מזמור לילה
אֶ ת ָכּל הַ כּ ֹו ָכבִ ים טָ ַמן,
אֶ ת הַ סַּ הַ ר עָ טַ ף בִּ ְשׁחוֹר.
ִמצָּ פוֹן וְ עַ ד ֵתּימָ ן
אֵ ין ֶק ֶרן אוֹר.
וְ הַ בּ ֶֹקר אַלְ מָ ן נֶאֱ ָמן
ַשׂק אָ ֹפר עַ ל מָ ְתנָיו י ְַחגֹּר.
ִמצָּ פוֹן וְ עַ ד ֵתּימָ ן
אֵ ין ֶק ֶרן אוֹר.
יקה-נָא נֵר לָבָ ן
הַ ְדלִ ָ
בְּ אֹהֶ ל-לִ בִּ י הַ ָשּׁחוֹר.
ִמצָּ פוֹן וְ עַ ד ֵתּימָ ן
יִ זְ ַרח הָ אוֹר.
לאה גולדברג

מסיבת לביבות ומשחקים
בחדר האוכל!
חנוכה תשל"א1970 ,

למעלה :מלכה ואריה כנעני מגיעים
למסיבה עם פתיליה ועם מחבת ,כמבוקש.
במרכז :משפחות גולדהור-בגון – יאיר
מטגן לביבות; חינה ,אריאלה ויוסי
עסוקים בפתרון ציורי חידות והתענגות
על לביבות חמות.
למטה :מוסיה שחורי וטובה שליטא
בסינרים על הטיגון )יותר רחוק ,גם חיה
לוצקי( ,דבורהלה רז ושוש מירסקי
משוחחות משני צידיו של פוצי.
כמו כן בצילום :ד"ר גרינשפן ומאחוריה
ניסים בריסקו ,מרים כהן ,ליובה גבתי,
שרה מטרוס ,חיה עדיני ,דבורה גפן ,זלמן
שליטא ועוד...
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נֵס א ָק ָרה לָנוּ ,פַּ ֶ שׁמֶ ן א מָ צָ אנוּ.
בַּ סֶּ לַע חָ צַ בְ נוּ עַ ד דָּ ם – וַיְּ ִהי אוֹר!
חנוכה תשל"ב )(1971
דוד יזרעאלי מדליק נר לכבוד החלוצים ,בוני הארץ.

רבקה נבו ז"ל
אשר קולניק ז"ל
אהרון זיגלמן ז"ל
אריה לוקץ' ז"ל
שרה מטרוס ז"ל
ישראל ברון ז"ל
שרה יוגב ז"ל
דילי גולן ז"ל
יוסי לוריא ז"ל
לאה ביבר ז"ל
יעקב גפן ז"ל
גרשון אלון ז"ל
נורית אבנין ז"ל
חיים גלעד ז"ל
מנחם בן-שחר ז"ל
דב נשלסקי ז"ל
טובה פינל ז"ל
שלמה דורי ז"ל
חוה חורש ז"ל
חמדה בינר ז"ל
אברהם עדיני
אריה כרמי ז"ל
רבקה לוי ז"ל
שרה קולניק ז"ל
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תחילת השנה
הזמן עובר כהרף עין – השנה בקושי התחילה וכבר אנחנו בחנוכה ...מדליקים יום-יום נרות
חנוכה ,חוגגים עם ההורים ,שרים ,משחקים בסביבונים ושמחים בחג שכולו שמחה ואור.
התחלנו את שנת תשע"ו ברגל ימין ,כאשר כמעט כל הילדים הסתגלו במהירות לגנים החדשים.
הדבר חיזק את הכרתנו שלמפגשי הרצף שאנו מקיימים במהלך השנה תרומה משמעותית להקלה
על שלב ההסתגלות .מדי פעם ,במהלך השנה נפגשים ילדי הגיל הרך פעמים אחדות עם הגן שלהם
בשנה הבאה ,מתוודעים לסביבה ,לפעילויות ולצוות .תדירות המפגשים עולה לקראת המעבר
בפועל בסוף הקיץ .כאשר מתבצע המעבר ,הילדים מגיעים למן היום הראשון לבית שאינו זר להם,
ותוך זמן קצר ביותר רוב הילדים כבר מרגישים במקום החדש בטוחים ושמחים.
כזכור ,בגלל המספר הגדול של הילדים בשנתון  ,2011עברו הילדים הבוגרים של שנתון זה לגן הדס
והילדים הצעירים של אותו שנתון נשארו בגן אתרוג ,שאליו הצטרפו ילידי שנת  .2012המהלך הזה
נעשה אומנם בגלל אילוץ מספרי ,אבל הוכיח עצמו כמוצלח מכל הבחינות .בשני הגנים מתקיימות
פעילויות של משחק ולמידה בהנאה ושמחה ,ואנו משוכנעים שכאשר יגיעו ילדי שנתון 2011
לכיתה א' ,לא יהיה פער בין אלה שהיו שנתיים בגן אתרוג לבין אלה שהיו שנתיים בגן הדס.

