
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  ירד הגשם

  ,ַדלחָ -ד ַר ,ָיַרד ַהֶּגֶׁשם

  ֶקֶסם-ּוְכִקְמרֹון ֶׁשל ֶּגֶׁשר

  ,ְּתלּוָיה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָחָלל

  ַטל-  ְּבִעְנְּבֵליְּגִביֵעי ְּפָרִחים

  !ַהֶּגֶׁשם ַדלחָ : ְמַצְלְצִלים
  

  ר ֶאְׁשַמע ִמֵּקןקוֹ נְ ִצּיּוץ ַא

  ט ָהרּוחַ אֵ י לוֹ ְוַעל ָאְזנִ 

  ,ןע הֵ בַ  ׁשֶ ַהֶּקֶׁשת יינֵ עֵ  –

  – – ֵאין, ִלְׁשַלל ִּתְקוֹות סֹוף ַאִין

  . ִויִהי ִלְּב ָּבטּוחַ !קֲחזָ 
  

  ,בעֹוָלְמ עֹוד א ָחַר  !עַּד 

  ,עֹוד ַּתְרְנגֹול קֹוֵרא ַעל ֶּגֶדר

  , ִּפּנֹות ְסָתָריו,ְּבָכל ְׁשִביָליו

  ְּבָכל ְּגָזָעיו ַמְרִעיֵפי ְׂשָרף

  .ב ְּכֶקֶדם עֹוד נָ נְ ְד עֶ -ַּגן
  

  ,בּׂשָ ָׁשם עֹוד ִנָּצב ָהֵעץ הַ 

  ֵעיַנִים-ּוְכַבַעל ֲאִחיַזת

  יולָ וּוְר ּׁשַ הּוא ְמַנֵער ִמ 

  ָזָהב- ֵּפרֹות, ְזִמירֹות,עֹופֹות

  .ֶׁשֶמׁש ְמא ָחְפַנִים- יֵר ינְ ִד וְ 

  

  חיים לנסקי

 )1930(ץ "תר
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  20.1.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  17תוכנית מתחם 

  .  הוצגה על ידי האדריכלים איריס ענבר ונמרוד צור17התוכנית למתחם 
  . האושרהתוכנית 

, 2016וכנית התקדמות לעבודות בשנת כין מסמך עקרונות לפיתוח המתחם ותתההנהלה הפעילה 
  . בהתאם לתקציב שאושר

  9.2.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

 )22.12.2015המשך הדיון מיום (ש העמק "ש יפעת לגד"כניסת לשותפות בין גד

ולאחר הצגת , שים בדיון קודם"הצגת הבדיקה הכלכלית שנערכה בנושא איחוד הגדבהמשך ל
  , יפעתש "דיון בשיתוף נציגי גד ו,שרון ורדי –מנהל העסקים עיקרי הנתונים על ידי 

הצעת האיחוד תובא מ "לאחר סיום המו. ש העמק"עם גדמ " השלמת המו אתלאשרהוחלט 
  .ההנהלה ואסיפת הקיבוץועד  לאישור ש העמק"ש יפעת לגד"בין גדהמלאה 

  16.2.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  מנהל הקהילה מכרז לתפקיד .  1

הקדנציה הנוכחית של . הוא שלוש שניםביפעת משך הקדנציה שהוגדר לתפקיד מנהל הקהילה 
 לתפקידמכרז ההנהלה החליטה על פתיחת . 2016קל בתפקיד זה תסתיים בתחילת מרץ גלעד ד

בחר לתפקיד יאם לא י). מכרז פנימי(ייפתח לחברי יפעת בלבד בשלב זה המכרז . מנהל הקהילה
  .  ייפתח מכרז חיצוני,חבר יפעתמנהל הקהילה 

  .לקדנציה נוספתעל התפקיד התמודד גשת למכרז ול הודיע על כוונתו לגלעד דקל

  
  נציג קיבוץ יפעת בהנהלת אגודת מתיישבי יפעת. 2

ים של אגודת מתיישבי יפעת וותיקהנהלת קיבוץ יפעת מברכת את חברי ההנהלה החדשים וה
  .  תוך שיתוף פעולה עם הנהלת קיבוץ יפעת,ומאחלת להם עשייה פורה לטובת יפעת כולה

ועד ההנהלה של אגודת אחד מחברי , פי תקנון אגודת מתיישבי יפעתל
הנהלת הקיבוץ מינתה לתפקיד . המתיישבים מכהן כנציג קיבוץ יפעת בוועד

 . קיטו הנדלראת 
  

  

 

  הקהילה מנהל לתפקידפנימי  מכרז
  

. 16.2.2016פי החלטת ועד ההנהלה מיום -על,  מנהל הקהילהלתפקיד מכרז נפתח
  . לב זה לחברי קיבוץ יפעת בלבדהמכרז פתוח בש

