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  ,ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ֶׁשַּלּנֹוף ַהֶּזה

  . ִיְהֶיה סֹוף,הֹוֵפ ִמִּליםהַ 

  :ֲאִני רֹוֵׁשם

  ֶאְמַצע נֹוֶבְמֶּבר

  טַמָּטע ֶׁשל ֶׁשֶק 

  ְׁשִליִחים ָרִצים ּבוֹ 

  ְוִאם ֵיׁש ַרע

  .הּוא א ָהָיה ָּכאן ַהּיֹום

  

  ישראל אלירז
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  ולמות  שנים   11  כסלו  'טו  ל" זבנימין אבנין

  למותו  שנים  28  כסלו  'יז  ל"אליעזר שושני ז

  למותו  םשני   21  כסלו  'כ  ל"יוסף דאובר ז

  למותו  שנים  20  כסלו  ' כא  ל"דוד מנור ז

  למותה  שנים  32  כסלו  'כב  ל"זהבה יהלום ז

  למותו  שנים  33  כסלו  'כה  ל"יצחק צימרמן ז

  למותו  שנים  11  כסלו  'כו  ל"יוסף ביטון ז

  למותה  שנים  60  כסלו  'כח  ל"נסיה לב ז

  למותו  שנים  25  כסלו 'כח  ל"מרדכי בינר ז

   למותה  שנים  20  לוכס  'ל  ל"נעמי פרידלנדר ז

  

 

�  

התקיימה האסיפה הראשונה , 26.11.15' יום ה, תמולא
בנושא בחירת חלופת שיוך המגרשים והדירות מול 

ה שנועדה אסיפזו היתה ). י"רמ(רשות מקרקעי ישראל 
הצעת הנהלת . לא להחלטות, הסבר ומענה על שאלותל

 הוצגה 1411 בחלופה 751יפעת להחליף את חלופה 
 –ד רותם ליכטנשטיין "בבהירות ובהרחבה על ידי עו

. ועל ידי אמיר כהן, המלווה המשפטי של התהליך
כי החלופות שביניהן יהיה עלינו , חשוב להזכיר שוב

אין באפשרותנו . לא שלנו, י"לבחור הן חלופות של רמ
אך יש , להוסיף או לגרוע סעיפים או לשנות ניסוח

מפצות -באפשרותנו לקבל החלטות פנימיות מאזנות
  . בכל רמות הוותק, שמיטיבות עם כולם, לוותיקים

  

על מנת , תיי לחברים עם אמיר כהן ואבהמשך לאסיפה זאת יתקיימו מספר מפגשים פתוחים
המפגשים יתקיימו במועדון דורות . התעמקות ומענה לכל שאלהלכל המעוניינים לאפשר 

 שכל כדי. 09:30 בשעה 9.12.15, 20:30 בשעה 7.12.15, 18:00 בשעה 1.12.15: במועדים הבאים
קבענו את , להשתתף ולקבל הסבר ותשובה ככל שיבקש, יוכל למצוא מועד מתאים, בכל גיל, חבר

אחרי המפגשים האלה תתקיים ). ערב, לפנות ערב, בוקר ( של היממהשעות שונותהמפגשים ב
  . העברת הבחירה בין החלופות להצבעה בקלפינוכל לאשר – כך אנו מקווים – שבה ,אסיפה

  

שבזמן זה  ו,2016וותנו היא שתהליך קבלת ההחלטות הפנימיות יסתיים לקראת תחילת שנת תק
ובתשובה , בהקשר זה. מתי משלמים ועל מה משלמים, כמה משלמיםכבר יוכל כל חבר לדעת 

 הצוות שנבחר להסדרת .ן של צבירות עבר בנושא הטעּוברצוני ליידע את החברים, לשאלות חברים
 עם מספר לא מבוטל של חברים שהיו עובדי חוץ נונפגש. עובד במלוא המרץנושא צבירות העבר 

 בניגוד לחששות. להיפגש עם כולם, להערכתי,  תוך שבועות ספורים נספיק.לפני היום הקובע
על בסיס . בלי טיוח ובלי גרירת רגליים, תוף פעולה ראוי להערכההצוות זוכה לשי, המוקדמים

כי ההערכות המספריות שנזרקו באוויר על היקף ,  כבר עכשיולצייןלי חשוב , העבודה עד כה
  .כדאי לדעת את האמת ולהנמיך ציפיות. ות ביותרצבירות העבר היו מופרז

  