חוגים
ילדי מערכת הגיל הרך נהנים מדי שבוע מחוגי העשרה .נורית נוימן מעבירה שיעורי תנועה לכל
הילדים באולם התנועה )פרט לתינוקות ,שהשיעור שלהם בתחילת השנה מתקיים בבית
התינוקות( .כדי שכל ילד ייהנה מיחס אישי ואינטימי בקבוצה קטנה ,מחולקים ילדי כל גן לשתי
קבוצות .הילדים אוהבים מאוד את שיעורי התנועה וממש מחכים להם .לילדי גן אתרוג וגן הדס
מתקיים עם נורית אחת לשבועיים גם חוג מוזיקה .השירים והמוזיקה מן החוג לקראת חנוכה
השתלבו במסיבות הנחמדות שנערכו בגנים – לשמחת הילדים וההורים.
להצלחה מסחררת זוכה החוג השבועי השלישי שהוספנו לילדי גן אתרוג וגן הדס – חוג יוגה,
בהדרכת אייל לנג ממרחביה .גם כאן מחולקים הילדים של כל גן לשתי קבוצות .הילדים חוזרים
מן החוג רגועים ומחוייכים ,ורבים מביניהם מלמדים את ההורים והאחים את תנועות היוגה
שלמדו בחוג.

מפגשי צוות
מדי שנה מקיימת מערכת הגיל הרך מפגשי חשיבה ולמידה משותפים לצוותים בנושא נבחר .השנה
בחרנו להעלות לדיון את נושא השבת והחג בגנים .הנושא ,כמובן ,אינו חדש .משחר ימיה הקדישה
התנועה הקיבוצית מחשבה מעמיקה ומתמדת לתכני החגים וימי ההולדת בגיל הרך ולכל הקשור
בזה :ההכנה ומשך ההכנה לקראת החג ,מדוע חוגגים ואיך חוגגים; שירים ,סיפורים ,הדגמות
והתנסויות )הפקת שמן ,ליבוב לביבות ,גלגול בצק לסופגניות ,בניית חנוכיות מחומרי טבע
ומיחזור ,הכנת נרות משעווה ועוד – אם לקחת כדוגמא את חג האוּרים בעבר(; מסיבות עם
המשפחות ובלעדיהן ,קישוט הגן ופעילויות יצירה .העובדה שמדובר בנושא שעסקו בו
באינטנסיביות במשך שנים רבות ,ושיש בו ביפעת מסורת עשירה ומבוססת ,אינה פוטרת אותנו
מעיסוק מחודש בנושא .רצינו לצאת ממצב של "חזרה אוטומטית" על דפוסים שהתגבשו ,לבחון
מחדש מה נכון לנו כעת – בזמנים שהשתנו ובחברה שהשתנתה ,ובכל מקרה – לרענן את החשיבה
על הבחירות בסיפור ,בשיר ובתמונה וליצור שפה משותפת.
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המפגשים מוּנחים בהתנדבות על ידי רן רון )תודה!( .המפגש הראשון ,שעסק בקבלת השבת ,תכניה
וטקסיה ,הוכיח כמה חשוב היה להעלות את הנושא לדיון .נוצר שיח ער וסוער ,שנמשך גם אחרי
המפגש :במה אנחנו מאמינים? מה אנחנו רוצים להנחיל לילדים? מה יחסנו להפרדה המקובלת
בתפקידים בין בנות לבנים )הדלקת הנרות ,קידוש( ועוד .כאמור ,הכוונה איננה לחולל מהפכות,
אלא להציף את השאלות ,להתמודד עם השינויים ולהגיע לדפוס הנכון לנו מתוך מחשבה מחודשת
ולא בגלל אי ֶנרציה .המפגש הבא יהיה לקראת פסח.
במסגרת החשיבה הגענו גם לתובנה שסמלי החג התלויים על קירות הגן צריכים להדגיש את
הפעילות האנושית ולא לעמוד בפני עצמם :במקום סביבונים תלינו תמונות של ילדים משחקים
בסביבונים; במקום חנוכיות ונרות ,סופגניות ולביבות לעצמם – נתלו תמונות של ילדים מדליקים
נרות חנוכה ואוכלים סופגניות .לאמור :סמלי החג נוצרו עבורנו ,עדי לעורר את המחשבה והזיכרון
ולספר את הסיפור.