  . במזכירותודרישות התפקיד החברים יכולים לקבל את הגדרת התפקיד 

 לתאריך עדירשם אצל ריקי במזכירות לה מתבקשים מועמדותם להציג המעוניינים
 . חיים קורותבצירוף , 10.3.2016
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  קבלה לחברות.  א

אישור קבלה על קלפי נצביע ב ,25-26.2.2016, באבסוף השבוע ה
מיום  שהאסיפהאחרי , ם חדשיםות וחברי חבר9לחברות של 

. ללא מתנגדים,  פה אחדאת ההעברה לקלפיאישרה  16.2.2016
אביטל פרטין , נורית שוויקה, חדווה ואיתן ברזילי: המועמדים הם

  .מיטל ועופר מנוס, אמיר שגיאיעל ו, ודגן בורמיל

. מתוך שמחה, תהיה ערה החברים בהצבעההשתתפות קווים שאנו מ
  .יפעת לכל חברי הנשלחהיכרות עם הנקלטים של חוברת 

  

 מפגש נקלטים .  ב

במפגש . נוסף לנקלטיםמפגש  ערכנו ,12.2.2016, יום שישי שעברב
 3,  המשפחות שהתקבלו לחברות לפני שנתיים10השתתפו 

 10- בשבוע הבא וכמשפחות שקבלתן לחברות תובא לקלפיה
 45- סך הכול כ–  הקליטההנמצאות בתהליךמתעניינות משפחות 

  . והוריםד"מצצוות בנוסף השתתפו  חברי . משתתפים

עקרונות את הציג  , הקליטהמלווה את תהליךה ,ד  אריק בלפר"עו
, 'יבוץבית בק'חברת ל " מנכ,ניב תורן. ההסכמים לקבלה לחברות

עלויות לנקלטים הוצגו כמו כן  ).להלן' ר (הציג את עבודת החברה
מתחם יה בי משפחות מועמדות לבנ22-20 בשלב זה יש .יהיהבנ

  .אנו מקווים להשלים אכלוס מלא עד התחלת הפיתוח. 'בננה'ה
  

  פיתוח התשתיות.  ג

.  בנייההיתריקבלת  לקראת הגשה ל,בשלב סופי של תכנוןנמצאות לפיתוח התשתיות התוכניות 
  .לאישור הוועדה המקומית' בננה'כנית הבינוי לותבימים אלה במקביל מוגשת 

  

   "בית בקיבוץ". ד

בנייה  את שלבי התכנון ואת האחריות לפיתוח התשתיות ולניהול התמרכז' בית בקיבוץ'ת חבר
ר עם ראשון שהתקשהקיבוץ ה היינו .בתוך דגמים מאושרים, יה פרטיתימדובר בבנ .אתרב

, קיבוצים 25-החברה עובדת ב.  הגדולה מבין החברות הבונות בקיבוציםשהיא כיום, החברה
  .תנויבתהליך מתקדם יותר מאחלקם נמצאים 

  

  נספח הדיור .  ה

לקראת ניסוח סופי והעברה לנקלטים עומד , ת לחברּושהוא חלק מהסכם הקבלה, נספח הדיור
  .המאי לחתימ-באפרילהיא להגיע  הכוונה .יבוץהעלאת השגות ותיאום ציפיות עם הק, לעיון

  ד" מרכז צמ–אבנר גלילי 

  :שתי הערות לקראת ההצבעה בקלפי על קבלת חברים חדשים

  .נגד/ בעדשניהם,  בני זוג הינה במשותףעבורההצבעה   .א

  .66%ת הוא רוב מיוחס של הרוב הנדרש לקבלה לחברּו, על פי תקנון הקיבוץ  .ב
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  למותה  שנים  42  אדר  'יא  ל"יהודית דנאי ז

  למותה  שנים  17  אדר  'יב  ל"שולה אדר ז

  למותו  שנים  25   אדר  'טז  ל"מאיר בירנבאום ז

  למותה  שנים  39   אדר  'יז  ל"שרה ורונה ז

  למותה  שנים  27   אדר  'יז  ל"סוניה צימרמן ז

  למותה  שנים  46  אדר   'יח  ל"ורדה קושט ז

  למותו  שנים  31   אדר  'יח  ל"דן ויינברגר ז

  ולמות   יםשנ  25   אדר  'יח  ל" זרפאל פסחי

  למותו  שנים  32   אדר  'כ  ל"זאב משי ז
  למותו  שנים  37   אדר  'כא  ל"נחמן תרדיון ז

