישג( אחיות – 04-6548614 ,)פרהוע( מזכירה רפואית – 04-6548983

  :יםנייד
    .050-8594043 – הרות נשים מעקב, אושרה; 052-3830956 –אבישג 

  ,לשירותכם תמיד. אנחנו מאחלים לכל בית יפעת בריאות טובה וחורף קל

   המרפאה אבישג הנדלר וצוות

  

  
  

  חווית חג

 פרקי כל. ביפעתהנפלאה זכיתי להשתתף במסיבת חג הסוכות , בזכות קשר משפחתי
היה מרגש  . ברמה גבוהה ביותר ובטוב טעםהיו –ההנחייה , ריםהשי,  הריקודים–המסכת

הורגשה  .צעירים וותיקים, נוער,  ילדים–גילים  מכל ה,עשרות משתתפיםלראות על הבמה 
  . להצלחת החגלהשתתף ולתת ידמכל הלב ההיענות 

ועם שאר , הזמרת המעולה, עם איילת, !שאין עליה, התרגשתי מהשירים עם חדווה מלר
התפעלתי משירת הילדים ומהסולן ; אך שרו נפלא, ם שאיני מכירה בשמותיהםהזמרי

התלהבתי עם כולם מהריקודים המקוריים שעיצבה . מהנגנים והזמרים הצעירים; המצויין
במסכת ריגשה ההנחיה של זהרה וגדעון . תניס ומהביצוע של הריקודים בשמחה והומור

  .ת האסיףמסכנורית ודור בהנחיה של קישור והוהסוכות 

   !זכיתי להשתתף בחג קיבוצי במיטבו
  .שנכסי התרבות שהייתי עדה להם יישמרו ויוסיפו להתקייםמאחלת ליפעת אני 

  ,ותבברכ

  חברת גבת, עדה קציר
  .בהרחבה הקהילתית ביפעת) ורונן' גורביץלבית ענבל (ילדי משפחת קציר של סבתא 
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  .ואני עדיין לומד דברים חדשים, כולן בקיבוץ,  שנה83אני סוגר 
  .שעולות הן בליבי והן בראשי, עם כמה שאלות, כמה כללים מאלה שלמדתי במשך השנים

  ניסיון .1
  . זה השם שאנחנו נותנים ללמידה מהטעויות שלנו

  ?האם יש לנו הניסיון
  

  צדק .2

  .בחוכמה ובהתחשבות  הצדקהילחם על, אל תוותר כשאתה צודק
  ?האם אנחנו מתחשבים

  

  התחדשות .3

  .במקרה הטוב תישאר תקוע, דשאם לא תתחדש ותחַ 
  ?אולי כדאי שנישאר תקועים

  

  גיל .4

 .השמחות שלו והדאגות שלו יש גיל לכל

  . שנאסף כל על להוסיף שלו חוהכ יש גיל לכל
  .שלו והציפיות שלו האמונה יש גיל לכל

  

  עשייה .5
  . טוב לו שהוא יכול,  לאחריםמי שיכול לעשות טוב

  .נפלא לו כשהוא עושה זאת
  

  אמונה .6

  . אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך
  . בו אתה רוצה להיות וֵדא שמחשבותיך נמצאות במקום

  ?ומחשבותיי שלי

  רותגדֵ  .7
חוסמות את זרימת  – חלקן ירוקות וגבוהות,  חלקן עמודי ברזל ורשת– הגֵדרות הצצות בשטח

  !זה שלי :הן הצהרה לכולנו. בו גדלתי וגידלתישויר הנקי והא

  .אני לא במקום בו אני רוצה להיות. יימשבשות את מחשבות, הגֵדרות האלה
  .  הוא פוגע יום יום ביחד שלנו.תפס את מקומה של השייכות" שיוך"ה

   .הקירבה ואיכות החיים שלנו, תגבולות המגרש תפסו את מקום החברּו

  . ר מה להוריש לבנינולנו יהיה יות
  ?מה איתנו בינתיים

  ! שעה אחת קודםהטוב. סוף מעשה במחשבה תחילה
 רפי שושני
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  אבישג הנדלר 