תפיסה אקולוגית
נושא נוסף שמקבל חיזוק ודגש בגנים הוא שמירה על הסביבה ואיכות הסביבה – מיחזור ,הפרדת
סוגי אשפה וכו' .זאת מתוך ההכרה שבגיל הרך מתעצבים הרגלי החיים גם בתחום יחסי הגומלין
עם הסביבה והזיקה לטבע ,לסביבה ולקהילה .בקרוב ניפגש כולנו – גננות ומטפלות – עם רכזת
החינוך הסביבתי המועצה האזורית – דפנה לבנה – על מנת ללמוד יחד מה עוד ניתן לעשות כדי
שכל הגנים שלנו יהיו גנים "ירוקים מתמידים" .אנחנו מקווים שעם הזמן הילדים הצעירים ינחילו
את התפיסה הירוקה להוריהם ,כפי שקרה בארץ בעבר עם שמירה על פרחי הבר והגנה על העצים.

המשך חג אורים שמח לכל הילדים והוריהם ,לצוותי הגיל הרך ולכל בית יפעת!
הילה שילה – מנהלת הגיל הרך

"מי זה הדליק נרות רבים"
חנוכה תשכ"ו ) (1965בגן הילדים

מימין לשמאל:
אייל שפר ,רונית צפריר ,אורלי ביטון ,חגית מאיר,
יעל ישראלי ,רעיה כנעני ,נאוה בריסקו ,עמי לנדר
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ליעל מדר
לאורן רון
לרפאל לנדאו
לעדן רותם
לענבר שנפיק
לענבל הקר
ברכות חמות עם גיוסכם לצה"ל.
איחולים לשירות משמעותי ומעניין!
הדור הצעיר ובית יפעת

