
  
  

  צור קשר
  

  ן פוֹ טֶ ּפָ ִהְתַקְלֵקל ִלי הַ 

  .י ַלַּיְצָרןִּת נְ ּפַ לְ ָאז ִט 

  

   ,ִהְפָנה אֹוִתי ְלַמְלכּות

  ,ה אֹוִתי ִליסֹודתָ ִהְפנְ 

   ,ִהְפָנה אֹוִתי ְלהֹוד

   ,ִהְפָנה אֹוִתי ְלֶנַצח

   ,ִהְפָנה אֹוִתי ְלִתְפֶאֶרת

   ,ה אֹוִתי ִלְגבּוָרהתָ ִהְפנְ 

   , אֹוִתי ְלֶחֶסדהתָ ִהְפנְ 

   ,ִהְפָנה אֹוִתי ְלִביָנה

   ,ה אֹוִתי ְלָחְכָמהתָ ִהְפנְ 

  ה אֹוִתי ְלֶכֶתר תָ ִהְפנְ 

  .סֹוף- ןָּתַקע אֹוִתי ְּבֵאי

  

  סער יכין            
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  20.6.2016סיפה מיום א

   חלופות לדיון– 2016תקנון השיוך 

וכן העדכונים בתקנון השיוך משנת " חבר- קיבוץ" הוצגו עיקרי ההסכם 3.5.16באסיפה מיום 
בתום אסיפה זאת נפתח . 1141 לחלופה 751י "שנדרשו בעקבות ההחלטה לעבור מחלופת רמ, 2010

הסתייגויות וחלופות של חברים לשינויים שהוצעו , ערות שבועות להגשת ה3של " חלון זמן"
על מנת שכל המעוניינים יוכלו להבין , נערכו פגישות הסבר נוספות" חלון הזמן"בתקופת . בתקנון

הצעת התקנון . קיבל חלק מהחלופות והמליץ לדחות אחרות, צוות השיוך דן בהצעות. את ההצעה
  .הובאה לאישור האסיפה לפני ההעברה לקלפי, כמהכולל החלופות שעליהן לא היתה הס, השלמה

 45בסעיף .  להכרעת הקלפי2016חבר ותקנון השיוך - העברת הסכם קיבוץאושרה, בתום הדיון
תכריע ההצבעה בין הצעת , המתייחס לאפשרות השכרת משנה של חלק מדירת המגורים, בתקנון

  . להתיר אותהצוות השיוך שלא לאפשר השכרת משנה לבין הצעת אורי שוויקה
  

  

  

  

  

  

  

  

  28.6.2016סיפה מיום א

  שיוך הדירות והצמיחה הדמוגרפית : חות הביקורת בנושאים"דו

  . ח דניאל פרייטג מבקר הפנים של הקיבוץ"י רו"חות הביקורת הוצגו ע"דו

ואת )  שנים12-כ(בנושא שיוך הדירות הדגיש המבקר את הנזק המצטבר של התמשכות התהליך 
בחינה התייחסות וכולל סגירת נושאים המחייבים , סיום התהליךה לחתירה להחשיבות הרב

הבעייתיות , )שערוך השמאות: למשל( לאור הזמן הרב שעבר מזמן קבלת ההחלטות מחדש
: למשל(והחלטות שטרם התקבלו ) בנושא האיזונים: למשל(בהחלטות מסוימות שהתקבלו 

  ). תשלום/מנגנוני גבייה

, חבר-הסכם קיבוץ הצבענו על אישור 7-8.7.2016בקלפי שנערכה בימים 
  . והכרעה בין חלופות בנושא השכרת משנה2016אישור תקנון השיוך 

,  חברים114 הצביעו עדב,  חברים126השתתפו חבר -הצבעה על הסכם קיבוץב
  .מכלל המצביעים 90.5%שהם 

,  חברים109 הצביעו בעד,  חברים123  הצביעו2016תקנון השיוך  הצבעה עלב
  .מכלל המצביעים 88.6%שהם 

,  חברים77 הצביעו בעד,  חברים127השתתפו הצבעה על הצעת אורי שוויקה ב
  .מכלל המצביעים 60.6%שהם 