   בישראלהעיתון הארצי של אחיות הקהילה –" קהילתון" מאמר שהתפרסם בלפי
  

  
אני מדריכה כיום הורים צעירים שבהם טיפלתי כשהיו ילדים . שנים 30 כברצי בקיבו אחות אני

 . ברצף טיפולי ואישי, כך דור ועוד דור... רכים ומלווה את ההורים של פעם שעכשיו הם סבים
 ֵעבר לסימפטומיםבאפשרותי להתייחס מֵ  יש, אני מכירה את עברו הרפואי של כל מטופלמאחר ש

הראשוניים  קורותהממ ולהתחיל את הטיפול פעולות ותוצאות, שר בין סיבותלקַ , של בעיה נוכחית
 בעיותהקהילתית מאפשרת לי להבחין בדמיון בהמשפחתית והראייה  .להיווצרות בעיות הבריאות

  .ויצירתיים מהירים פתרונותלמצוא לא פעם בקהילה ו שונים ופליםמט אצלבריאות 
  

 הפן הטיפולי באחריותי נמצא.  וממלאת תפקידים רבים ומגווניםרבות שעותאני נמצאת במרפאה 
 חיוב, תרופותו ציוד הזמנת(  הפן הלוגיסטיאףו) ייעוץ מקצועי, תרופתי טיפול מתן, אבחון(

לעבור על תוצאות , באחריותי לנהל את המעקבים). סת נתונים והכנממוחשב תיקניהול , ותהלקוח
  . בדיקות מעבדה ולהעביר משוב אל המטופלים ואל הרופא

  
במשך חלק . שעות מעטות וקצובותמרפאה ל מגיע ל,שהוא הסמכות המקצועית הראשית, הרופא

לחשוב , ודוע במשפחה בעיות ,מתחים, פציעות, לכאביםמיידי  מענה לתת מוטל עלי ניכר מהזמן
 לטפל  אני נדרשת לא פעםכמו אחיות בתפקידי במקומות אחרים. ולהחליט מה יש נכון לעשות

 .בהמשך במשפחה בתמיכה לעזורואף ,  מתאיםציוד ללאגם  לעיתים ,עזרה ללא חירום יצבבמ
 האחות בקיבוץש,  שותפה לוזכיתי להיותש, כח במחקר מסודרהּו, למרות האמצעים המוגבלים

,  זהו גם חיסכון בזמן–החיסכון אינו רק כלכלי . למיון ההפניות כמותמשמעותית את מצמצמת 
  .סבל מיותרשל באנרגיה נפשית ופיזית וצמצום 

  
 הקשבה, לימוד ורכישת ידע של גבוהות למיומנויות נדרשת קהילה אחותעם השנים למדתי ש

 חשובים וחיוניים  ומגווניםםהוליסטיי ידע מקורותמתוך הבנה ש. הדרכהו ייעוץ, טיפול, להוהכָ 
הציבור בקהילה  .מודרך ודמיון היהרפי  שלי טיפול באמצעות'ארגז הכלים'תי להוספ ,לעבודתי

מעורב ורוצה לקחת חלק פעיל בפתרון , שואל שאלות, בעל ידע, דעת-אהוא צמֵ : שלי מאתגר
עליה . וניסיון העברציבור כזה מחייב את האחות להישען לא רק על הלימודים . הבעיות ובתוצאות

לא כל אחות בוגרת מקצוע . ללמוד ולהתעדכן כל הזמן בתחומי ידע רבים ונרחבים, להתקדם
להכשיר אחיות , לדעתי, הסיעוד מתאימה למלא תפקיד של אחות קהילה ובכל מקרה כדאי

  . שעתידות למלא תפקיד זה באמצעות השתלמות ייעודית מיוחדת
  

 האתגר החשוב הואקידום בריאות הציבור . גילוי מוקדםב ואני מאמינה בהשקעה במניעה
מבלי לפטור אף אחד מאחריות . ת העבודה ממשליּבַ , והמשמעותי ביותר בעבודתי כאחות בקיבוץ