תפילה אישית
כֹּחַ עֶ לְ יוֹן ,אָ נָּא ַרחֲ מֶ יֵ תּן ,גְּ אוּלָה הָ בֵ א
כְּ מַ ְרפֵּ א לִ פְ צוּעֵ י ִמלְ חָ מוֹת ַרבּוֹת.
ִמלְ חָ מָ ה מַ חֲ לָה ִהיא ,חַ סֵּ ל אֶ ת נְ גִ יף הַ ִשּׂנְ אָה
אֲ ֶשׁר ָתּ ַקף אֶ ת לִ בָּ ם ֶשׁל ַרבִּ ים בֵּ ינֵינוּ.
ְסלַח לָנוּ עַ ל ְשׁפִ יכוּת הַ ָדּ ִמים אֲ ֶשׁר אָנוּ וְ א ֹויְ בֵ ינוּ ָשׁפַ כְ נוּ.
אַחוָ ה.
אַרצֵ נוּ בְּ ָשׁלוֹם וְ ְ
הָ אֵ ר אֶ ת פְּ נֵי ְ
ִשׂים ֵקץ לְ ִסכְ סוּכִ ים חַ ְס ֵרי כָּל ַשׁחַ ר וְ תַ כְ לִ ית.
וּמלֵּב א ֹויְ בֵ ינוּ.
הָ סֵ ר אֶ ת הַ ִשּׂנְ אָה ִמלִּ בֵּ נוּ ִ
הָ עֵ ר אוֹתָ נוּ ִמ ְשּׁנָתֵ נוּ ְמלֵאֵ י ִרנָּה וְ א ֶֹשׁר.
הַ ֵתּ אֶ ת כָּל כְּ לֵי הַ ִמּלְ חָ מָ ה וַ ע ֲֵשׂה מֵ הֶ ם כְּ לֵי ְמלָאכָה.
וּק ָרב מַ ע ֲֵשׂי ְשׁטוּת הֵ ם.
ִשׂים בָּ אֲ נ ִָשׁים ַדּעַ תֶ ,שׁיָּבִ ינוּ ֶשׁ ִריב ְ
ֵתּן ִשׂ ְמחָ ה וְ נֶחָ מָ ה בְּ ֵלב ִמ ְשׁפְּ חוֹת הַ נּוֹפְ לִ ים בַּ ְקּ ָרב.
חַ לֵּק אֶ ת הָ אֲ ָדמָ ה וְ א ֹו ְצר ֹותֶ יהָ ָשׁוֶ ה בְּ ָשׁוֶ ה בֵּ ין כָּל עַ מֵּ י הָ ע ֹולָם
וּמנַע עֹנִ י וּמַ ְחסוֹר.
ְ
אָ נָּא ,כֹּחַ עֶ לְ יוֹן ,הָ אֵ ר אֶ ת ע ֹולָמֵ נוּ בְּ אוֹר חָ כְ מָ ה וְ ִשׂ ְמחַ ת הַ ָשּׁלוֹם
וְ הַ בְ טַ ח לָנוּ ֶשׁאֵ לּוּ יִ ְשׂ ְררוּ בְּ לִ בֵּ נוּ מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד ע ֹולָם.
חן אורן )בן (12.5
בנם של רותם ושחר אורן
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הרהורים על אור ועל חושך
ב חג האורים
כאשר הגיע חג החנוכה ,ואני כבן חמש וחצי ,שמתי לב שכאשר מדליקים את הנרות בשעות האור
הם בוערים באור חלש ,ואילו כאשר מדליקים אותם בלילה ,האור הרבה יותר חזק.
שאלתי את האחים הגדולים שלי למה זה קורה.
האחים החזירו לי בשאלה ,כדרכם :מה אתה חושב?
עניתי :הנר דולק יותר חזק בלילה כי אז יש לו המון חושך לשרוף.
האחים שלי צחקו מאוד והסבירו לי שחושך הוא לא ממשות לעצמה ,אלא פשוט היעדר אור.
עברו שנים – ועיניי נפלו במקרה על שורות נפלאות בשיר אהבה של ר' יהודה הלוי" :עַ ל ל ְֶחיֵ וְ שַׂ עַ ר
רֹאשֵׁ  אֲ בָ ֵר / יוֹצֵ ר אוֹר וּבו ֵֹרא חשֶׁ  ."לא ידעתי אז שאת הברכה שהמשורר מברך על יופיה של
אהובתו אומר כל יהודי בברכות לפני קריאת שמע של שחרית ,אבל הופתעתי לגלות שממשות
החושך אינה "המצאה" שלי ,ילד בן חמש וחצי ,ושאפילו גדול משוררי ספרד ראה בחושך ממשות
ולא היעדר .בהמשך למדתי שהברכה מצטטת פסוק מספר ישעיהו – בשינוי קל ,אך משמעותי.
בישעיהו כתוב )פרק מה' ז'(" :יוֹצֵ ר אוֹר וּבו ֵֹרא חֹשֶׁ  ,ע ֶֹשׂה שָׁ לוֹם וּבו ֵֹרא ָרע ,אֲ ִני ה' עֹשֶׂ ה כָל אֵ ֶלּה",
ולשון הברכה היא" :בָּ רוּ אַ ָתּה ה' ,אֱ הֵ ינוּ מֶ לֶ הָ ע ֹולָם ,י ֹוצֵ ר א ֹור וּב ֹו ֵרא ֹחשֶׁ  ,עֹשֶׂ ה שָׁ ל ֹום וּבו ֵֹרא
אֶ ת הַ ֹכּל".
בימים האחרונים חיפשתי במאגר תורני גדול את כל המקורות ,ראשונים ואחרונים ,המתייחסים
ל"יוצר אור ובורא חושך" .מצאתי למעלה ממאתיים מראֵ י מקום כאלה ,מכל הדורות .המקור
האחרון ברשימה מסביר מדוע הברכה הזאת נאמרת לפני קריאת שמע של שחרית .לפי הסבר זה,
"ישראל" שווה בגימטריה "אור ו ֹחשֶׁ  ."כאשר איש ישראל אומר "שמע ישראל" עליו לזכור
שבתוכו נמצא אומנם כל האור ,אבל גם כל החושך .כאשר הוא מכוון את ליבו לשמים ,עליו
להשתדל להתקרב אל כל האור שבתוכו ,אך לא פחות מכך – להתרחק מכל החושך ,שגם הוא
נמצא בתוכו.
השאלה אם החושך הוא ממשות או היעדר נשארה ,מבחינתי ,פתוחה.
יואב אהרוני