  למותה  שנים  29  אדר   'כא  ל"ה ארצי זמלכ

  למותו  שנים  36  אדר   'כב  ל"זיסקינד מינקובסקי ז

  למותו  שנים  28  אדר   'כב  ל"גלית זצבי מר

  למותה  שנים  17  אדר   'כב  ל"קלרה גולדמן ז

  למותו  שנים  49  אדר   'כג  ל"ברוך כץ ז

  למותו  שנים  15  אדר   'כג  ל"בנימין לוי ז

  למותה  שנים  5  אדר   'כג  ל"שרה ברזילי ז

  למותו  שנים  16  אדר   'כד  ל"חיים הייט ז

  למותו  שנים  39  אדר   'כו  ל"יהודה קוצר ז

  למותה  שנים  29  אדר   'כו  ל"פסחי ז-אסתר שכטר

  

  

בדרכו , ל"אפרים שמואל ז, ברצוננו להודות לכל החברים שבאו ללוות את אבינו
אשר בנועם הליכות הגיע להבנה , לרן רוןמיוחדת תודה והוקרה . האחרונה

והסכמה עם הרב של העדה והשכיל לשלב בתבונה כה רבה בין טקס ההלוויה 
 .  פקיסטן לבין הטקס היפעתי המכובד והיפה-י כמנהג יהודי הודוהדת

  
לנחם , הגיעו חברים רבים להביע השתתפות בצער, בימי השבעה על מות אבינו

  .של חום משפחה ובית, לב של חברּות-עבורנו היה זה גילוי מרגש ומחמם .ולעודד
ניחום אנחנו מבקשים להודות באופן הכי אישי לכל אחד מהחברים שבאו ל

  .אבלים ויצרו סביבנו מעגל מחבק ומחזק

  !תודה לכולכם
 משפחת שמואל

  לשאלת חברים

לגבי יום השנה . 'באדר בחל פורים לפיכך . 'החודש המוסף בשנה מעוברת הוא אדר א
ויש , כשאר המועדים', יש הנוהגים לציינו באדר ב: נחלקו המנהגים בין עדות ישראל

הבחירה שלנו בציון יום השנה לחברינו .  להרחיק מפוריםכדי', הנוהגים לציינו באדר א
  .בשנה מעוברת 'ט חברים שנפטרו באדר בעֵ למַ ', שהלכו לעולמם היא באדר א

  .א.מ
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בתסיסה בחצר לקראת ההצבעה על הרכב ועד ההנהלה של אגודת מתיישבי יפעת ניתן היה לחוש 

פעילים חדורי מוטיבציה מאנשי ההרחבה מחד ומחברי הקיבוץ ". מחנאיות"ובהתארגנויות יפעת 

 אווירת. מאידך ניסו לשכנע את חבריהם להצביע רק בעד מועמדי הציבור שאליו הם משתייכים

  .התלהטה מחדש בכל עוז" הם"ו" אנחנו"ה

ועד שאינו רואה לנגד עיניו את טובת הקהילה בחירת והחשש שמא התוצאה תהיה , המצב הזה

כנגד מה שנראה כמגמה מסוכנת של  לפעול ת חבריםקבוצעוררו , כולה ואינו משרת אותה נאמנה

 לשכנע את חברי  ביקשההקבוצה.  בחירה מאוזנת ושקולה: ובעד מגמה הפוכה,הקצנה ופירוד

שיתוף ,  ולהגביר את המעורבות כולהרוצים לחזק את קהילת יפעתשמועמדים בלבחור האגודה 

  . ההבנות וההסכמות, התיאום, הפעולה

לערוך לציבור היכרות עם הזאת  ו אנשי הקבוצה לא הספיק,בגלל ההתארגנות המאוחרת

אפילו .  כפי שתכננו לעשות– ייבחרואם , יעדיהםהשקפתם ולבקש מהם להציג את  וםימועמדה

לקריאתם , ובכל זאת.  לא היה להם לצרף תומכים נוספים לקול הקורא ששלחו ערב ההצבעהזמן

, גם עכשיו. לפחות בהסתמך על שיעור ההשתתפות הגבוה בהצבעה, היה כנראה משקל משמעותי

הצהרת כ , וערךד כיעשלהם לציבורלאמץ את הקריאה דומה שלא מאוחר מדי , רותיאחרי הבח

  .כוונות וגם כמתווה פעולה

  

  קריאה לחברי אגודת מתיישבי יפעת
11.2.2016  

  

  , יפעתהקהילתית האגודהלכל חברי 
  :מצאו להן שומעים רביםיבתקווה שי, כמה מילים שמבקשות להגיע אל כל אחד מכם

  

  . בעדאנחנו : והרי היא, רצינו להביע עמדה, לקראת ההצבעה לוועד הנהלת האגודה
 במקום שעל חלקנו אהוב כבר שנים וחלקנו , בניית חיים משותפים כקהילהבעד