עוקבות אחר , מנים את הנשים לבדיקות שד מדי שנה זה שניםאנחנו מזַ , אישית לבריאותו
 פלוס לעשות בדיקות לרמת 30מזכירות לבני , לאיתור מוקדם של סרטן המעי הגסהבדיקות 

אני מקיימת הדרכה אישית והנחיה .  פלוס לעבור בדיקות עיניים ועוד60כולסטרול ולבני 
באמצעות .  ואורח חיים בריאגופנית פעילות ,נכונה תזונה, עישוןגמילה מ: קבוצתית בנושאים כמו

  . גיעה גם לקהל שמגיע פחות למרפאה ויוצרת קשר מסוג אחר עם האנשיםקבוצות אני מההנחיית 
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  איזון עדין

אחת הדילמות הקשות שלי כאחות היא איך להעביר למטופלים עצה והנחיה 
מנסה  ו על הגבולות הפרטייםםיאיממבלי להיתפס על ידם כ, בהםמבלי לפגוע 

  .ומבינים שזה לטובתם אפילו כאשר הם יודעים –חייהם לי רשות בתערב בלה

  ? גדולות כך כל עיניים לך יש למה ,אחות
  ...אצלך שינוי בכל ולהבחין לראות כדי –

  ? גדולות כך כל אוזניים לך יש למהו
  ...רוצה אתה באמת מה ולהבין לך להקשיב כדי –

  ? גדול כך כל ופה
  ...נבונות עצות לך לייעץ כדי –

  ? רחב כך כל ולב
  ...ושלב שלב בכל איתך להיות כדי –

  
אך גם את ההבנה כי יש , הרגשתיוונותי ואת התּכַ הדיאלוג הזה מבטא את 

: כי אם בתוצאה, חס וחלילה,  לא ַּבַּכוונה–" הזאב הרע"מטופלים שעבורם אני 
פנה את תשומת הלב לדברים שרוצים להשאיר מַ , ר בשורות לא טובותׂשֵ זה שמבַ 
יך אינטליגנציה רגשית גבוהה כדי צר. מציע התמודדות שמתנגדים לה, בחושך
כולל הזכות , איפה עובר הגבול בין הזכות לאוטונומיה הפרטית של האדםלדעת 

לבין הדחף המקצועי להתריע ולהיאבק על שינוי , לבחור בדרך שגויה או מסוכנת
שונה עבור כל ,  האיזון שביר ועדין–? לא להגיד? להגיד. רגל או נוחות מסוכנתהֶ 

  .רפָ ריך גם לדעת להתנצל אם וכאשר האיזון הזה מּווצ, אדם ואדם
  
  
  
  

אני מרגישה שיש כלפיי ֵאמּון . יום אני שואבת סיפוק מקצועי ואישי-מהמשוב שאני מקבלת יום
מקובל . ושרבים מאוד בקהילה סומכים עליי ומאמינים ביכולותיי לעזור ולתת מענה מקצועי

לעבודה  קמה אני יום מדי, להיפך. שחוקה גישהאינני מר. לחשוב שתפקיד האחות בקיבוץ שוחק
   .רבה אהבהבשמחה וב

  

 

  

  

  זאת ההזדמנות להגיד לאבישג כמה מילים חמות
  :כך מגיעות לה-כך כל-שכל, של תודה והוקרה

 על מענה מאיר פנים ;ץבאחריות אין ק, על עבודה מסורה
 על ;םמצוקות וכאבי, ת ותלונותומעודד לאינספור שאלו

 על ; על זמינות חסרת גבולות;מקצועיות בלתי מתפשרת
 על לימוד והתפתחות מתמידים ;איכפתיות כנה ואמיתית

 ; על אהבת האדם ואהבת המקצוע;נו מרוויחים מהםכולש
  .על החיוך המתלווה תמיד ומאיר את יומנו

  .תודה שאת תמיד כאן בשביל כל אחת ואחד מאיתנו

  ית יפעתב
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 לביתה ת ברוךמשפח נכנסה טובה בשעה