הזמנה
אנחנו מזמינים את הילדים וההורים ואת הציבור
היפעתי כולו להדלקת נרות חגיגית בבית הכנסת
מחר ,מוצאי שבת ,נר שביעי של חנוכה ,בשעה .17:45
כולם מוזמנים בשמחה.
חג אורים שמח לכל בית יפעת!
באי בית הכנסת
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הצוות ההתנדבותי "אכפתיה" החל לפעול לפני מספר חודשים .נראה לנו שחג החנוכה ,חג האור,
הוא זמן נכון לספר קצת על פעולותיה של "אכפתיה" בקהילה.
בראשית הדרך הזמנו את כל מי שמוכן להתנדב למען הזולת במטרה משותפת ליצור רשת
חברתית תומכת להצטרף אלינו .על מנת לעבוד בשיתוף פעולה מתואם ואפקטיבי נפגשנו עם נעמי
לוי – רכזת 'בית ערבה' ,עם מירי יוגב – רכזת בריאות ורווחה ,ועם אבישג הנדלר – האחות
הראשית של היישוב ,והגדרנו את תחומי העשייה העיקריים:
ביקור החסידה – אספקת ארוחות למשפחות ל 3-2-השבועות הראשונים אחרי לידה.
תמיכה ועזרה במצבי חולי וביקור חולים.
תמיכה במשפחות אבלות.
עזרה לאנשים בודדים.
עזרה ליחידים ומשפחות סביב צרכים ספציפיים ,כמו מילוי טפסים ,הסעות ועוד.
אנו מבקשות להודות ללילך ביטמן ולמאיה ויניק על העזרה בהפעלת מיזם "ביקור החסידה",
ולכל המתנדבות והמתנדבים שפתחו את ליבם ונתנו יד לבישולים ולהבאת ארוחות מושקעות
ליולדות ולמשפחותיהן .תודתנו נתונה גם לכל מי שהתנדב לסייע בהסעות ולאלה שהביעו נכונות
לתת כתף לכל צורך קהילתי נדרש .נשמח להרחיב את מאגר המתנדבים! מי שמוכן להתנדב,
להיות שותף לעשייה קהילתית שמביאה אור וחום ,מוזמן לפנות אל ריקי במזכירות.
לסיום ,לכבוד החג ,קראו את דבריו היפים של הרב קוק על האור הפנימי הייחודי של כל אדם ועל
הכוח שיש בו להפוך עשייה האנושית לכוח גדול ,שיש לו משמעות ניסית.

צריך שכל איש ֵידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר.
ואין נרו שלו כנר חברו .ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ֵידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים,
ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
הראי"ה קוק

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

עם משפחות פליישר ,לופי וסלעי אנו שותפים בצער
על מות דורית חורש-פליישר ז"ל.
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במוצאי שבת  ,19.12.15בשעות  ,19:00-17:00ייערך מפגש
חברתי-חווייתי ראשון לנקלטי שלב א' ומועמדי שלב ב' בתהליך
הקליטה לחברוּת ביפעת ,תחת הכותרת :יפעת זה הבית.
הכוונה היא לפתוח ולהרחיב את המעגל החברתי של הקבוצה –
להכיר טוב יותר את בני ובנות הזוג של בנות ובני יפעת ,להזכיר
ולהכיר לכולם את הפנים ,המקומות ,האנשים ,הזכרונות
והחוויות של יפעת כבית במרוצת השנים.
ההיכרות תיעשה באמצעים חווייתיים מגוונים – משעשעים,
מחכימים ,מעוררי מחשבה ורגש ומחממי-לב.
כדי להבטיח הצלחה ,חשובה ביותר השתתפותם של שני בני הזוג.
אנא התארגנו לכך.
נקווה למפגש מוצלח ושמח ,בהשתתפות פעילה של כולם!
ורד שנפיק ושרה אליהו – צוות הארגון
אבנר גלילי – מרכז צמ"ד

נס ואבוקה
יאיר פסחי נזכר:
זה היה בחנוכה תשכ"ו ).(1965
בשעה שש וחצי בערב כבו האורות ,כפי שהודיעו
מראש – הפסקת חשמל קצרה ,יזומה ,בכל יפעת,
כדי להזכיר לחברים לבוא לטקס הלפידים .מכל
הכיוונים נהרו ילדים וחברים עם למפיונים
צבעוניים ומילאו את השבילים באור יקרות.
כדי שהחג יצליח ,הכינו הילדים הגדולים עשרות
למפיונים ,כדי שלכל אחד ואחת ,בכל גיל ,יהיה
למפיון – בלי תירוצים .ועדת התרבות פרסמה
בלוח המודעות מֶ סר מאיים :מי שלא יבוא לקחת
למפיון בצריף הירוק מול המכבסה ,יוּעַ ר במנוחת
הצהריים כשהילדים יביאו את הלמפיון אליו.
פרץ יפה חשש ממימוש האיום .הוא ניגש למקום
החלוקה ,לא לקח למפיון אבל דאג שירשמו שלקח.
במנוחת הצהריים העירה את פרץ דפיקה בדלת.
בחוץ עמד הבן הקטן של השכנים עם למפיון ירוק:
"פרץ ,אולי אתה מסכים להתחלף איתי בצבעים?
אני לא כל-כך אוהב ירוק"...