 גמר הסדרת השימושים החורגים מול :נושאים נוספים שיש לסגור כדי לחבר את כל הקצוות הם
דורשים האלה  כל התהליכים .ע של יפעת וסיום העבודה על מפת הפרצלציה"אישור התב, י"רמ
בתקווה להשלים את המהלך בחודשים הראשונים של , על כולם אנחנו עובדים באינטנסיביות, זמן

 כל עיכוב ודחייה עלולים – כי חלון ההזדמנויות שלנו לסיים הכול הוא צר , לזכורחשוב .2016שנת 
  .לייקר את התהליכים ואולי אף למנוע אפשרות השלמתם למשך שנים

הצגתו ,  של קיבוץ יפעת2016השלמת העבודה על תקציב : עוד על הפרק בתקופה הקרובהו
  .לאסיפה ואישורו

  הקהילה מנהל –גלעד דקל 
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 מלכי לביא חברת קיבוץ רמת השופטבלבחור איתור הצוות הנהלת האגודה אישרה את המלצת 
יישוב (במצפה אילן גם ילה בחצי משרה מנהלת קהמלכי . גודת מתיישבי יפעתא מנהלתתפקיד ל

בתום חודש , 1.1.2016תאריך החל מ. )סמוך ליישוב קציר, בנחל עירון ש אילן רמון"עקהילתי דתי 
  .כמנהלת אגודת מתיישבי יפעתלביא   מלכיתכהן, בתפקידאיתי של היכרות וחפיפה 

  
חברי  משישה,  האגודהלפי תקנון. הנהלה חדשהגם לאגודה יבחר אמורה להדצמבר חודש במהלך 

 בהם לפחות אחד שהוא חבר קיבוץ –) הצבעה בקלפי(חברי האגודה ועד ההנהלה הם נבחרי ציבור 
, חבר נוסף. אך חי ביפעת לפחות שנתיים, ) ההרחבהתושב(יפעת ולפחות אחד שאינו חבר הקיבוץ 

ר "תוכו את יוועד ההנהלה יבחר מ. נציג הקיבוץ בהנהלה, של קיבוץ יפעת מינוי הוא ,שביעי
  . הוועד

  
הכנה האתגר הגדול הראשון שיעמוד לפתחן של מנהלת האגודה הנכנסת ושל ההנהלה הוא 

תקציב זה יצטרך לקחת בחשבון את מצבה הכספי הקשה של האגודה . 2016 תקציב ואישור של
 מיסויההגדלת האגודה תידרש להכריע בין שמירה על רמת הפעילות והשירות תוך נראה ש. כעת
  .  צמצום רמת השירותלבין

  
  : עניין אחרון

סתה לפעילות מלאה במחלקת י עם כנ, ביקשה לסיים את תפקידה בריכוז התרבותמאיה קדוש
. ת מתאים/ נקווה למצוא מועמד– יצא לדרךכבר המכרז לתפקיד . התרבות של המועצה האזורית

  ...הזמן לתודה והוקרה למאיה עוד יגיע
  מתיישבי יפעת מנהל אגודת –גלעד דקל 

  

 
  

�             

  ִאם ִּתְפֹּגׁש ָאָדם ָׁשבּור

   ֵׁׁשב ִאּתוֹ 

  ַעל ַסף ַהֶּׁשֶבר ָהָארּור

  ַאל ְּתַנֶּסה ְלַתֵּקן

  ַאל ִּתְרֶצה ׁשּום ָּדָבר

  ְּבִיְרָאה ּוְבַאֲהַבת ַהּזּוַלת

   ֵׁׁשב ִאּתוֹ 

  .ַבדֶׁשא ִיְהֶיה ָׁשם לְ 

 סמדר ויינשטוק        

�  

תודה מעומק הלב לחברים שסייעו לנו 
נו למנוחת עולמים \להביא את יקיר

 .ביפעת ותמכו בנו בימים קשים

  משפחות גבאי ושריקי
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קצין באגף , פולארד.  שנות מאסר30 בתום, ונתן פולארד מהכלא האמריקני'לפני שבוע שוחרר ג
רבים  .העברת מידע מודיעיני מסווג ביותר למדינת ישראלהואשם ב ,המודיעין של הצי האמריקאי

. גזר עליוראוי לעונש הכבד שנלכן ו, ן ארצו וסיכן אותהמּושמעל באֵ , ראו בו מרגל חסר מצּפּון
שסיכן את עצמו , נאמן לעמו, ראו בו אדם מצפוני וערכי, בעיקר בישראל ובעולם היהודי, אחרים