   .בהרחבההחדש 

  :נכיר אותם

 ,נולדה וגדלה בנצרת עילית ,37ת ב ,שרית
עובדת , בהכשרתה טכנאית תעשיה וניהול

  .בשירות משטרת ישראל במחוז הצפון

, אף הוא גדל בנצרת עילית, 40ן ב, שרון
תחומי -מסלול הרבמשלים תואר ראשון ב

איש , ללת עמק יזרעאלמדע המדינה במכב

  .שירותי הביטחון

  :יהםילד

בבית הספר ' ת בכיתה חתלמיד, 13בת  ,מאי

  ".העמק המערבי"

  .א"בבית הספר שגי'  כיתה גתלמיד, 8.5 ןב ,שוהם
  

  

  

  

  

משפחת בשעה טובה נכנסה גם 
  .הרחבה לבית החדש בגנדלמן

  :אותם נכיר

 גדלהנולדה ו ,48ת ב ,אילנה

תואר  בוגרת. ליתיבנצרת ע
ראשון במדעי המדינה במכללת 

משרד בעובדת , עמק יזרעאל
, מחוז הגליל, הבינוי והשיכון

  .בנצרת עילית

     ! ממש היום (52ן ב ,פיליפ
             , )    !מזל טוב ליום ההולדת

, 7עלה עם משפחתו מברזיל בגיל 
  . גדל ברעננה

המעניקה שירותי מעבדה ובקרת איכות לענפי הבנייה , "קבוצת הנדסה"מעבדה של עובד ב
  ).אספלט, קרקע, בטון(והסלילה 

  :יהםותבנ

  .הטכני של חיל האוויר בחיפהבבית הספר ' יב כיתה תתלמיד, 17.5 תב, ליאור

  "העמק המערבי"בבית הספר ' תלמידת כיתה ט, 14בת , נועם

  .א"בבית הספר שגי' תלמידת כיתה ה, 10.5בת , נטע
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היא , הרחבהב' יתם בשלב ב הבונים ּבֵ פריואלימור ובתם של , 11.5בת , נדב- ברנרי, תאמינו או לא
  !16סגנית אלופת בריטניה בקראטה לנערות עד גיל 

  ? בבריטניהועוד, צעירה להישג כזהכה איך מגיעה נערה ישראלית 
נדב -לפני שמשפחת ברכמה שנים , 6 נרי התחילה להתאמן בקראטה בטבעון בגיל .נתחיל מהתחלה

המוטיבציה החזקה שביחד עם , עד מהרה התגלו כשרונותיה הטבעיים .)2013 בשנת(הגיעה ליפעת 
 סימנו אותה כספורטאית מצטיינת – והנכונות להתמודד עם אתגרים ההתמדה, כוח הרצוןו

חל והבית הֵ  –אזוריות וארציות , נרי התחילה להשתתף בתחרויות קראטה מקומיות. בקבוצה
  .מדליות וגביעים, להתמלא בתעודות

גבוהה דרגה , 7-ןאד( לוי-א" אוהד רשביינסֵ סֶ  , מטבעוןהודות לקשרים אישיים של מאמן הקבוצה
להשתתף במחנה אימונים לקראת אליפות הנוער בקיץ האחרון  הוזמנה הקבוצה ,) בקראטהמאוד

זאת היתה הקבוצה היחידה מחוץ לנבחרות המשתייכות לחבר . הפתוחה של בריטניה בקראטה
אבל אף הדבר כנראה לא היה משונה , ווילס וגם אירלנד, סקוטלנד,  אנגליה–העמים הבריטי 

  .בעיני אף אחד

גברה כמעט על ) 16עד ( שנים מרוב הבנות בקבוצת הגיל שבה התחרתה 4-2- שהיתה צעירה ב–נרי 
  !בד וזכתה בתואר סגנית אלופת בריטניהכולן הגיעה למקום השני המכו

  . עם נרי ועם המשפחה גם אנחנו ביפעת גאים

  !נרי, עלי והצליחי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 אנואסָ ִׁשירֹו י ינסֵ סֶ המאמן היפני הגביע ועם נרי עם 
  המאמנים בעולם מבכירי, )9דאן  (76- בן ה