  . אושרו2016 חבר ותקנון השיוך-הסכם קיבוץ

  .תתאפשר השכרת משנה,  יתוקן45סעיף , אושרהחלופת אורי שוויקה 
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ל את הפטור המלא מעלות הוצאות הפיתוח לחברים שבחרו לשיוך המלצת המבקר להגבי
  .5.5.16מבונים כבר יושמה בהחלטת ועד ההנהלה מיום -במגרשים לא

בעיקר , גם בנושא הצמיחה הדמוגרפית הדגישה הביקורת את הפגיעה בתהליך מעצם התמשכותו
התמשכות תהליך , ע"תבעיכוב אישור ה: מסיבות חיצוניות ופנימיות, בכל הנוגע לבניית הבתים

למרות הרצון , כל זאת. השגת הסכמות בנושא הייעוץ מקצועי ועוד, י"תיאום מול רמ, השיוך
  .ד לקדם ולהאיץ את התהליך"הטוב והמאמץ של צוות צמ

הביקורת העירה על מידע לא מספיק לחברים החדשים והמועמדים לקליטה על לוחות זמנים 
, ואף המליצה לקבוע מנגנון מתאים לערעורים על החלטות, ייהכולל עלויות פיתוח ובנ, ועלויות

  .לצורך שמירה והגנה על זכויות הנקלטים

ז לטיפול "המליצה הביקורת להנהלת יפעת לקבוע לו, נוכח הקשיים שליוו את התהליך עד כה
ע ויצירת עתודות לבנייה "שינויי ייעוד תב, בהמשך התהליך לטווח ארוך בנושאים תכנוניים

  . וריםלמג

מצאה הביקורת לנכון , עם זאת. ד"לביקורת לא היו הערות ביחס לעבודת צוות השיוך וצוות צמ
מספר מינימלי של משתתפים (קביעת קוורום מחייב : להתייחס לעבודת ועדות בכלל ביפעת

העברת ; באופן שישמר את הידע הארגוני, קביעת כללים לתחלופת חברים; )בישיבות
  .שיבות לידיעת ועדת הביקורתהפרוטוקולים של הי

  .אושרוחות מבקר הפנים "דו

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  נופלול  שנים    47  סיון  'כה  ל"אריה אגסי ז

  למותו  שנים    35  סיון  'כט  ל"זלמן שליטא ז

  למותה  שנים  33  תמוז  'א  ל"ריבה מנוס ז

 למותו  שנים  26  תמוז  'א  ל"הר ז-עזריאל אבן
  למותו  שנים    40  תמוז  'ג  ל"ימי זיהושע מחני

  למותו  שנים    32  תמוז  'ג  ל"יונה ברונר ז

  לנופלו  שנים   68  תמוז  'ד  ל" זעמוס ויגודסקי

  למותה  שנים   17  תמוז  'ד  ל" זצפורה זיגלמן

  למותו  שנים   13  תמוז  'ד  ל"ציפור ז-אברהם קן

  למותה  שנים   2  תמוז  'ז  ל"תמר גולדשטיין ז

  למותה  שנים   7  תמוז  'ט  ל"בתיה בירנבאום ז

  הלמות  שנים   9  תמוז  'טז  ל" זחורן-רות הקר

    ומשפחותיהםרון עדי רן ועם, אורנה ויואלעם 

  אנו שותפים בצער

ן האחות -בתעל מות ה   .ל"ז  נועה רו
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  7.6.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

 2015סיכום תמחירי לשנת 

   .התמחירנית ורד מרקיארידי  הוצג על 2015הסיכום התמחירי לשנת 

  .2015יחד עם הצגת מאזן , סיכום לאסיפהה העברת אישרועד ההנהלה 

  14.6.2016 מיום ישיבת ועד ההנהלה

  קליטת משפחות שאינן בני יפעת.  1

ד הציג בפני ועד ההנהלה את ההמלצה לאפשר קליטת משפחות אחדות שחיות "צוות צמ
הצוות צופה . אף שאף אחד מבני הזוג אינו בן יפעת, ביפעת כבר שנים ורוצות להיקלט לחברות