9

שקט-שקט-שקט-שקט ,החנוכיה דולקת
ובחדר בלי שאון ,מסתובב הסביבון...
ילדים מכיתה א' בדקלום בלוויית כלי הקשה
נר שביעי של חנוכה תשמ"ח )(1987
מימין לשמאל :שאול קולניק ,הלל אהרוני ,תובל דורי )"מסתננת" מהגן(,
קורן תרשיש ,חגית יפה ,נטעלי פליישר ,שרון בן-שטרית ,אורטל אדלר.

על קידוש השם
זה היה לפני שנים רבות ,רבות מאוד ,בהיותי בת חמש וחצי.
בכיתה א' של בית שערים ,כפר ילדותי ,העלינו במסיבת חנוכה עם
ההורים את חזיון הגבורה של חנה ושבעת בניה .ברכה ,המורה
האהובה ,המחיזה את הסיפור וחילקה את התפקידים – תפקיד לכל
ילדה וילד .עלי הטילה ברכה את התפקיד הקשה ביותר – תפקיד
שרק ילדה אחראית כמוני יכלה ,לדעתה ,למלא.
וכך עמדתי על כיסא בהצגה במסיבה במשך עשרים דקות ,כל דקה
כשעה ,כשהבנים – ולבסוף גם האֵ ם האומללה – נופלים למרגלותיי
בזה אחר זה.
במסירות נפש ,בלי לזוז ובלי להוציא מילה מפי ,מילאתי את
תפקידי האחראי ,תפקיד הפֶּ סֶ ל האלילי שאליו חנה ושבעת בניה
מסרבים להשתחוות...
עמליה אהרוני
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בימים ההם ,בזמן הזה
החנוכיה שעל גג חדר האוכל ,שפעם היתה דולקת בלילות חנוכה
ואורותיה נראו כמעט מכל מקום ביפעת – מושבתת זה שנים .בשנים
האחרונות דולקת בכל ימי החנוכה בשולי המגרש ליד חדר האוכל,
ממש מול החנוכיה החשוכה על הגג ,החנוכיה הגדולה שמציבים אנשי
חב"ד ,באי בית הכנסת שלנו .בכל ערב נדלק נר-נורה נוסף – הכול לשם
פרסום הנס והגברת האור.
נר שלישי של חנוכה תשע"ו

יודעים אתם לכבוד מה
לעת ערב ,נר שלישי של חנוכה ,התכנסו בחדר
האוכל משפחות עם ילדיהן וחברים להדלקת נרות
משותפת .הנרות דלקו בעליזות ,ילדי קבוצת
התיאטרון הצעירה של דור אררט העלו בחֵ ן את
סיפורם רצוף התקלות של רבי קלמן שנפשו חשקה
בלביבות חנוכה וחנה זלדה רעייתו האצה-רצה
למלא את מבוקשו – עד הסוף הטוב ,בנות כיתה ב'
החמודות הופיעו בריקוד פנסים .מרקים טעימים
וסופגניות מתוקות חיממו בסוף הערב את הבטן
והלב ,וכולם יצאו עם חיוך.

ימי החנוכה
במרכזי החינוך התקיימו במשך כל השבוע פעילויות משחק ויצירה לחנוכה – מטפטופי נרות,
בניית חנוכיות מחומרי מיחזור ומשחקי מזל ועד ביצוע משימות מורכבות ותחרויות עליזות.
המילה האחרונה עוד לא נאמרה – הרי החג טרם הסתיים! – ההמשך ,כך מבטיחים מקורות יודעי
דבר ,מלא הפתעות...

העורב הלקחן – הסוף
הסיפור "העורב הלקחן" בעלון הקודם ,ובו עלילות העורב קיסינג'ר שהיה מתפרנס מחטיפת
מנותיהם של הוותיקים על ידי הבהלתם בצאתם מחדר האוכל ,עורר גל תגובות .רבים מבני יפעת
נזכרו בפגיעתו הרעה של הנ"ל בהוריהם או סביהם ,והיו שנזכרו שהעורב לא בחל גם בהבהלת
ילדים רכים וחטיפת לחם או ממתק מידם .כעשרה מחברי יפעת בעבר ובהווה טענו בביטחון שהם
יודעים איזה אירוע "שבר את גב הגמל" ומי "סגר חשבון" עם קיסינג'ר ,אלא שאף אחד מהם לא
ראה את ביצוע גזר הדין במו עיניו וטענותיהם הסתמכו על השערות עקיפות בלתי מבוססות.
העדות החזקה ביותר ,גם היא לא משהו ,היא של מ' – אז ילד קשוב וער לכל הנעשה בחצר ,שזוכר
שראה את הנער הזריז והחזק י' יורד לעבר משק הילדים כשקיסינג'ר אחוז בידו ,וחוזר בלעדיו...
האם ניתן להחשיב עדות נסיבתית זו כאסמכתא "בערך-קבילה"? השאלה טרם הוכרעה.
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נס גדול היה פה
יצחק יצחק
עלון יפעת
נר שביעי של חנוכה תשי"ט12.12.1958 ,
גיבור הסיפור הוא נעם בן-ישראל בן ה.10-