של , של מציאת פשרות,  צעדים של גישור על אי הסכמותבעד. לומדים לאהוב זה עתה
ו. בעדכם. למידה הדדית שנהיה ". הם"ו" אנחנו" שלא יהיו כאן מחנות של בעד .בעדנ

  .קהילה אחת, כולנו
  

  . נחנו הרובא: אנחנו מעזים לומר
כך אנו , וגם אתם(אבל אנחנו , לעיתים המיעוט משמיע קולו חזק יותר מאיתנונכון ש
כי אנחנו אנשים להוכיח . זאתזה הזמן להוכיח , לקראת ההצבעה, כעת .הרוב) מקווים
, שמבינים כמה חשוב שההנהלה תורכב מאנשים שרוצים להוביל קדימה, חושבים

 פתרונות חשוב על ל;ות להבין כל נושא לעומקוומוכנים לצורך כך ללמוד ולנס
לשאוף להסכמות , לפעול בשקיפות ; אך גם שקולים ואחראיים,חדשנייםיצירתיים ו

  .חרחור מריבותמ ו"הורדות ידיים"ולהימנע ככל האפשר מ
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לפעול טוב ,  שעם מנהלת אגודה חדשה ניתן כעת לצאת לדרך חדשה,אנו מאמינים
 שתוכל לפעול מתוך שיתוף פעולה ,ר אם נבחר הנהלהאפשרי בעיקיהיה זה . יותר

  .ולמען הקהילה כולה
  

 למי להצביע ולמי הסכים להכתבהלא ל, כפתייםיכאנשים חושבים וא, אנו קוראים לכם
  .  למחנאות,להכללות,  לא להיכנע לרשימות,לא

  . והרוב רוצה בטוב, בכל ציבור יש כאלה וכאלה
  

   .ימיםאנשים מתאאנו קוראים לכם לבחור 
שיקול דעת ורצון בטובת ,  אמתת החלטות על בסיס נתוניקבלל, מתאימים לניהול

  . הקהילה
יסודותיה של לפי עמדות והבנת , לפי היושרה, לפי הניסיון, בחרו אנשים לפי הרקע

בחרו תושבי , קיבוץבחרו חברי . הרחבה או לקיבוץהשתייכות ל לפי  לא – קהילה
רק בחרו אותם לפי ... גברים, בחרו נשים, זוג של- בניבחרו, בחרו בני משק, הרחבה

  .כי אתם יכולים ומגיע לכם. שיקולים ענייניים של טובת הקהילה
  

  . לפי מיטב שיקול דעתכם העצמאי, הצביעו והשפיעו, צאו מהבתים
  .מקווים שגם אתם, אנחנו נעשה זאת

  
  :כפת להםי שאחברי אגודה, מאיתנו

-סתו ויוני בן, שחר-רותי ואהרוני בן, אתי אורן ,אהרוניאב יו, חיים-איריס ונפתלי אבן
לימור , ברקת ואמיר כהן, נירית ואסף ורדי, נטע וטל הדס, גלסמן-לילך ויינבלום, שחר

ניצן , ישראל קסוטו-גוני בן, דפנה וסהר קולמר, שושני-לי ויוחאי פורת נטע, ודני סלעי
  .שפריר-תםרוגה ונ, ראובן שהם, שחר ודורון רוזנשטיין- בן
  
  
  

 
 

 

 12 מבין 6בחירת  הצבענו על 11-12.2.2016בקלפי שנערכה בימים 
חברי אגודת המתיישבים שהציגו את מועמדותם לוועד ההנהלה של 

  .אגודת מתיישבי יפעת
  

  .  מבעלי זכות ההצבעה79%שהם ,  אגודהחברי 339 בהצבעה השתתפו

  : מניין הקולותדירוגלפי , החברים שנבחרו לוועד ההנהלה

  ישראל-נעם בן

  עומר השרוני

  ורד שנפיק

  עופר שפריר

   שכנרדאלע

  'אבי סמוביץ

  מונה על ידי מהחבר השביעי בוועד ההנהלה , על פי תקנון האגודה
  ת  הנהל.כהן כנציג הקיבוץ בהנהלת האגודהמהנהלת קיבוץ יפעת ו

  .קיטו הנדלרקיבוץ יפעת מינתה לתפקיד את 

 .איחולי הצלחה לוועד ההנהלה בתפקידו, ברכות לנבחרים
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לקראת הדיונים בממשלה לפני שנתיים על הקמת שדה תעופה בינלאומי במרחב רמת דוד בצד השדה 
מטה המאבק הציף באמצעות . נגד ההצעה הזאתשהחל לפעול התארגן בעמק מטה מאבק , הצבאי