 אלה השתדלו למענו ופעלו בכל דרך כדי .למען בטחון ישראל מתוך אחריות עליונה ומסירות נפש
ועה שהצטרף לפעילי התנ, יאיר פסחיהיה גם האחרונים בין אלה .  עונשו הכבדלהביא לקיצור

  .1987 בשנת לשחרור פולארד

  :יאיר על הסיבות לכך מספר

 שבתוקף תפקידו ,בין היתר,  שםפולארד סיפר. קראתי בעיתון ראיון עם פולארד
  עםגבולבקרבת ה, בסוריהנגד מטוסים  טיליםסוללות מידע על הצבת נחשף ל
 אמור כפי שהיה,  לישראלולא הועברוצילומי הלוויין  ות המדאיגותהידיע. ישראל

גורמי ביון אמריקאים  שאלאשר כ .ברית-בת, ב למדינה ידידותית"להיות בין ארה
ולגרום עלול להצית מלחמה ש,  לקיומהקריטימידע לישראל מדוע לא מוסרים 

; ב שיקולים משלה"לארה, לא באחריותנו לדאוג לישראל": נענה, אבידות כבדות
 מערך על ל כבר תדע בעצמהישרא, יופלוישראלים  מטוסים שלושה- שנייםאחרי ש
   ."חדשמתקדם הה הטילים

יכן לעבור לסדר היום על מאסר עולם לאדם שסלנו הרגשתי שאסור . התרגשתי מאוד
הציל בכך חיי ישראלים אולי ו, לישראל מידע חיוני לבטחונהאת עצמו כדי לספק 

חיר אדישים למ,  מנגדנעמודהוא איבד למעננו את חירותו ועתידו ואנחנו . רבים
 בחיל טייס ,בן לי יש": כתבתי מכתב לתנועה לשחרור פולארד? הכבד שהושת עליו

 ישראל לבטחוןיוני מידע החהונתן פולארד על העברת 'אסיר תודה לג אני .האוויר
   ." למען שחרורוותורוצה להצטרף לפעיל

שאלתי כל פוליטיקאי ואיש ציבור שהגיע לפרלמנט . למענו ככל שיכולתיהשתדלתי 
בערוצי הקשר , בכנסת, מה עושים בשבילו בתנועה הקיבוצית, מק מה עם פולארדהע

זה , זה לא עניינה של ישראל": בכל פעם התאכזבתי מחדש מהתשובה. ב"עם ארה
שלאף אחד מהם , לא נוגע להםשל פולארד הרגשתי שגורלו ... "נושא אמריקאי פנימי

  ". מאודזה הכאיב לי.  למעננובכלא בגלל פעולותיולא איכפת כמה שנים יסבול עוד 

  
 על 1990בשנת מן העיתון  ול נודע כאשר. שמותיהם של אנשי השדולה למענוהכיר את פולארד 

אישי  במכתב. לצערו גבול היה לא ,הירדן בקעת בשמי מסוקים התנגשותתאונת ב נמרוד של נופלו
  :השאר בין ,כתב ויאיר לאיה ששלח

 שמורשתו כדי, נמרוד שם על ותמילגקרן  להקיםי רצונב, שאוכל ברגע ]...[

 מאותם היהבנכם  נמרוד כי, ידידיי, זאתלכם אני מבטיח  .לדור מדור תעבור
על ידי  זכרו אתננצור  . האישיתטובתם אצלם לתדמוק עמם טובתש מעט-מתי

   [...]. נפשלחם בחירוףלמענה ש למטרה תמחויבו
  

 השנים שנגזרו עליו לא צלח 30ולארד לפני גמר המאבק למען שחרורו של פ.  שנים נוספות עברו25
  ...סוף-סוף: יאיר מתרגשעכשיו .  פולארד ריצה את תקופת המאסר עד תום–

 .א.מ  
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:  בנות ובנים19 מונה 2015 המצווה שנת מחזור
אור , שני אלבס, חן אורן, אור אדר, לוטן אדוט

, נועם וינבלום, עדי הרמן, עידן גוריון, ביטמן
דפנה , נטע סלעי, הלל מדר, עוז לוינוביץ, נועה לוי

, הדי שוויקה, נועם רז, לי קרבל, הדר קדוש, פיין
, חודייהי אופיה בשל. תום שכנר ונויה שפרלינג

נבחר על ידי הילדים , התוססהאקטיבי ו
  .י"ח מחזור: וההורים השם

   
. המצווה שנתעל  משותפת למחשבה ,'ז כיתה הורי ,ונהתאספהאחרון  הגדול החופש בראשית
 במהלךמשמעותיים  לאירועיםמגוונים  רעיונות עלו, קדוש מאיה של בהובלתה, מגבשתה בפגישה