 2015קיץ , אליפות בריטניה
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 וגם בני יפעת, אליה שייכים רבים מחברי יפעתששם קבוצת הפייסבוק  הוא "יפעת היא הבית"

בלשון ו, נהמים שיטילו לתוכו זבל ומדמֵ  מסכינחנו אמדוע – נו מבצר,נויתֵ  ּבֵ ,אם זה הבית .נוספים
חול ה יז בארגיםשחקמהקטנים  נושילדימדוע אנחנו משלימים עם כך ? צואת כלבים: ברורה יותר

מדוע ? גן השעשועיםהמגלשה ב בתחתית – טרי או יבש –מתין להם מ או שהוא ,ֶּפֶרש כלביםעם 
  ?"מוקשים" יפעת כדי להימנע משביליללכת בדילוגים באין אנו מתקוממים על ההכרח 

  
 כמעט שאין רואים כבר ,שליטה של בעלי הכלבים על כלביהםיותר בשנים האחרונות ניכרת 

 ,לוכדי הכלביםעיקר הודות לחשש מבכנראה הדבר הושג . ם לבדם בחצרכלבים משוטטי
 יש – כמו לכולנו –לבעלי הכלבים ש, למדנו מזה. ה בקנס גבוהוָ שובי המועצה מלּויתם ביולישפע

לכולם . בעיקר כאשר אוכפים אותם בעקביות ובלי ויתור,  ולהחלטותחוק ולנוהגל, סדרכבוד ל
למוד מההצלחה הזאת ולהרחיב את היישום גם לתקנות הנוספות עלינו ל .כדאי להימנע מקנסות

, יפה ונקייה, בטוחה יפעת אתנשמור כך . נזקמ ויםשנועדו לשמור על המרחב הציבורי ממפגע
 שלוארגזי החול מתקני השעשועים , הגינות, וכך גם הדשאים, ן נקייםדרכים ושוליהה ושביישוב 

   .הילדים
  

בטיול הבוקר ובטיול : ציבוריתחברית וים לגלות התחשבות ואחריות לבעלי הכלבאני קורא 
קישרו חזק והטילו לפח , אספו לתוכה את הפרשות הכלב האהוב, הצטיידו בשקית פלסטיק, הערב

 על ליטול פיקודאני קורא ת איכות הסביבה שלנו צוול... כך פשוט-כל, כך קל-זה כל. הסמוך
  . זה באחריותכם ובסמכותכםגם  ,לדעתי. ר יפעתסילוק המפגע הזה מחצמען הפעולות ל

  גד ברנע

  

  

  !היכונו

 הולל פסטיבל השירים המ– "פסטיפעת"הבחנוכה ייערך גם השנה 
 .הרכבים משפחתייםבהרכבים וב, יחידיםכ –בביצועם של ילדי יפעת 

  .רית הירשנו יהיו משיריה של המלחינה שנהכל השירים ה

ל תרבות יפעת את "ח לדואוהמעוניינים להשתתף מתבקשים לשל
מומלץ לבחור . שמות המבצעיםאת השיר שהם רוצים לשיר ושם 

 .ירצו את אותו שירמשתתפים למקרה שכמה , יותר משיר אחד
ברזילי או לאיילת - המתלבטים מוזמנים לפנות לחדווה מלר

  . וחשיבה משותפתלשם התייעצותמינקובסקי 

נר חמישי של , 10.12.2015האירוע החגיגי יתקיים ביום חמישי 
המוזיקלית העבודה על  !הזמן קצר והמלאכה מרובה, הזדרזו .חנוכה

  .ו חדווה וצוות המוסיקה המעולה שלנמופקדיםוהחזרות 

  רכזת תרבות – מאיה קדוש
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  .בלילה שבין שבת לראשון הזזנו את השעון בשעה לאחור בשעה אחת ועברנו לשעון חורף
השמים . סוער ופרוע, מזג האוויר הקיצי למזג אוויר חורפיבאותו לילה התחלף , בתזמון נדיר

הנחיתו ברד של אצטרובלים , רחבי יפעתגרמו נזקים בכל , חסרות מעצורים, רוחות עזות. קדרו
תקלת חשמל אזורית השאירה את . העיפו גגונים וגם שברו עצים,  על הכבישים והדרכיםוענפונים