 אם תתקבל ותיושם התקשורת והרשתות החברתיות את הנזקים הבלתי הפיכים שייגרמו לעמק יזרעאל
במרחב דרומי , למשל, ם שדה תעופה בינלאומי בלב אזור חקלאי משגשג ולאֵּק אין הצדקה למַ . חלטההה

 במרחב העמקביישובים הקהילתיים ובערים , במושבים,  בקיבוצים–רבים מתושבי העמק . ריק מיישובים
בעמק תפגע קשות באיכות מתוך הכרה כי הקמת שדה תעופה בינלאומי ,  הצטרפו לפעולות המחאה–

). נוף וחקלאות, פגיעה ללא תקנה בערכי טבע; זיהום אוויר ועומסי תנועה, מטרדי רעש(החיים בעמק 
ביוזמתן נאספו חתימות של אנשי יפעת . שפריר ומוניק שוויקה-ביפעת מובילות את המאבק נוגה רותם

, בעקבות זאת. ת חתמו על העצומהרוב תושבי יפע. המתנגדים להקמת שדה תעופה בינלאומי ברמת דוד
 –אייל בצר ,  שר התחבורה–עם העתקים לישראל כץ , לראש הממשלה בנימין נתניהו המכתב דלהלןנשלח 

  .נגד הקמת שדות תעופה בעמק ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ומטה המאבק

  

  : הנדון

  התנגדות יישובית לתוכנית הממשלה 

   יזרעאללאומי בעמקנלהקמת שדה תעופה בי

החליטה הממשלה על הקמת שדה תעופה  7.10.2014בישיבת ממשלת ישראל מתאריך 
 בהליכי ,קיימת תוכנית, בנוסף .)2050' החלטה מס (לאומי במרחב רמת דוד בעמק יזרעאלנבי

לשדרוג והגדלה משמעותית בפעילות , הפקדה בוועדה המחוזית מחוז צפון במנהל התכנון
 התוכנית כולל התאמת מנחת מגידו לקליטת .עמק יזרעאלהאווירית במנחת מגידו שב

, לפי הפרסומים .מוסכים לתחזוקת מטוסיםבניית ר וכֶ טיסות ׂשֶ וארציות -טיסות פנים
כך שהמשמעות ,  לפעילות הקיימת בשדה הצבאי ברמת דודבנוסףהפעילות האזרחית תפעל 

  .ה שדות תעופה מתוכננים לפעול שלוש, במרחב מצומצם מאוד,שבעמק יזרעאלהיא 

רוב התושבים והחברים מתנגדים נחרצות לשתי , סקר עמדות שנערך בקיבוץ יפעתעל פי 
גם אם ,  יתר על כן. מהסיבות שיפורטו בהמשך,וכן לכל אחת מהתוכניות בנפרד, התוכניות

 ולא צבאי ברמת דודהתעופה ה שדה במקוםהתוכנית להפעיל שדה תעופה אזרחי תהיה 
שבעקבותיה יהיה ,  ימים בשנה364אזרחית נרחבת במשך אווירית פעילות שברור , בנוסף לו

תפגע באיכות החיים בעמק , התאמת תשתיות ופעילות תעופתית אינטנסיבית, בינוי נרחב
  .ל" אנשי יפעת לתוכניות הנגם במקרה זה מתנגדים, לכן. ובאופי העמק

  :לשיקול מחודש, לדעתנו, להלן כמה נושאים הראויים

שרים :  ויש לו חשיבות לאומית וציונית סמלית'ערש ההתיישבות'עאל הוא עמק יזר .1
חשובה ככל , תיירות בינלאומית. מחנכים עליו דורות צעירים, מתגעגעים אליו, עליו

שאותה קיבלנו כפיקדון כדי , תחליף לקשר לקרקע המולדתיכולה להיות אינה , שתהיה
 .לעובדה ולשומרה לדורי דורות

 בינלאומי בלב עמק יזרעאל תפגע קשות באחד ממרחבי החקלאות הקמת שדה תעופה .2
, המושבים והקיבוצים בעמק מקיימים בו חקלאות מפוארת. החשובים במדינה

 הסובבות את העמק 'ערי הלוויין'המבוססת בעיקרה על השקיה במים מּושבים מ
 ).רמת ישי ומגדל העמק, טבעון, יקנעם, עפולה(
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ריאה 'וות לאחד השטחים המעטים שנשארו בישראל כהווה מכת מיכנית ומימוש הת .3
, מדיםיהקמת שדה תעופה גדול מ). 35א " על פי תמ'ריאה ירוקה'האזור מוגדר כ ('ירוקה

, מחסנים, כבישים – תהפוך את עמק יזרעאל לאזור מבונה, שלצדו שדה תעופה נוסף
 .תוחים ותחייב פרידה לנצח מהמרחבים הפ–שירותים ומרכזי קניות , בתי מלון