 מספר כלש כך ,לקבוצות התחלקנו, הילדים של מלאה ושותפות ותסמכוי האצלת תוך .השנה
  .  יחדיופעילות ויארגנו יתכננו משפחות

  
 במטרה לאסוף סמלי במחיר כיבוד נמכר ,ם בחוץלילדי סרטים במהלך הקרנת, הקיץ תמרוצב

סוף השבוע לפני התקיים בה הזטיול ה. טיול ילדים והורים למצדה: מרגש פתיחה לאירוע כסף
אילן גוריון , אלעד שכנר, דני סלעי, מאיה קדוש כשעל התכנון וההתארגנות מנצחים, עייםשבו

   .וארז ביטמן
  

נרגשים נו התכנס 13.11.15בבוקר יום שישי 
 ויצאנו – בחניית המוזיאון לצילום משותף

 ליעד נסענו בשיירה שמחה ועליזה. לדרך
. דיונה הגדולה באשדוד ה–הראשון העצירה 

, ערו על החולות ברגליים יחפותהילדים הסת
גם ו(כשעייפו . קפצו ואפילו נפצעוורצו , התגלגלו

 , ארוחת צהריים משותפתאכלנו, ...)נמלאו בחול
  . טעימה ונעימה

  
לחאן המערבי שלמרגלות לאחר מכן נסענו 

מטעמים של בארוחת מנחה התפנקנו . מצדה
מתוקים שהובאו על ידי המשפחות והתחלנו 

ילדים .  וארוחת השבתהשבתבהכנות לקבלת 
עליז והורים הפשילו שרוולים ובשיתוף פעולה 

הם הילדים  .הוכנה ארוחת שבת חגיגית ועשירה
לבסוף גם ערכו ו, חיממו, ערבבו, חתכו, קצצוש

  . הגישו את הסעודה
  

). בידיו המיומנות של דדה לוי(דרבוקה תיפוף בבליווי  "שלום עליכם"קבלת השבת נפתחה בשירת 
לקיים , סימונה לוי אפתה חלות משגעות ולימור סלעי הכינה צמד נרות להדלקה, אדוט קידשאבי 
 ,הדליקוליד מדורה שהילדים , בהמשך הערב". בת מדליקות נרות שבתכל ם וכל אֵ "מצוות את 

 סיפר על בר יונתן קרבל. שנת בר המצווהמהאישיים זכרונותיהם כולם במספר הורים את שיתפו 
 שיתף את יושבי , שגדל במגדל העמק,יהלי שפרליניג.  יהודי בדרום אפריקהער נ שלמצווה

 ,ל"ארז ביטמן סיפר על יעקב לוין ז. המדורה בטקס המרגש שערך עם הרב גרוסמן בכותל המערבי
עלייה לתורה בבית ל, במסירות יוצאת דופן,  בני יפעת במשך שנים רבות מאודוהכין אתשלימד 
בחוויות את כולם שיתפה , מצוותבבית שומר שגדלה , סימונה לוי, מהותנציגת האי . ביפעתהכנסת

 עייפים , ואחר כךשירה רמה לאורה של המדורה הדועכתבהערב הסתיים . המיוחדות שעברה
  .הלכנו כולנו לישון כמה שעות, ומרוצים
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  לפנות בוקר4:30בשעה השכמנו קום 
לאחר מתיחות קלות התחלנו בעלייה ו
הילדים וההורים . ללה דרך הסו,מצדהל
ממרומי פסגת . פסו בקלילות מפתיעהיט

כשהשמש , כינו לראות את הזריחהמצדה ז
העולה צובעת את ים המלח ואת ההרים 

  .במזרח בשלל צבעים
  

 כל הורה לילדו ספר העניק, בטקס מרגש
 שהוכנה על ידי רותם ובו הקדשהך "תנ

ילדים ה –כולם חתמו , הטקסבגמר . אורן

 ,ארז ביטמן שחיבר על אמנה –הורים וה
 ,לכיבוד המורשת היהודיתובה מחויבות 

 על שהוטלולבגרות ולאחריות  יסמלכצעד 
  . כתפי המתבגרים במעמד זה

  
ירדנו בחזרה ,  סיור קצר במצדהיאחר

 , על ארוחת בוקר מפנקתלהתענג לחאן
  . שכללה פיצות בטאבון ושאר מטעמים

  
ים מאוד מרוצ- ומאוד, עייפים,עיםבֵ ׂש

קיבוץ ,  חזרנו למעוננו הקט,ומגובשים
  .יפעת

  לילך ביטמן
  

  . ְּבִרית עֹוָלם ִיְהֶיה אֹוָתם, ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ָׁשלֹום
  . ּוְנַתִּתים ְוִהְרֵּביִתי אֹוָתם ְוָנַתִּתי ֶאת ִמְקָּדִׁשי ְּבתֹוָכם ְלעֹוָלם