  .רוב יפעת בלי חשמל
  

כאשר מול עיניה ממש נעקר ממקומו האורן , ת בסערהאלישבע דורי הביטה מחלון הבית בהשתאּו
ם היה מהיפי, אורן צנובר נהדר, האורן הזה. הענק שמצפון לבית וקרס בחבטה עזה על הדשא

. יכול להיעקר וליפול ככה,  שנה60-בן למעלה מ, איש לא העלה בדעתו שאורן חסון. ביותר ביפעת
וגם לא , ו" לשום אדם חבלי לגרום נזק, נפל העץ בהתחשבות מרבית, כמו שאומרים אצלנו, "סנֵ ּבְ "

  . נזק קל בלבד לפינת גג הבית שממולבסֵ והֵ , לעצים האחרים בסביבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ה חריקלפתע שמע קולות . ישב יואב אהרוני על מדרגות הבית והתבונן בסערה, אותה שעה ממשב
מושך למטה כשהוא , בזווית מסוכנתלפנים עמוד החשמל הסמוך לבית נטה מול עיניו . משונים

, עץ הצפצפה הגבוה שמאחורי הבית:  והתמונה התבהרה במלואה–עוד רגע או שניים . את כל הקו
את אוהבי במשך עשרות שנים סף עליו ששימח בכזה 

החוטים משכו את . נעקר ונפל על חוטי החשמל, העצים
, גם כאן היה מזל גדול... שמשך את העמוד שלפניו, העמוד

בית או כלי רכב לא ,  שום אדם–והנזק שנגרם היה מינורי 
  . תודה לאל, נפגע

  

 אורן שנעקר משורשיו מוטל על הדשא: צים נופלים זקופיםעה

עץ הצפצפה 
רובץ על שנפל 

; חוטי החשמל
  : משמאל

 חשמל עמוד
נטוי מעוצמת 
המשיכה של 

 .החוטים
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 שחזר לכלל היישוב עוד בשעות ,החשמל. בשעות הלילה עוד עבדו על תיקון והחלפת הקו הזה
  .מערב יפעת רק בחצות- הוחזר לבתים בדרום, הצהריים

  
רבים דיווחו על קולות חריקה משונים מהעצים . נפילת העצים הגדולים זרעה בהלה מובנת

צים אכן עלולים להישבר ע. החשש מנפילת עץ גדול בקרבת בית אינו חשש שווא. שבקרבת בתיהם
לא תמיד ניתן , לא תמיד יש סימנים חיצוניים לחולשת העץ. או להיעקר ממקומם ולגרום נזק רב

לפעמים רק בדיעבד רואים ומבינים שהשורשים היו שטחיים . לחזות את הקריסה הפתאומית
 הסערה השבוע .לא כל עץ מּוָעד לנפילה מחר בבוקר, עם זאת.  שהגזע היה אכול מבפנים אוודלים

צוות הנוי והעצים מבטיחים להתייחס במלוא הרצינות ושיקול הדעת . היתה אירוע חריג ונדיר
  . לכל פנייה

  

   ארכיאולוגיתחשיפה

, שהוסב לא מכבר למגרש חנייה, בסביבת מגרש הכדורסל הישן מעל אולם התרבות
 ,ביאחגי ל.  בעיקר ברושים–חסרי ייחוד , נשברו בסערה כמה עצים חלשים

.  בשולי המגרשהבחין בבור מעניין שנפער עם עקירתו של עץ אורן, הסתובב בשטחש
נראה כי שורשי האורן הקנרי שנעקר התאימו עצמם ו בסלע נראה חצובבור ה

ו חובבי יגלאולי , אחרי שהעץ יפונה והסערה תשכך. למידות הבור החצוב
,  שלא ידענו עליה עד כהגת עתיקה נוספת אולי –הארכיאולוגיה בינינו מה יש שם 

  . אחרמתקןאולי 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :בשולי הסערה

,  שעות בכל היישוב בתחילת אירוע הסערה3- בת כחשמלת ההפסק
תיקון הרשת . להחשמ חברתשל  במערכות תקלה בשל היתה