ות אחד מהם הוא בן קושי למלא את כל המגרשים במתחם בבתי משפחות נקלטים שלפח
  .וקליטת המשפחות האלו עשויה להבטיח את ביצוע פרוייקט הבנייה, יפעת

  .הדיון בנושא זה יימשך

  'בננה'מקורות למימון תשתיות במתחם ה.  2

ד הציג בפני ועד ההנהלה המלצה לבחון כל מקור חיצוני שיאפשר להפחית את העלות "צוות צמ
: המקורות הם. 'בננה'יבנו את בתיהן במתחם השבה אמורות לשאת משפחות הנקלטים ש

שימוש ייעודי בדמי הקליטה שמשלמים החברים החדשים וכספים , כספי משרד השיכון
  .המיועדים לתשתיות ציבוריות במועצה האזורית

ד והטיל על ההנהלה הפעילה לפעול למימוש הוזלת עלויות " את המלצת צמאישרועד ההנהלה 
  . שיוטלו על יפעת עלויות ישירות של התשתיות האלהמבלי, התשתיות למשפחות

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  
  

  

  מזל טוב

  ברזילי ולאיתן-לחדוה מלר

  יובללהולדת הנכדה 

  .בת לצחי ואילנית

  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לשלמה שילה

  ליהלהולדת הנינה 

  .נכדה לצחי וחגית

  !ברכות לכל המשפחה
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  : משתפת ומעדכנת– מנהלת האגודה – לביא מלכי
  

  מפגש עם צוות המועצה

,  ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל– יתקיים מפגש פתוח עם אייל בצר 27.7.16בתאריך 
הכוונה היא לפרוש בפני אנשי יפעת את מגוון . ועצהוממלאי תפקידים בכירים נוספים במ

לספר על הפעילות השוטפת ולהבהיר את , השירותים הקהילתיים שהמועצה מעניקה לתושבים
אלו תחומי פעילות הינם באחריות המועצה ואלו תחומים : לאמור, יישוב-הממשקים מועצה

, העלאת שאלות כלפי המועצהכמו כן מיועד המפגש ל. ופעילויות הם באחריות הוועד המקומי
  .ביקורת והתייחסות לצרכי היישוב

המפגש מאפשר הזדמנות חשובה להעלות במגע ישיר נושאים המעיקים על אנשי יפעת ונמצאים 
שאלות ונושאים שיופנו אלי טרם המפגש יזכו להכנה מראש והתייחסות יותר . בטיפול המועצה

  .שאים לדיון עם צוות המועצה בשבוע הקרובאתם מוזמנים להפנות אלי בקשות ונו. יסודית

  נעילת שערי היישוב

בשעה '  וייפתחו שוב ביום א14:00יינעלו שערי הכניסה ליפעת בימי שישי בשעה , מטעמי ביטחון
מארגני פעילויות שונות המעוניינים בשער פתוח בימי שבת מסויימים מתבקשים לפנות . 05:00

  . ש עופר שפריר לקבלת הנחיות"לרב

  בריכה

בילוי והנאה באווירה שמחה ועליזה לרבים מאנשי , הבריכה ממשיכה להוות מקום מרכזי למפגש
הדרך היחידה לאפשר לכלל .  ריבוי אורחים בימי שבת יוצר צפיפות ופגיעה בהנאת חברים. יפעת

, חשוב להזכיר. הציבור ליהנות מן הבריכה גם בימי שבת הינה הגבלה מרצון על מספר האורחים
זאת היא .  אנשים בבריכה שכירת מאבטח100-מחייבת נוכחות של למעלה מ, י על פי התקנותכ

  .  סיבה נוספת להתחשב בכלל ולפרוׂש את האירוח המשפחתי על פני כל ימי השבוע

  אירועי קיץ

בהובלת צוות שילוב נתחיל בשבוע הקרוב בהקרנת סרטי קיץ לכל המשפחה על קיר הדשא מול 
  . ת ערבי הקיץ הנעימים של שנים עברוכמסור, המזכירות