  )כו' יחזקאל לז(
  .י ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתּתִ 

  )יג' בראשית ט(
  

  ,בני מצווה יקרים, בנות ובנים
  יום זה מסמל את הקשר החזק והאמיץ 

  :ביניכם ובין הסובב אתכם
  . תרבותה ונוֶפיה–המדינה , חברים, משפחה

  , שתמשיכו לצמוח, יקרים, מאחלים לכם
  .לגדול ולהחכים

  , תמיד חברים טובים ורגישים לסביבתכםֱהיּו
  .אנשים ישרי דרך ואוהבי אדם

  .ההורים, באהבה

 2003מחזור , 2015שנת מצוות 

 ך"הקדשה לבני המצווה בספרי התנ

  שבתות שיא במוזיאון

  14:00-10:00 בשעות 26.12.15 ושבת 28.11.15שבת 

  , בבגדי חלוציםהתחפשות , ון דיר בעמק'חצר ג, סיורים מודרכים: לכל המשפחה
  . עבודה בנגריה ופינת יצירה, חביצת חמאה ובישול גבינה, אפיית פיתות בטאבון

  .כניסה בתשלום
  

   חנוכה במוזיאון–ימים של אור 

  15:00-10:00בשעות ,  8-9.12.15,  בשבוע חנוכה'ד- 'ימים ג

  .במסגרת שבוע מורשת בחנוכה, פעילות מדליקה לכל המשפחה
  .כניסה בתשלום
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 משפחת רוזנשטיין בשעה טובה נכנסה
   .לביתה החדש בהרחבה

  :נכיר אותם

בתם הצעירה של רותי  ,35ת ב ,ניצן
נולדה , רת לכולםּכֶ מּו, שחר- ואהרוני בן
ניצן תואר שני ל. ביפעת, וגדלה כאן

 רסיטתוניבתעסוקתית מאבפסיכולוגיה 
חיפה ( מנהלת סניפי הצפון  והיאחיפה

משאבי " (מילא אדם"בחברת ) וטבריה
מיון , רותי אבחוןיהמספקת ש, )אנוש

  .מה וייעוץ קריירההׂשָ 

רץ , מסתובב, גדל בנהריה, 39, דורון
בעל .  שנה15ורוכב בשבילי יפעת כבר 

מנהל ,  בהנדסת מכונות מהטכניוןתואר
יסטמס אי ס- סיפרוייקטים בחברת

)C.I. systems (במגדל העמק.  
  

  :ילדיהם

  . סטודנט בגן הדס, 6עוד מעט , אורי
  .  שגם אנחנו לא תמיד יודעים,ללמוד דברים חדשים, )מכל דבר כמעט(לבנות , אוהב לטייל

  

  .מנהלת את העולם. סוכריה קופצת. הולכת בשמחה לגן אתרוג, 3  בת,נוגה

 

 

  ו"אירועי חנוכה תשע

  'ו-' במרכז ה17:00בשעה , ערב נר שני של חנוכה, 7.12.15' יום ב

  : 8-4 לבני שעת סיפור                                

  ".אבא עושה בושות"גבריאל הדר בסיפורו של מאיר שלו 
  

   בחדר האוכל18:00ערב נר שלישי של חנוכה בשעה  , 8.12.15', יום ג

  שירי חנוכה בצוותא, הדלקת נרות

  . טעימותקים משותפת וסופגניותארוחת מר
  

   , ערב נר חמישי של חנוכה, 10.12.15', יום ה

   בחדר האוכל18:00 עד 16:30משעה 

  .והוריהם) שנת המצווה(י " מחזור חעם לילדי יפעת פעילות יצירה
  

  : בחדר האוכל18:00בשעה , ערב נר שביעי של חנוכה, 12.12.15ש "מוצ

  .בביצוע ילדי יפעת ומשפחותיהם, רש משיריה של נורית הי– "פסטיפעת"
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 מאוצרות –ם של כמה מחברי גבת פרצופיהעביר אלינו צרור רישומי, מנהל ארכיון גבת, רמי רוגל
:  רמילשאלתי מי הצייר השיב. צויירו על דפי פנקס קטנים, מלאי חן והומור, הרישומים. הארכיון