וַ יְ ִהי בּ ֶֹקר ,יוֹם שַׁ בָּ ת,
ִמ ְשׁנָת ֹו ָקם נַעַ ר ָקט
)כְּ בֶ ן עֶ שֶׂ ר עוֹד ְמעַ ט(,
בָּ חוּר ֹון עָ שׂוּי בְּ לִ י חָ ת.
פַּ ת שַׁ חֲ ִרית אָכַל ַכּ ָדּת
וַ יֵּצֵ א לָשׂוּחַ ְקצָ ת.

וּפִ ְתאוֹם ָראוּ ְשׁל ְָשׁ ָתּם
א הַ ְרחֵ ק ִמן הַ מּוּסָ 
ֲעלֵי ָרמָ ה ְט ַר ְקטוֹר נָח
לְ בַ דּ ֹו עוֹמֵ ד ל ֹו ָכּ
כִּ בְ יָכוֹל הוּא ָכּאן ִנ ְשׁכַּ ח
) ִמי יו ֵֹדעַ כַּמָּ ה זְ מַ ן(.

ֵתּאָמֵ ר אֱ מֶ ת ִמיָּד:
ָי ֹצא יָצָ א א לְ בַ ד
)א בִּ כְ ִדּי ָגּ ַדל הַ טַּ ף
בַּ ִטּפּוּל הַ ְמּשֻׁ ָתּף(.
ְשׁ ֵני ֵרעִ ים עִ מּ ֹו בַּ סַּ – 
וּפְ ֵניהֶ ם – אֶ ל הַ מּוּסָ .

סָ ר אֵ ָליו גִּ בּ ֹור ְדּ ָנן
ִמסָּ בִ יב הֵ עִ יף מַ בָּ ט
) ַכּזָּ כוּר ,זֶ ה יוֹם שַׁ בָּ ת(
אָדם
אֵ ין אַף זֵ ֶכר בֶּ ן ָ
ַרק ְשׁל ְָשׁ ָתּם ,הֵ ם לְ בַ ָדּם...

ַלמּוּסָ ַ דּוְ ָקא ,עַ ל מָּ ה?
א ְסתָ ם ָכּ ָכה ,בְּ עַ לְ מָ א,
הַ גִּ בּ ֹור ְדּ ָנן ,פָּ שׁוּט
בְּ ָיד ֹו כְּ ָלל זֶ ה ָנקוּט:
בְּ שׁוּט ֹו הוּא א יִ פְ סָ ח
לְ ע ֹו ָלם – עַ ל הַ מּוּסָ .
שָׁ ם ְמכ ֹונ ֹות ,גְּ רוּטָ א ֹות,
וּמָ ק ֹום לְ הַ פְ ָתּע ֹות.

בִּ ְתנוּעָ ה אַחַ ת ַקלָּה
עַ ל הַ ְטּ ַר ְקטוֹר ִחישׁ עָ לָה,
אַף ִהזְ ִמין אֶ ת ְשׁנֵי ֵרעָ יו,
וְ הֵ ם – מוּבָ ן מֵ אֵ ָליו,
א סֵ ְרבוּ אַף ֶרגַע ָקט
וְ לָמָּ ה א? מָ ה ִאכְ פַּ ת?
כָּל שֶׁ כֵּן שָׁ ְמעוּ ִמכְּ בָ ר
יקס – נֶהָ ג לְ כָ ל ָדּבָ ר,
ִא ְ
ְט ַר ְקט ֹו ָרן כִּ ְמעַ ט מֻ ְשׁ ָלם...