. לא נשאלו לדעתם לפני קבלת ההחלטה, ותושבי קיבוץ יפעת ביניהם, תושבי העמק .4
מטוסי מסובלים תושבי העמק מרעש נחיתות והמראות , כל השנים, כבר עכשיו

 . אין כל הצדקה להגביר סבל זה .האוויר בבסיס רמת דוד חיל

וההשפעות על לא נבחנו המשמעויות . כמקובל, טרם החלטה לא נעשה סקר סביבתי .5
לא נחקרו ולא נסקרו נתיבי להקות , אין התייחסות למפגעי איכות האוויר, הסביבה

 .זוריהחגות משך חודשים רבים מעל הא, הנודדות, הציפורים

הקמת . חלקם מאגרי מים מּוָׁשבים, מסביב לשדה קיימים מאגרי מים גדולים לחקלאות .6
עמק יזרעאל יגרמו לחיסול מאגרי שדה תעופה בינלאומי במגידו או בכל מקום אחר ב

 .המים

וכן התושבים החדשים שהגיעו לעמק במסגרת ההרחבות , זור הוותיקיםיתושבי הא .7
 הם יעשו הכול על מנת .הירוק והחקלאי, בחרו בעמק בשל אופיו המיוחד, היישוביות

 .למנוע שינוי באופי העמק שבו הם בחרו לחיות

ליהנות כדי  המגיעים לעמק ,תושבי ישראלעמק יזרעאל מהווה מוקד תיירותי לכלל  .8
אם התוכניות להקמת שדות התעופה . המורשת והאופי המיוחד, מהמרחבים הירוקים

 .תיירות זו תיפסק, ייצאו לפועל

הקמת שדה התעופה הבינלאומי הנוסף שם .  בדרום'חלופת נבטים'כי קיימת , נזכיר .9
 .ות נזק סביבתיזור ופיתוחו ותגרום פחיתביא תועלת רבה ליישובי הא

  
אנו סמוכים ובטוחים כי כבוד ראש הממשלה יתייחס בכובד ראש וברצינות להתנגדות 

בעמק נוספים כנית להקמת שדות תעופה וויביא לדיון מחּודש את הת, העולה ממכתב זה
  .במגמה לבטלה, יזרעאל

  

 ,בכבוד רב                                                                              

  הקהילה מנהל – גלעד דקל

  

 

  

  מזל טוב

  לתאיר ואיתי רגב

  אריאלבת להולדת ה

  לעינת וזיו 

  לססיליה ושמעון

  למירי וקרלוס 

  . הנכדהלהולדת

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לרוזה קיסטנברג

   דגןנין להולדת ה

  .נכד ליפה ובוקי

 !ברכות לכל המשפחה
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קדוש את - החליפה מאיה אדר2009בנובמבר 
היתה זו . מורן ברק בריכוז התרבות ביפעת

הפעם הראשונה שבה עבר תפקיד כה מרכזי 
ומשמעותי לידי תושבת ההרחבה הקהילתית 

שגדלה על המסורת , בת יפעת,  אומנם–
טיולים , המקומית העשירה של חגים

 ועל תרומה משפחתית לאורך ואירועי תרבות
  . ניםש
  

  : במכתב לחברים כתבה אז מאיה

מאז שחזרתי ליפעת עם משפחתי נוכחתי 
לדעת כמה חשובים לכולם המפגשים 

ציון חגים ומועדים יחדיו , הקהילתיים
  . ושמירה על התרבות המיוחדת לנו

אני מתחילה בתכנון שנתי ובאיסוף [...] 
אני . מחשבות וציפיות, רצונות, רעיונות

חברים ותושבי , םפונה אל כל אחד מכ
ומבקשת מכם להיות שותפים , ההרחבה

ליוזמה , ליצירה, לחשיבה על תכני התרבות
  . ולעשייה התרבותית

  .גם על המדרכות, אפשר לפנות אלי בכל עת
  .אני מקווה שתהיה לנו תרבות יפה ביחד

  
השנים שעברו מאז היו גדושות פעילות 

, אירועים,  חגים–תרבותית חווייתית 
השיא .  משחקים ופעילויות לילדים,טיולים

לכל . הזכורה לטוב,  ליפעת60-היה בשנת ה
לחשוב איך לצקת , חג ואירוע צריך להתכונן

תוכן מקורי חדש לתבנית המסורת 
ב כוחות לשלֵ , היפעתית

לעשות , ותיקים וחדשים
לבדוק את כל , חזרות

 –לסדר ולערוך , הפרטים
כיבוד , הגברה, תפאורה, במה

ם לפרק ולהחזיר  ולבסוף ג–
מאיה עמדה . כל דבר למקומו

, באומץ ובחיוך נוכח האתגרים
רוכשת , כשהיא לומדת מן הניסיון

מיומנות בניהול תקציב ובעמידה בלוחות 
רותמת לעזרה מבוגרים ובני נעורים , זמנים

 ומשכילה להפנים טבעיבכישרון ארגוני 
, כל מי שהיה קרוב לחיי התרבות. ביקורת

יודע בכמה תסכולים ועוגמת נפש , גם בעבר
גם כאשר בסוף הוא נפלא , כרוך כל חג

  . ושמח

  
  