  .צפריר) מיכאל( מיְכל אולי, לא כתוב, אנחנו לא בטוחים

 

חברים ני דיוקרישומים היו ה מבין נייםש
  .אליעזר ברזיליוחיים גבתי : שעברו ליפעת

  

  

 

 

 

 

.  ברזילי שנים ערכתי עלון לזכרו של אליעזר35לפני כמעט : נזכרתי
. המשפחהשנמסר לי על ידי , בעלון היה רישום מצויין של אליעזר

, אותו רישום ממש –ק פֵ השוואה בין הרישומים לא הותירה מקום לסָ 
: היה רשום שם הציירהיה בידי המשפחה על הרישום ש. פרט לצבע

  .שריד, אמיתי.מ

  

ך רּוכי אם מרדכי אמיתי ּבְ , מחברי גבתאחר ל צפריר ולא אף אחד לא מיכְ : אמןכך נפתרה זהות ה
 איש תרבות במלוא –עורך וגם צייר מצויין , מתרגם, שהיה סופר ומשורר,  חבר שריד–הכשרונות 

  . מובן המילה

-אבל משיתוף הפעולה הבין,  כבר לא נדעכנראהלו נסיבות רשם אמיתי את פרצופי חברי גבת בא
  . נשכרים כולנויצאנוארכיוני 

  מרים אהרוני

  

 

  אליעזר ברזילי :מימין

 חיים גבתי: משמאל

  מזל טוב

  לסילביה גלסמן

  עומר כדהלהולדת הנ

  .בת לשי ושירי

 !ות לכל המשפחהברכ
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  לכה דודי

המתאר את , 13-השורות בעלון הקודם ממכתבו של צבי גלעד בן ה
בלילות השבת ואת מאבק בחלילית נסיונות ההתחמקות מנגינה 

רוב . זכו לתגובות רבות של פליאה וצחוק, המוחות עם נחמיה
רק מעטים . משמעית בצד של צבי- היו חד, יש להודות, המגיבים

עם גם הביעו הזדהות , ילי תרבות בעברםככולם פע-רובם, מאוד
כדי מדי שבוע ת רגליו ברחבי יפעת כֵּת היה מש,  המסכןנחמיה

 מעטים םע. לַזּכֹות את הציבור בנגינה וקריאה בקבלת השבת
הנאמנים -שהיתה מנאמני, )הלפרין(דוד -אלה נמנית רחלי בר

וניגנה באקורדיון את השירים בעשרות לילות , של נחמיה
רחלי .  להשיב את פני נחמיה ריקםּהאָ ה לא מלָ  ליב:שבת

התודה בשער הספר - שלחה את ההקדשה שכתב לה נחמיה אסיר
  .)1960 (' כשי בהיותה בכיתה יממנושאותו קיבלה , "עולם הסימפוניה"

  

 

  מפגש יצירה

ו ילדי הגנים עם הורים ואחים כנסהתאחד בערב גשום 
במרכז . מד נחלמפגש יצירהמגוונים בהרכבים משפחתיים 

 של אצטרובלים:  חומרי הגלם ליצירהםהוכנו לכבוד' ו- 'ה
צבעי גואש , דפי נייר,  ענפים,בלוטי אלון, ברוש ואורן

מספריים ודבק וכל , מנקי מקטרות צבעוניים, ומכחולים
באווירה נעימה . גם כיבוד צנוע,  וכמובן–כיוצא בהם 

 ויצרו יצירות ,והדביקוהילדים ומלאת שמחה צבעו 
עדה ונורית על היוזמה , תודה לנטע. מודות ועליזותח

  .המרעננת

  

  

  
   אין חכם כבעל ניסיון

 – אלה שהיו בשימוש לפני כניסת הממירים –י הטלוויזיה טֵ ּלָ ׁשַ 
בעלי ניסיון מר ממליצים . נו כמעט ללא שימושּבֵ נותרו אצל רּו

לגרום , סוללות ישנות עלולות לדלוף. להוציא מהם את הסוללות
שמדי פעם הוא (ט ּלָ ורוזיה של המגעים ולנזק בלתי הפיך לׁשַ לק

  ).בכל זאת נחוץ
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  גינה לי

   . גדולנויסביבת מרכזי החינוך חל באחרונה שיב
  חורףירקות, באדניות ובצמיגים צבעוניים נשתלו פרחים, בערוגות

. מוזנחה ושמחה לאזור רעננות, שהכניסו מייד צבע, וצמחי תבלין
 סידרושניקו את חזית הבית ו, )'ד-'ג(די מרכז היונה הגדילו עשות יל