הַ ִקּצּוּר עָ לוּ ֻכּלָּם
וַ יְ ִהי בּ ֶֹקר ,יוֹם שַׁ בָּ ת,
הַ ְשּׁלוֹשָׁ ה ִטיְּ לוּ אַט-אַטְ ,סתָ ם לָשֶׁ בֶ ת וְ אוּ ָלם...
בֵּ ין כֹּה שֶׁ מֶ שׁ ְמחַ מֵּ ם
וְ לָהֶ ם ְקצָ ת ְמשַׁ עְ מֵ ם,
אֵ ין עִ ְניָן ָל ֶל ֶכת ְסתָ ם...
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יקס עַ ל ָכּ זְ מַ ן ַרב חָ ַלם
ִא ְ
וּכְ ֶד ֶר הָ ע ֹו ָלם
אשׁית חָ כְ מָ ה עָ שָׂ ה
ֹזאת ֵר ִ
) ִאם א ֹו ְמ ִרים נֶהָ ג מֻ ְשׁ ָלם(
הוּא ִשׁ ְח ֵרר אֶ ת הַ בַּ ָלּם
וְ הַ ְטּ ַר ְקטוֹר זָ זָ ,נסַ ע
מַ טָּ הּ אֶ ל הַ כְּ בִ ישׁ ָי ַרד
)בַּ ִמּ ְדר ֹון הֲ א עָ מַ ד(....
זָ ע הַ ְטּ ַר ְקטוֹר אֶ ל הַ כְּ בִ ישׁ
יוֹם שַׁ בָּ ת ,סָ בִ יב אֵ ין ִאישׁ,
ִמי ַי ִצּיל ,עֶ זְ ָרה ָי ִחישׁ
זָ ע הַ ְטּ ַר ְקטוֹר מַ טָּ ה ִחישׁ...
ִמי ָי ִהין כָּ אן לְ ַנחֵ שׁ
מֶ ה עָ לוּל לְ ִה ְת ַרחֵ שׁ
ִאם הַ ְטּ ַר ְקטוֹר יִ ְת ַגּלְ ֵגּל
א ֹו בְּ עֵ ץ ִאם יִ ָתּ ֵקל
וְ עָ ָליו ְשׁל ְָשׁ ָתּם נ ֹו ְסעִ ים...
אַ  א פַּ סּוּ ע ֹוד ִנ ִסּים...
ָדּק עָ בַ ר וְ א י ֹותֵ ר,
עַ ל ַק ְטנ ֹועַ בָּ א שׁ ֹוטֵ ר
וְ עִ מּ ֹו – הַ תּוּ ִשׁ ָיּה:
ישׁ ָיּה,
ִנבְ הֲ ָלה הַ ְשּׁלִ ִ
הַ גִּ בּ ֹור סָ ַגר בַּ ָלּם
וְ הַ ְטּ ַר ְקטוֹר ֶנאֱ ַלם.

גִּ בּ ֹו ֵרנוּ הַ ֶנּ ְחמָ ד
ִחישׁ בָּ ַרח וְ ֶנ ֱע ַלם
וְ ָכמ ֹוהוְּ ,שׁנֵי ֵרעָ יו
ַרגְ ֵליהֶ ם ָנ ְשׂאוּ אַחֲ ָריו,
א נ ֹו ָדעוּ עִ ְקב ֹותָ ם...
הַ ִסּפּוּר ַתּם וְ ִנ ְשׁ ַלם.
א ִספּוּר וְ א בְּ ָד ָיה,
מַ ֲעשֶׂ ה הוּא שֶׁ הָ ָיה:
ֵנס הָ ָיה ֹפּה ,בְּ יִ פְ עַ ת,
עֶ ֶרב חֲ נֻכָּ ה ַתּ ְשׁ ָי"ט.
ְנבָ ֵר עַ ל הַ ִנּ ִסּים
לְ עֵ י ֵנינוּ ַנ ֲע ִשׂים
לְ בָ ִנים וּלְ אָב ֹות
וּ ְנ ַק ֵנּחַ בִּ לְ בִ יב ֹות...
וּמוּסַ ר הַ ְשׂ ֵכּל ָקטָ ן
מד ִנ ַתּן:
ִמן הַ ֵנּס לִ לְ ֹ
" ָיב ֹוא הַ ֵנּס" ,אָ ְמרוּ חַ זָ "ל
" ִמ ָכּל מָ ק ֹום" )לְ ְמַ זָּ ל(.
ִדּבְ ֵריהֶ ם אֵ ינִי סוֹתֵ ר
בִּ ְמקוֹמ ֹו כְּ בוֹד הַ שּׁוֹטֵ ר,
ידי,
אַ  אַל נ ְִסמֹ ,יְ ִד ַ
עַ ל ִנ ִסּים יוֹתֵ ר ִמ ַדּי.