 – מערבית נעשה על ידי ערמוש-הפנימית שנקרעה בשכונה הדרום
מתחזקת בנאמנות רבה את רשת ה, מרה מטַ חברה לעבודות חשמל

  . החשמל ביפעת

 –העבודה התנהלה בפיקוחו הצמוד של החשמלאי המסור של יפעת 
אחרי שהעבודה , שנסע הביתה רק אחרי חצות, יעקב הושמנד

כאילו , למחרת בבוקר כבר התייצב יעקב ליום עבודה חדש. הושלמה
  . כאילו לא מגיע גם לו לנוח קצת לפעמים, כלום

  !הוקרהתודה ו

  ליליתיקון 
  

 מיכה להמן: צילום
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  בוקר חדש

בבוקר שאחרי הסערה הגדולה כיסה ערפל את גבעות 
זאת היתה תמונה . יפעת ואדים עלו מן האדמה

  . כנגיעה של שיר, מלאת רוך, קסומה

וקשת ענקית הזדהרה עם בוקר בשמים , עוד יום עבר
הילדים . יההתפעלו כל רואֶ , !"איזה יופי. "המעוננים

,  זה כששמש פוגשת גשםכבר יודעים להסביר שככה
אבל אפילו גדולים לא יודעים מדוע מראה היופי הזה 

  .משֶרה הרגשת פיוס ונחמה

  

  

  

  

                                  
  

  

  בערוגת הגינה

. בשטח הגינה הקהילתיתבבגדי עבודה ועם כלי עבודה  התכנסו משפחות על ילדיהן בבוקר שבת
 זרעו ,שתלוואחר כך , ים החרוצים את הערוגות האישיותעדרו ותיחחו העובדשמחים ועליזים 

בעוד זמן לא כל כך רב כבר יניבו הערוגות עלים וירקות טעימים . ירקות חורף למיניהםוהשקו 
  .לסלט ולבישולים הבריאים

  
  

  :צילום
 עופר שפריר

  :צילום
 סיגל מינקובסקי
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  יחד שותק

אחת מהן . במוזיאון העמק משולבות כמה יצירות אמנות נהדרות
שהלך לעולמו ,  פסל ומשורר– עזרא אוריוןהיא יצירתו של האמן 

הוא היה איש . עבודותיו של אוריון לא נועדו לגלריות. השבוע
את יצירתו . בעיקר נופי הרים ומדבר, המרחבים הפתוחים

 נוכח, 'מצפה עופר'במרחב הצפוף יחסית של המוזיאון מיקם ליד 
הדמויות הניצבות של היחד . נוף העמק וההרים המקיפים אותו

כל . העומדים במספר מקבצים, י רכבת העמקהשותק הם אדנ
,  למזרח–מופנית לכיוון אחר , דמות סגורה ונבדלת לעצמה

, אם בכלל, מתקיים" שיח" ה.כלפי האדמה, למעלה, למערב
בן קיבוץ , דומה שהאמן. בקשר עין בלבד, בדממה והסתגרות

אמר לנו ביצירה זאת משהו חשוב על היחד ) רמת יוחנן(בעצמו 
  .אולי בשעותיו הקשות, אולי בדרך כלל, קיבוציאנושי הה

  

  

  

  פעם ראשונה

.  לחנה אדר לפני שבועיים100-בהתרגשות והתרוממות רוח חגגנו עם המשפחה את יום הולדת ה
, עם סידורי הפרחים היפים שנוספו עליהם על ידי בנות המשפחה, ציורי נופים ופרחים של חנה

הומור והוקרה , מסכת הברכות היתה מלאת אהבה. גיגיהישרו על חדר האוכל אווירה של קסם ח
הסרט שערך עמי השרוני מראיונות שבהם . שהקשיבה לכולם בעיניים נוצצות, עצומה לחנה

  . סיפרה חנה על חייה ועבודתה היה מרתק ומרגש

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   :הודתה חנה לבאי המסיבה, לפני הצילום המשפחתי של שבט אדר לדורותיו