  חברתיהשילוב הצוות 

שוקד , רן רון ועופר שפריר, גלסמן-לילך ויינבלום, סיגלית שכנר, רונה תהיליםשחבריו הם , הצוות
, ור מוזמן להפנות יוזמות ורעיונות לחברי הצוותהציב. על תכנון מפגשי היכרות ותיאום קהילתיים

  .לתת יד ולקחת חלק בפעילויות

   לילדיםחוגים

את תפרסם בהקדם חינוך ההנהלת  . לילדיםהחוגיםפעילות רכז את קיבלה על עצמה לשלי דאודי 
  .גוון החוגיםימ את –הגדרת התפקיד ובהמשך 
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  :ב היקרים"לבוגרי י

  תן אורמ
  עמרי אורן

  ליאור גנדלמן
  יןור וקנא

  שי וקנין
  שיר לוי

  ידלר פרמרוע
   פרץגל

  רוןגיא קד
  אילון רחמים
  תום שוויקה

   שנפיקרוני

  בית יפעת

  .ברכות חמות עם גמר בית הספר
  אהבתנו וברכותינו ילוו אתכם 

  .בכל אשר תהיו ותעשו, בהמשך דרככם
  

  !בהצלחה

  מזל טוב

  לרחל ויהודה קולניק

  . אביבל"עב  יפתחלנישואי

 !ברכות לכל המשפחה
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  רגיםמעברים והסדרת שימושים חו, שינויים

  לעדכון שינויים וחידושים בענף ובחצר יפעת, מנהל ההשכרות העסקיות, סיור עם שלמה עמר

  קומתי-המבנה התלת. 1

  מרכז יום בית בעמק. א

עבר מהמבנה הצמוד " בית בעמק"מרכז היום של 
למשתלה לקומה האמצעית של המבנה התלת 

לשטח שהיה פעם מחסן הבגדים של , קומתי
 הבגדים הנוכחי היה מחסן בשטח מחסן(החברים 

  ). הילדים

לתעסוקה בעבודות ' בית בעמק'המרכז משמש את 
הצוות . חוגים ומפגשים, מטבח וחדר אוכל, יצירה

כי המקום נגיש יותר , מרוצים' בית בעמק'וחברי 
הכניסה למרכז . וגם הסידורים הפנימיים נוחים

העולות מכיוון , החדש היא במדרגות ברזל חדשות
  . בחדר המחש

ששאליו פונים , הוא האזור מצפון למבנה, גינון השטח המוזנח שממנו עולות המדרגות: בתוכנית
  .חלונות חדרי המזכירות והנהלת החשבונות

  

  'ַקנגּו'סטודיו . ב

, בצד המזרחי, בקומה העליונה
, לשעבר' היד השנייה'בשטח של 

החל לפעול סטודיו להתעמלות כושר 
ר מדוב. Kangoo Jumpsמסוג 

באימון אירובי המתבצע בנעליים 
המאפשרות פיזור עומסים , מיוחדות

וכן , מקסימלי ובלימת זעזועים
שיפור , חיזוק שרירי ליבה ויציבה

נעליים אלה . ריאה ועוד-סיבולת לב
לצורכי הומצאו לפני שנים לא רבות 

חיזוק והתאוששות , שיקום
לאור התאוצה שתופס . תמפציעו

, ון כושרבאחרונה סוג זה של אימ
אפשר להניח שגם לסטודיו ביפעת 

   .יש סיכוי טוב לעשות חיל
  

  בקרוב. ג

עוברים שיפוץ מקיף , קומת המתפרות לשעבר,  של המבנהר שנותרו בקומה העליונה" מ250-כ
שתעבור לשם , נטרנטי העוסקת בבניית אתרי א,)Dooble ('דובל'לקראת השכרתם לחברת 

  .ממקומה הנוכחי
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  תודות. ד

וליעקב הושמנד ,  קבלני הבית שלנו לבנייה ושיפוצים–ה מקרב לב לגדעון הקר ולאסי מדליה תוד
אשר הפכו אולמות נטושים שלא תוחזקו שנים רבות ,  החשמלאי הנצחי הנאמן של יפעת–

