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 ;ןֲאִני זֹוֵכר ְׁשֵאָלה ְּבֵסֶפר ִלּמּוד ַהֶחְׁשּבוֹ 

  תָּמקֹום ֶאָחד ְוַרֶּכֶבת ַאֶחֶר ת ִמ ַעל ַרֶּכֶבת ֶׁשּיֹוֵצא

  ?ּוָּפְגׁשי יִ  ָמתַ .רֶׁשּיֹוֵצאת ִמָּמקֹום ַאחֵ 

  ;ְקֶרה ַּכֲאֶׁשר ִיָּפְגׁשּוה ּיִ ְוַאף ֶאָחד א ָׁשַאל מַ 

 .ּוְתַנְּגׁשי יִ ַעְצרּו אֹו ַיַעְברּו ַאַחת ַעל ְּפֵני ַהְּׁשִנָּיה ְואּולַ ם יַ ִא 

  דחָ ם אֶ ְוא ָהְיָתה ְׁשֵאָלה ַעל ִאיׁש ֶׁשּיֹוֵצא ִמָּמקוֹ 

 ָמַתי ִיָּפְגׁשּו. ְוִאָּׁשה ֶׁשּיֹוֵצאת ִמָּמקֹום ַאֵחר

  ?ְכָלל ִיָּפְגׁשּו ּוְלַכָּמה ְזַמן ִיָּפְגׁשּום ּבִ ְוַהִא 

  ַעְכָׁשו ִהַּגְעִּתי. ֶחְׁשּבֹוןד הַ ּוִבְדַבר ֵסֶפר ִלּמּו

  .ִׁשיַמת ַהִּפְתרֹונֹותם ְר ֶאל ָהַעּמּוִדים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשָּבהֶ 

 .ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְוָאז ָהָיה ָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ָּבֶהם

  ַעְכָׁשו ֲאִני ּבֹוֵדק. ַעְכָׁשו ֻמָּתר

  ה ָטִעיִתיַדְקִּתי ּוַבּמֶ ה צָ ַּבּמֶ 

  . ָאֵמן.ִׂשיִתיא עָ ה ֹוֵדַע ֶמה ָעִׂשיִתי ָנכֹון ּומַ ְוי

  

  יהודה עמיחי
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   ליווינו בצער 22.8.2016, ו" תשעאב ב'יח', בביום 

  . ל" זעמוס מנורלמנוחת עולמים את חברנו היקר 
  

  , וכן דברי משפחה וחברים לזכרו, דברי הפרידה בהלוויה
  .ם השלושיםיופיעו בעלון זיכרון ביו

 

  ,חברי יפעת היקרים

ברצוננו להודות לצוות הבריאות על הטיפול המסור בעמוס בשנים האחרונות ולחברים 
  . ך בכךעל אף הקושי הרב שהיה כרו, הטובים שעשו מאמץ לשמור איתו על קשר

אנחנו מודים מעומק הלב לצוות האבלות שנענה לבקשתנו לא לדחות את ההלוויה 
  .ולהביא את עמוס למנוחת עולמים בערב של אותו היום שבו יצאה נשמתו

תודה לחברים אשר השתתפו ;  הינחה את ההלוויה בשקט ובצניעותאשר, לרן רוןתודה 
ם שבאו ללוות את עמוס בדרכו תודה לכל החברים הרבי; במאמץ הגדול של הקבורה

זה ממש לא . נוכחות כולכם בצל האורנים האצילה על הטקס אנושיות וכבוד. האחרונה
  .מובן מאליו

חום הידידות .  ולהיות איתנולהביע השתתפות בצערתודה לחברים שהגיעו בימי השבעה 
  .זאת היא עבורנו משמעות מרגשת של בית אמיתי. שחשנו מצד כולם ריגש אותנו

  ,בהוקרה ותודה
 מנורמשפחת 

  למותה  שנים   32  אלול  'ב  ל"פנינה ברונר ז
  למותה  שנים  6  אלול  'ג  ל"עליזה גלעד ז

  למותה  שנים  28  אלול  ' ד  ל"דבורה גוטמן ז
  למותה  ם שני  15  אלול  'ד  ל"חיים ז-רבקה בן

  למותה  שנים    34  אלול  'ו  ל"מרים עמית ז
  לנופלו  שנים    47  אלול  'י  ל"עודד שכנאי ז

  למותו  שנים    9  אלול  'י  ל"שלומה פלונס ז
  למותה  שנים    27  אלול  'יא  ל"דבורה גפן ז
  למותו  שנים   6  אלול  'יב  ל"יצחק טאו ז