  . ד תודה לכל מי שבא להשתתף במסיבת יום ההולדת שליאני רוצה להגי
  ...100גם לי זאת פעם ראשונה שאני בת , אני מתרגשת

את חבריי , מרגש לראות פה איתי את כל המשפחה הגדולה והמגוונת שלי
את החברים הצעירים ממני , אני מקווה שלטובה, למקצוע שעוד זוכרים אותי

  .שבאו לשמוח איתי, בשנים רבות

 –ללמוד ליהנות ממה שיש , ולם אני ממליצה להשתדל להישאר בריאיםלכ
  . שאת חשיבותם יודעים רק כשהם חסרים, גם מדברים קטנים

  . להביט קדימה באופטימיות ולהאמין בטוב–והעיקר 

  פרט, יחד שותק
 יואב אהרוני: וםציל

  .חנה ,תודה ושבת שלום
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  אמצעי אחרון

  של יואב אהרוני ר ופיס
   ליאיר פסחי80במסיבת יום הולדת 

  .שנערך במוזיאון בשבוע שעבר

  !יאיר, מזל טוב
  

היא היתה מטפלת . הנעורים בשנות שלנו הכיתה מטפלת היתה ,אמא של יאיר, שכטר אסתר
, ולרע לטוב, בעיניה םשווי היינו כולנו: כמוה יןמאֵ  רה יש–ול לכ מעלו ,  ונאמנהמסורה, חרוצה

אסתר השיגה מאיתנו בתוקף ובנועם . בכיתתנו היא גם שהיתה, אחותו של יאיר ,מירי הבת כולל
 מי המקרים שבהם הוציא. ושררו בינינו יחסי ֵאמּון וחיבה רבה, כמעט כל מה שהיה חשוב בעיניה

 אחד מהם .יכרוןולכן כנראה נשארו חרותים עמוק בז,  היו נדיריםמשלוותהאת אסתר  מאיתנו
  . קשור באופניים של חנן

  

החנה חנן את , בשעות שלא רכב עליהם. בין המעטים המאושרים שהיו להם אופניים החנן ליס הי
 הצרה המרפסת עמוד אל נעולה בשרשרת קשורים, האופניים במרפסת הצרה של הצריף שלנו

ולכן היתה , מחנאות ציוד ןלאיחסומול אותו עמוד היה ארון ששימש . שקישרה בין חדרי הצריף
 להזיז רבות פעמים מחנן ביקשהאסתר . האופניים חסמו את המעבר. המרפסת שם צרה במיוחד

  .  ומשוניםשונים בתירוצים את הבקשה חהאך הוא חזר וד, מהמקום אופניו את
  

, והיא ביקשה שוב מחנן, הפריעו האופניים .המרפסת את לנקות אסתרבאחד הימים רצתה 
  . הוא עסוק: סירב חנן.  להזיז אותם,"בטוב"

  ! מייד אותם זיזת :בתקיפות הפעם, בקשתה על חזרה אסתר
  . ..האופניים של המפתח איפה כרגע זוכר לא אני: התפתל חנן

  . התשובה המתחכמת גדשה את הסאה
  ! ?שמעת, מייד אותם יזתז: שלא כרגיל, אסתר התפרצה

  . תמימות בפנים התעלם חנן
  ... או ,מייד תזיז: ישית בשלחזרה אסתר

  . הסובל הילד ףפרצו את לבש חנן
  ... אני.. ש ...או: הציוד ארון ברלעֵ  מקומה על סבה כשהיא, את המשפט המשיכה אסתר

 החפץ את ממנו ושלפהמחנאי הבהפסקה שבין המילים שלחה אסתר את היד אל ארון הציוד 
 לאופניים מעל הגרזן את הניפה, הסתובבה חזרה אסתר. גרזן היה זה .לידיה שנפל הראשון

  ...שאני ...או: וחזרה
  

 והוריד השרשרת מנעול את פתח שיא במהירותש, חנן של בידו הנעלם המפתח צץ שנייה חצי תוך
  . מהמרפסת האופניים את

  

   .המרפסת על חנו עוד האופניים לא ואילך יום מאותו
 .קצר אחד לרגעלא  אפילו

 