  . למרחבים יפים ומרשימים במבנה התלת קומתי

  'יזרעאלה'משתלת . 2

ילות וגידול כאשר לרשותה יעבור גם המבנה המשתלה עומדת בפני הרחבה והוספת תחומי פע
  .'בית בעמק'ששימש את 

  מתחם משק הילדים . 3

היה , המתחם ששימש במשך שנים רבות כמשק ילדים ואחר כך כפינת המלאכה של יוסף דאובר
על פי הגדרות " שימושים חורגים"התברר שמדובר ב. מושכר בשנים האחרונות למספר שוכרים

שהחזיק , גדעון הקר. המתחם ּפּונה. מאחר שהשטח מיועד לשימושי ספורט, רשות מקרקעי ישראל
  .במקום את הציוד והכלים לעבודתו עבר למתחם החממות הישנות

  מחסן גרעיני הכותנה והיונקייה. 4

ששימש בעבר , המבנה ליד המשקל
 מקור –לאחסון גרעיני כותנה עבור הרפת 

שמחה ושעשוע לילדי יפעת במשך שנים 
 נסגר מצידו הפתוח והושכר –רבות 

) עבודות עפר ופיתוח(' ק אלפיים.ח.א'ל
הכלים הכבדים . לשם אחסון ציוד וכלים

מבנה . הגדולים עומדים בחוץ בסמוך
היונקייה לשעבר הושכר לאותה חברה 

  .לשימוש משרדי

  בית האריזה. 5

בימים אלה אנו עוסקים בפעולות ניקיון וסגירה של בית 
" ּפֹוליֵּבן"ום יושכר בקרוב מאוד להמק. האריזה לשעבר

 – בית מלאכה ליציקות של פולימרים ספוגיים –
;  למטרות שונות–חצי קשיחים וקשיחים , גמישים

  .מתקנים ואריזות ומֹושבים לרכב, משחקי ילדים, למשל

  בורות התחמיץ והמתבנים. 6

הכולל , בר של הרפתאנו נמצאים לקראת סיום משא ומתן על השכרת כל אזור מרכז המזון לשע
לחברה העוסקת בייבוש גרעיני חיטה מקציר מוקדם , ארבעה בורות תחמיץ ושלושה מתבנים

. כשהיא עדיין ירוקה, מדובר בחיטה הנקצרת כחודש וחצי לפני המועד הרגיל.  ְפִריקי–למאכל 
סורתי הפריקי ידועה היטב במטבח הערבי המ. אחרי ייבוש וקלייה מקבלים הגרעינים טעם מיוחד

מה שהעלה מאוד , כחלק מטרנד בריאות עולמי, וכעת הפכה ללהיט תזונה גם במטבח הישראלי
  . את הביקוש

 .א.מ
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  .בהרחבההחדש לביתה  ת רזניקמשפחבשעה טובה נכנסה 
  :נכיר אותם

  
בת מושב בית , 43בת , לימור

בעלת תואר ראשון . יוסף
בבנקאות ושוק ההון במכללה 

ובדת ע.  נתניההאקדמית
  .ככלכלנית

נולד בסנט פטרבורג , 35בן , דניאל
עלה עם משפחתו לארץ . ברוסיה

בעל תואר . גדל בעפולה. 9בגיל 
עובד , ראשון בהנדסת תוכנה

  .כמהנדס תוכנה

עד כה , ליפעת הגיעו לפני שנתיים
  . גרו בשכירות

  
  :ילדיהם

  .'עולה לכיתה ב, א"לומד בבית ספר שגי, 7בן , אייל

  .עולה לגן הדס, 5.4בן , נועם
  
  
  
  