  

עור של "כל מי שהיה שם זוכר ויודע שבלי 
אי אפשר לשרוד את התשובות " פיל

בלי המגבלות התקציביות וכל ּכַ , השליליות
אבל כל . ן הרגע האחרוןמֵ שמזַ " רים'פנצ"ה

: מי שנשא בעול הזה מכיר גם את הצד השני
צים העידוד המעֲ , הסיפוק הגדול על הצלחה

חלק ך לגם יש חברים וההרגשה הפנימית שמֵ 
כך -המקום שאותו אתה כל, יפעתבכך ש

  .היא בית שטוב לחיות בו, אוהב
  

את תפקידה בריכוז התרבות סיימה מאיה 
ודה אינטנסיבית ביפעת עם כניסתה לעב

. במחלקת התרבות של המועצה האזורית
 מישהו אחר –המכרז לתפקיד יצא לדרך 

  . את מקומהבקרוב ימלא 
  

על שהעשרת את חיינו , מאיה, תודה לך
בפעילות תרבותית ערה במשך יותר משש 

ל הרוח הטובה שבה מילאת את ע, שנים
על שלא נפלת ברוחך גם בזמנים , התפקיד

והיוזמה שהבאת איתך ועל על המרץ , קשים
היכולת לשתף פעולה עם כולם ולסחוף רבים 

והשתתפות חברתית -תרבותיתלעשייה 
  .פעילה

  
  ,מאיה,תודה חמה מכולנו

  ...היתה לנו תרבות יפה ביחד

 !איחולי הצלחה במועצה
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 שושני -ת פורתמשפחבשעה טובה נכנסה 
   .בהרחבההחדש לביתה 

  :נכיר אותם

מוסמכת , גדלה ברמת ישי ,38ת ב ,לי נטע
עובדת , פסיכולוגיהבאוניברסיטת חיפה 

כפסיכולוגית התפתחותית במרכז להתפתחות 
  .הילד בעפולה

, בנם של מיכל ורפי, בן יפעת, 41ן ב, יוחאי
עובד , משפטיםמוסמך אוניברסיטת חיפה ב

, BMTA (Boston Medtech Advisors)בחברת 

העוסקת בייעוץ לחברות בתחום הטכנולוגיה 
  .והמכשור הרפואי

  :יהםילד

  .קירותמצטיינת בספורט האתגרי של טיפוס , א"בבית הספר שגי' תלמידת כיתה ד, 9.5בת  ,אּוריה

  .חות הגדולהכמו הא, מטפסת קירות אף היא', תלמידת כיתה ב, 7.5 תב ,אלונה
  .שנטיות ליבו טרם הובהרו, ילד חכם ומקסים, בגנון כלנית, שנתיים וחצי בן ,מיקה

 

 

 

 

ת משפחבשעה טובה נכנסה גם 
  .הרחבה לבית החדש ב הילר

  :נכיר אותם

נולדה  ,39ת ב ,סיגל

מוסמכת . בחיפה וגדלה
-אוניעבודה סוציאלית ב

משרתת , ברסיטת חיפה
כקצינת בריאות ל "בצה
  .נפש

נולד וגדל , 40ן ב ,עילי
סיים . ברמת השרון

 הנדסת תוכנה לימודי
במרכז האקדמי רופין 
ועובד במקצועו כמהנדס 

  . תוכנה

  

  :בניהם

  .אוהב כדורגל וקאראטה, א"בבית הספר שגי' תלמיד כיתה ב, 8בן , פלג

  .אף הוא חובב כדורגל וגם קראטה, א"בבית הספר שגי' תלמיד כיתה א, 6בן , גל

  !הכול,  בקיצור–סיפורים , ציורים, אוהב משחקים, אהוב על כולם בגן אתרוג, 4 בן ,רועי

  .כך שאי אפשר יהיה למצוא כלום, מכניס סדר חדש בכל מקום, בפעוטון חצב, בן שנתיים, בר
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  כדאי לדעת

, מי שרואה שני אנשים עם מכשירים משונים עוברים מבית לבית
אלה המודדים : שיידע, ה עושים כאןותוהה מ, ממדרכה למדרכה

שמבצעים את המדידות האנלטיות שאנו נדרשים לעשות כדי 
   .ובנייה לתכנון המקומית לוועדה הפרצלציה מפתאת  להגיש

  
  
  