  . גינה של ממש

נקווה שהילדים וצוותי החינוך לא יסתפקו 
משיכו י, פעמית המרשימה-בהשקעה החד

אף טפח בהתמדה את הגינות הנחמדות ול
  .ירחיבו את שטחי הנוי בסביבת המרכזים

בצמיג לבנים לוע ארי  בלב פרחי: והנה חידה
: נעוץ שלט מושקע ועליו כתוב' ב-'ליד מרכז א

לידו צמיג עם פלרגוניום וכובע ". לימונית"
  ". נרקיס: "השלטנעוץ ובו , נזיר

  
  
  
  
  
  
  
  

  חדש בכלבו

 – באחרונה עגלות חדשות נרכשו על ידי הכלבו!) 8 (שמונה
הגדולות . ארבע מהן גדולות ממש וארבע קטנות מהרגיל

סוף אפשר למלא עגלה - שוטף וסוףנכנסו מייד לשימוש
הקטנות הוגדרו . גדולה וגם להסיע אותה בלי קושי

, צ"בימי שלישי אחה, פעם בשבוע: לשימוש מיוחד
,  כמובן–מוזמנים גם ילדים צעירים לבוא לכלבו לקניות 

העגלות מתאימות למידותיהם והם . בהשגחת ההורים
כשנתרגל . ללא עזרה, יכולים להסיע אותן בעצמם

אפשר יהיה להתחיל את החינוך לצרכנות נבונה , לחידוש
  .כבר מגיל הגן

  

  כובע אקדמי

 

  : משתפתגלית רז

   :אנשי יפעת את עַ ּדֵ  ליַ אני שמחה
  ראשון התואר את לימודי הסיימתי בשעה טובה 

  ים באור יהודה ימכללה ללימודים אקדמב
  .מחשביםבנהל עסקים עם התמחות יבמ

  

  .ליתג, ברכות חמות מכולנו

  !       בהצלחה
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  נובמבר

ופה ושם גם , פורחים בגבעות יפעתשוב , נובמברשוב 
בהם ,  הקטנים והיפהפיים"סתיומבשרי ה" ,בחצר

-כדן קטן פרחים ובן, כרכום חורפי, סתוונית היורה
 אל האדמהכדי לראותם צריך להתבונן . חצב סתווני
, בקושי מרימים ראשארץ אלה -כי קטני, בתשומת לב

מי . נטמעים בסביבתםחים ממש בגובה הקרקע ופור
   .ו ועדיןנָ  יופי עָ עללהתענג שיגחן אליהם יזכה 

 הסוג שייכו אתבעבר : התעדכןכדאי למתעניינים ל
על סמך מחקרים . ונית למשפחת השושנייםתוָ ִס 

המשפחה הזאת למספר מולקולריים הופרדה - גנטיים
ת הנקרא והסתוונית זכתה למשפחה ,משפחות שונות

  ).Colchicaceae(תווניתיים ִס : על שמה

  

  עורבים

, בימים אלה!  ובצדק–העורב נחשב לציפור אינטליגנטית 
אפשר לראות את , כשאגוזי הפקאן נושרים מן העצים

ביהירות סים ְּד מהַ , של יפעת מרוצים מאודהאפורים העורבים 
יש שהם .  פקאן במקוריעל הדשא או עפים עם אגוזעורבית 

או על המדרכה  בר סלע אל עֵ  מגובה רבת האגוזם אזורקי
ואחר כך דופקים במקורם החזק על הסדק עד שהאגוז 

כדי שרכב עובר , ויש שהם משליכים אותו על הכביש. מתפצח
  . יפצח את האגוז עבורם

על  םכמה סיפוריבאוצר סיפורי יפעת במרוצת השנים נאספו 
 –! אמיתהכולם אמת ל –העורבנים,  ועל בני דודיהםעורבים

 בעיקר –נזקים חקלאיים , העלמת מפתחות לממלאי תפקידים, בהם סיפורי שיגועים של כלבים
" מנה האחרונה"סיפור אחד מובא ב. ומעשי נקמנות והתעללות בחברים, במטעים ובבית האריזה

  .סיפורים נוספים יתקבלו בשמחה. בעמוד האחרון

  

  

  2015יפעת נובמבר , סתוונית היורה

 מרים אהרוני: צילום

  לשגב פרץ

  .ל" לצהךברכות חמות עם גיוס

  !איחולים לשירות משמעותי ומעניין

  הדור הצעיר ובית יפעת
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  העורב הלקחן
  

מצאו הנוטעים , 70-שם בשנות ה-אי, באחד הימים
  .ולא יכול לעוף, עורב שנפצע מירי של רובה ַצִיד