  .בהרחבההחדש לביתה  ת הדסמשפח  גםבשעה טובה נכנסה
  :נכיר אותם

  
בוגרת , גדלה בגבעתיים, 39בת , נטע

 עסקה בצילום .במגמת צילום" בצלאל"
כיום עובדת . מקצועי עד הולדת הילדים

כמנהלת אדמיניסטרטיבית במכללת 
  .הגליל בנהלל

נשאר עובד היה ו, בן כפר הנגיד, 40בן , טל
 15- לעמק הגיע לפני כ. אדמה בנשמתו

,  חברה בבעלותו–" מזֵמרה"עובד ב, שנה
  .העוסקת בגינון ועיצוב נוי

עד כה גרו , הגיעו ליפעת לפני שנתיים
, מעורבים ופעילים בחיי היישוב. בשכירות

תורמים משמעותיים בתחומי החינוך 
  .והתרבות

  
  :ילדיהם

, א"לומדת בבית ספר שגי, 7בת , תמר
  .'עולה לכיתה ב

  .עולה לגן הדס, 4.5בן , עומר
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  רוץ ודהר

ה רכיבת וליפוליה טרכיב הוא חוות סוסים ל, בניהולו המקצועי של אלי קרא,ן רוכבי יפעתמועדו
ם א ׁשֵ  ספורטאים מכל עמק יזרעאל והי20-בנבחרת רוכבי יפעת משתתפים למעלה מ. פורטיביתס

שתי מדליות של בהן , (!) מדליות17-זכתה הנבחרת ב) 2015(באליפות ישראל האחרונה . דבר בענף
 אלופת ישראל במקצה הורסמנשיפ עד – של רונה וגיאהמקסימה בתם , 15 בת אז, טוהר תהילים

  . 15גיל 

ת ב, ושחר ביטמן, 12בת , נטע סלעי: לב- כובשותת יפעתיותוכבוי רשתעוד השנה הצטרפו לנבחרת 
יבת סגנון זכו שתיהן בהישגים יפים ברכ, רכיבה מערבית שנערכה באחרונהבתחרות ב. 10

)Western Pleasure( – המקצב , התנועל הבע, ס המהנה ביותרסוו המיהקבע ה נשב תחרות
  . ריותם בטובית הההתנהגוו

כתה במקום ר זשח
וג 'ה של גהראשון במקצ

 על 10ד גיל ע) ריצה קלה(
ע זכתה נט. הסוסה אלה

ה במקצבמקום השלישי 
ה הסוס על 12ד גיל עוג 'ג

   ).המיק (אגנדי לייטי מימ

רוכבות  ל חמותברכות
 – ולמשפחותיהן הצעירות

לברך אתכם שנזכה נקווה 
  !עוד הרבה פעמים בעתיד

תקיים יבחופשת הקיץ 
מחנה בחוות רוכבי יפעת 

ת יוחלק מפעילוכ, רכיבה
זדמנות  ה– בית הספר

להתנסות בענף ספורט 
  .חווייתי ומהנה

 

 
  

 
 

  שחר ביטמן

  נטע סלעי

   וטוהר תהיליםמועדון רוכבי יפעת

  2015אליפות ישראל 
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  הסוללה

. מה מן העפר שפּונה מהשטח סוללה גבוהההוק, כאשר נבנתה הסככה החדשה ברפת העמק
חשב להפחית ,  לרווחת החבריםשמתוך רגישות, היוזמה היתה של צוות הרפתנים היפעתי

, כלפי בתי המגורים במערב היישובמצד הרפת באמצעות הסוללה מפגעי רעש ומפגעים נוספים 
ן את הסוללה ּנֵ לגַ מההתחלה הרפתנים חשבו , כערך מוסף. 'בננה'בעיקר אלה שייבנו במתחם ה

שאין כמותם , עצים צעיריםבאחרונה בראש הסוללה ניטעו , ואכן. ולהפוך אותה לפנינה נופית
בעל , זהו עץ אוסטרלי ירוק עד. בלשון העם, "עץ הבקבוק "– ן הסלעיםיטוֹ יכִ כִ ָר ּבְ מדובר ב. ביפעת

והשורשים הגזע !). יםעדיין לא רוא, חכו(מראה פיסולי שמקנה לו הגזע הבקבוקי היפה והמיוחד 