  עובדים בכביש

 והכביש היה נשמעו בלילות קולות טרטור ורעש מכונות מצומת הכניסה ליפעתהאחרון שבוע ב
התנועה נחסמה לסירוגין בין שני הנתיבים ופה ושם הצטבר טור ארוך של . מואר באורות חזקים

" נתיבי ישראל"ת מעקות בטיחות על ידי תקנלצורך ה, כל זה. כלי רכב בהמתנה לפתיחת הנתיב
 ,כידוע, ישנה בשני היישובים. גם בצומת הכניסה לנהללבמקביל ה היכך . והסדרת התנועה בצומת

נקווה . אולם אזורי ומתקני ספורט אזוריים, בתי ספר: גדול מאודנפח עלת אזורית בפעילות 
 בכלל ומול יפעת 73התנועה בכביש משמעותית שכאשר יסתיימו העבודות בכביש ישתפרו תשתפר 

  .בפרט ותשתפר הבטיחות בכניסה ליפעת וביציאה ממנה

  

  מתכוננים

מנים רצים ורצות מיפעת מתא, 26.2.2016, הבא שייערך ביום שישי" מרתון תל אביב"לקראת 
כשמזג האוויר האביבי והערבים המתארכים מסייעים ביצירת תנאים נוחים , בשבילים ובדרכים

בני משפחותיהם ומעודדים ומעריצים אחרים תעמוד הסעה , לרשות משתתפי המרתון. ומעודדים
  ! מראשמצדיעים לכם! הידד לרצים. 04:45שתצא לדרך מסככת ההסעות בשעה , מאורגנת
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  כותנות פסים לבש הגן

 השקדים במטעים ובגן הנוי מלבינים במלוא תפארת –בבת אחת פרצה הפריחה בכל עוזה 
;  בצל האורניםנפרׂשושטיחי הרקפות ; כלילי החורש צובעים את הנוף בוורוד עז; פריחתם

; הכלניות הצבעוניות שזרע אברהם עדיני לפני המון שנים ברחבי יפעת שבו להדהים את כולם
והצהוב הזוהר של הסביונים וציפורני החתול בשולי המדשאות והשרביטנים התלויים על שיחים 

  !איזו חגיגה, איזה יופי... ועצים וציפורי השיר הממלאות בהמולת שריקותיהן את האוויר

  

 מרים אהרוני: צילום

  : למעלה
  חינוך לאהבת הטבע מגיל צעיר

  :למטה
 שרביטן מצוי
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  מקהלה עליזה

  :מימין לשמאל
  ירגזי, בולבול, )נקבה(צופית 

  

 השקדים במטע רוחשים דבורים

 מרים אהרוני: צילומים
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  עולה על העקבות

  
שמחה חורש רחש חשוד מכיוון העירני  שמע שומר הלילה ,בלב החצרחצות בזמן סיור , לילה אחד

 – אף אחד היה שםכבר לא , נכנס והדליק את האורות, עד שפתח את המטבח.  המטבחימקרר
 יקו להימלטמיהר להזהיר את חבריו והם הספ, שהבחין בו בהתקרבו למקום' מכיתה טהתצפיתן 

  .דרך הרמפה
  

 ממיכל ןּבֶ של לֶ גדולה על הרצפה היתה שלולית .  למקרר הגדולנכנסמטבח ועבר את השמחה 
שמחה לא . ייםבמרכז השלולית היו טביעות נעל.  של הפורציםה החפוזמנוסהשהתהפך בזמן ה

 הרי הוא זה –כל החברים של הוא הכיר את טביעות הנעל של כל ילדי יפעת ו: היה צריך יותר מזה
  .וגם תיקן אותן, המפורסמות" נעלי שמחה", שתפר לכולם את הנעליים

  
, בארוחת הצהריים, למחרת

ניגש שמחה לשולחן של כיתה 
ואמר לחיים נשלסקי ' ט

באחת ": ויצחקי רוזנמן
יש לכם בירור בצהריים 

מה , למה. ""במזכירות
נזעקו השניים , "?עשינו

: שמחה אמר. במחאה
של פרצתם אתמול למקרר "
למה אתה ? אנחנו". "מטבחה

ניסו השניים , "חושב שאנחנו
: שמחה ענה. את מזלם

רק לך ביפעת  יש 47נעליים מספר : זה קל, חיים, לגביך. ןּבֶ על הלֶ נשארו טביעות הנעליים שלכם "
כשתיקנתי לך את הנעליים לפני חודש הכנסתי בסוליית : יצחקי, ולגביך. וזה לא יוסף, וליוסף פינל

לא הפעם , חבל על המאמץ שלכם .ןּבֶ שמאל שני מסמרים משולשים שנראו מאוד ברור על הלֶ 
  ".תוכלו להתחמק

  
  

 