הנוטעים הביאו את העורב הפצוע הביתה 
. 'ומסרו אותו לטיפולם של ילדי כיתה ד

אחרי שחלק מכדוריות רובה הצִיד הוצאו 
למרות , הצליח העורב להחלים, מגופו

הודות לטיפולם המסור , ארוהכדוריות שנש
עיניו היו : הפגיעה השאירה בו סימנים. של הילדים

בגלל עיניו המרושעות זכה העורב . צרות מהרגיל ומבטן נראה מרושע
על שמו של שר החוץ האמריקאי שהמהלכים המדיניים שהוביל באזורנו זכו , ר'לשם קיסינג

  .יותו יהודידווקא משום ה, לביקורת נוקבת בארצנו וגם בקיבוצנו
  

שם מצא פרנסה , הוא התביית על אזור חדר האוכל. ר לחופשי'שוחרר קיסינג, אחרי שהחלים
חברים שישבו על הספסל ליד חדר האוכל לפני ואחרי הארוחות כיבדו אותו במזונות . בשפע

שלה סירב בנימוס , פה ושם הוצעה לו גם סיגריה. שאותם היה לוקח מידם ללא היסוס, מגוונים
ניסיונו לימד אותו שאלה נוהגים . ר מרחק ביטחון'מילדים צעירים שמר קיסינג.  עורביםשל

,  לצורך  ליטוף במקרה הטוב–להשתמש בפרוסת הלחם שהם מגישים לו כפיתיון כדי ללכוד אותו 
בעין חשדנית היה . ר לא אהב את שניהם'קיסינג. במקרה הגרוע יותר' תצפיות מדעיות'או לצורך 

והיה ניגש אל הפרוסה רק אם הושלכה לעברו , רחק בילד שהגיש לו לחם במבט מפצירמתבונן ממ
  .למרחק בטוח של מטר אחד לפחות מן התורם הצעיר

  

 11:30בשעה , מדי יום ביומו. ר במלואו את השם הרע שיצא לו'סינגקיביחסו לוותיקים הצדיק 
 פתח היציאה מחדר האוכל היה מתייצב בשעת ארוחת הצהריים על הגגון הקטן שמעל, בדיוק

. זאת היתה השעה שבה הגיעו לחדר האוכל רוב הוותיקים. וצופה מעבר לשפת הגגון כלפי מטה
מוסיפים , היו החברים לוקחים על מגש את צלחת המנה העיקרית, של טרם הפרטות, בשנים ההן

ברים ארוחה לקחו ח, מסיבות שונות, לפעמים. קערית מרק ותוספות למיניהן ויושבים לשולחן
במקרה הזה היה .  עבור עצמם או מישהו מבני הבית שלא יכול היה להגיע לחדר האוכל–הביתה 

. מכסה אותה בצלחת נוספת והולך הביתה, בלי מרק, החבר מעמיס על הצלחת את הארוחה כולה
למראהו של ראש שיבה או . ר היו בחדר האוכל צלחות פלסטיק כתומות'בשנות כהונתו של קיסינג

ללא : ר מבצע את תעלולו המרושע'היה קיסינג, קרחת היוצא מחדר האוכל עם צלחות כתומות
מ מעל לראש היה " ס20ובגובה של , קול היה צונח בכנפיים מכונסות מעל לראש החבר הוותיק

התוצאה הבלתי נמנעת היתה !"... קרררע... קרררע: "מטפח בחוזקה בכנפיו וצורח בכל כוחו
  . שנאספו בגניחה אל מכונת שטיפת הכלים, וג צלחות כתומותהפלה מבוהלת של ז

  

ר לחסל את המנה 'כבר הספיק קיסינג, עד שהחבר היה חוזר על עקבותיו כדי לקחת ארוחה חדשה
ואפילו קציצות , בחפץ לב היה מתגבר על כדורי בשר מהדיאטה: הוא לא היה בררן. שעל המדרכה

כי מעולם לא ניסה להפחיד אדם צעיר , לשבחו ייאמר. וודג בקלה עם תפוחי אדמה מצאו חן בעיני
, ועוד ייאמר לשבחו. בלי להבדיל בין חבר לחברה,  ובשוויון גמור– רק לוותיקים התנכל –או ילד 

  .פעם ביקש מנה נוספת-ולא זכור שאי, כי די היה לו בארוחת צהריים אחת

  . ר מחיינו'יום אחד נעלם קיסינג
  .זה שסגר איתו חשבוןעד היום לא ידוע מי הוא 

  