 בשורה ניטעו גם שני .תתבססוהאינו זקוק להשקיה לאחר הומים בחסכן  ולכן העץ, מים אוגרים
  . כהים והפריחה האביבית הוורודה-בעל העלים האדומים,  העץ המרהיב–' ִּפיַסְרִדי'עצים של שזיף 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בהוקרה

" ישהומשהו בשביל מ"זוכרים את הכתבה בעלון 
ר שם על מפעל החסד ּפַ סּו? לפני כחודש וחצי

שהקים בעפולה בית , זקן-הגדול של סנדי בן
בודדים ושבורי לב , תמחוי ודואג לנזקקים

עם עוזריו הנאמנים לארוחה חמה ומקום מפגש 
סנדי סיפר שם . 'דרך בעמק'ו' בית בעמק'ברי  ח–

נאסף מדי יום שהמזון לארוחות בבית התמחוי 
ממה שהשאירו הילדים בגני הגיל הרך ומרכזי 

וכן מתרומת , החינוך המשלים ביפעת יום קודם
  .מפעלים ומוסדות חינוך נוספים באזור

בגיל הרך גאים מאוד בתעודת ההוקרה שקיבלו 
   ! ובצדק–מסנדי 

  מבט מצפון, עם שקיעההסוללה 

 מרים אהרוני: צילום
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  חצי עבודה

 בתנועהגם ו בבית. להסתפר פנאי לו יהה לא 'איחוד'ב הארץ לידיעת המדור את ריכזלוי  כשבנימין
 את שסיים אחרי, אחדקיץ  ערבש הסיבה זו. האדם כאחדסוף סוף  ולהיות להסתפר בו הפצירו
 מספרה אחר אביב תל ברחובות לתור החל, אילתלהחוג לידיעת הארץ  לטיולהמרובות  ההכנות
  . הרצפה תא אטאט כבר רּפָ הסַ . שבע אחרי השעה היתה ,כזאת אחת כשמצא. פתוחה

  .נכנס בניומין

  ."מחר תבוא. סגורה המספרה, שבע השעה", רּפָ הסַ  לו אמר, "מצטער"

 אבל ,מהר אותי תספר .לאילת יורד אני בבוקר השכם מחר, היום עוד להסתפר מוכרח אני, שמע"
  .הפציר בו בניומין, "שבועיים בעוד אליך לחזור אצטרך שלא, קצר קצר

   ..."חָּק ּפַ  לי יגיע לא שרק, מהר בׁשֵ  אבל ,טוב ,נו" :בשעון מבט העיף רּפָ הסַ 

 נפתחה הדלת כאשר דבעיכ גזוז כבר היה הימני הראש חצי. במלאכה החל רּפָ והסַ  התיישב בניומין
  .שפם-עב עירוני חָּק ּפַ  ונכנס

  .הרצפה את במרץ לטאטא חזרו סדין מיןובני על זרק הוא. תושייה בעל היה רּפָ הסַ 

  "!?בשבעאת העסקים  לסגור צריך החוק לפיש יודע אתה", חָּק ּפַ ה קרא "!אדוני"

  ."לטאטא גומר רק אני", רּפָ הסַ  השיב, "יודע- יודע"

  .עצומות בעיניים כפוף ישבש, בניומין מעל הסדין את לאט לאט ומשך הכיסא אל ניגש חָּק ּפַ ה

  .בקול מאיים שאל ,!!"???זה מהו"

  ..."בבוקר למחר השארתיש עבודה, דבר שום זה...", לגמגם רּפָ הסַ  התחיל... "זה ...זה"

  ".!לאילת יוצא אני בבוקר בארבע שמחר לך אמרתי? השתגעת", כיסאה מן בניומין קפץ ,!"?מה"

 טיפוס אחרי הראש את אלנבי רחוב כל סובב כבר רגע ומקץ ,הדלת לעבר מהיר איגוף תימרן הוא
 עד, קצר-קצר גזוז השני והחצי שימהמרכסופה  בלורית שלו ראש חציעל ש, 16 בן לא, מוזר

  .השורשים

  4.3.1966, עלון חיילי יפעת, "צהלון"על פי יאיר פסחי ב
  
  

  

 