  למותה  שנים   17  אלול  'יב  ל"ברכה בורשטיין ז
 למותה  שנים  4  אלול  'יג  ל" זאביבה שאלתיאל

  למותו  שנים  47  אלול  'די  ל"ליפא הלפרין ז
  למותו  שנים  30  אלול  'טו  ל"אברהם כהן ז

  למותה  שנים  41  אלול  'יז  ל"חיה עדיני ז
  למותה  שנים  25  אלול  'יח  ל" זצילה משי

  ולמות  שנים  34  אלול  'כ  ל" זמרדכי גוטמן
  ולמות  שנים  46  אלול  'כה  ל" זעקיבא גושן

  ומותל  שנים  50  אלול  'כו  ל" זיוגבצבי 
  הלמות  שנים  5  אלול  'כו  ל" זרחל דיטל

 למותה  שנים  9  אלול  'כז  ל" זטייבל פקר
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  נטע גוריון
  אלמה גלעד

  גור דקל
  ליאם ונדל
  אייל לנקרי
  י'ליבי קוזצ

  כרמל סהר
  נועה ענבר
  רון קולמר

  שרון קליימן
  אורי רוזנשטיין

  רומי רייל

  אילון אורן
  ליה אורן

  נדב-נרי בר
  אביב ברשישת
  גיל גולדהור
  מאי גולדמן
  עמרי דוידוב

  עידו חיון
  גילי סלע
  גוני ענבר

  יועד תהילים

 

  ;ומשפחותיהםהוריהם , נוילדיכל  למעשירה וחווייתיתשנת לימודים 

  . למורים ולכל צוותי החינוךשנת הוראה מוצלחת ורגועה

  המתחילים את הלימודים בבית הספר היסודי', ברכה מיוחדת לתלמידי כיתה א

  .יכוןהעוברים להמשך לימודים בבית הספר הת', ולתלמידי כיתה ז

  ! חה ל צ ה ב
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  23.8.2016סיפה מיום א

  עדכון הרכב ועדת הביקורת. א

 ללא מתנגדים את צירופו של אישרההאסיפה 
חיים לוועדת הביקורת במקום אורי - יורם בן
  .שוויקה

  הנהלת קרן המילואים. ב

הנהלת קרן המילואים נבחרה לתפקידה ביוני 
ליץ ועד ההנהלה לאסיפה להעביר להצבעה בקלפי את המשך המ,  שנים4בתום קדנציה בת . 2012

, ר" יו–יהודה בכר ::  בהנהלה חברים.בצירוף דני סלעי, כהונתה של הנהלת הקרן בהרכבה הנוכחי
  .אברהמי קול ועמרי גולדהור, .איה פ

  

  . את ההצעהאישרההאסיפה 

  ייעוד דמי הקליטה לפיתוח תשתיות שכונת הבננה. ג

, ןד להקים את בתיה" הנקלטים לחברות בתהליך צמות משפחותשבה אמור, נהבנייה בשכונת הבנ
שתחתיו , )דרך המשק (2כביש פיתוח ב₪  מיליון 3.5-השקעה של ככולל , מחייבת פיתוח תשתיות

כולל ענפי , הכביש משרת את כלל היישובמאחר ש .עוברות תשתיות חשמל וביוב משמעותיות
 את ליהטלא ניתן ל,  מערכת החינוך לגיל הרך ובתי מגורים,מתחמי השכרה, )רפת ולולים(משק 

  .חברים החדשיםת פיתוח הכביש על המלוא עלו

 מתקבולי דמי הקליטה 75%-ד לייעד לפיתוח הכביש כ"צוות צמאישר את המלצת ועד ההנהלה 
לפיתוח תשתיות  בהגדרה המיועדים ,)למשפחה₪  אלף 52 (שמשולמים על ידי החברים החדשים

 מהעלות הכוללת של 45%-קרוב למדובר בסכום של ). כבר נלקחו בחשבון למטרות אחרות 25%(
   .₪ מיליון 3.5העומדת על , פיתוח הכביש

  .להכרעת הקלפיההצעה  העברת שרהיא, האסיפה

  

הרכב הנהלת קרן  הצבענו על 1-2.9.2016בקלפי שנערכה בימים  
המילואים ועל ייעוד דמי הקליטה של חברים חדשים לפיתוח 

  .תשתיות שכונת הבננה
  

  הנהלת קרן המילואים
  . חברים 125 בהצבעה השתתפו

  .נגד כל אחד מהחברים המוצעים/ בעד–ההצבעה היתה אישית 
  .וב גדול ברכל החברים נבחרו

  : המילואים שנבחרההנהלת קרן 
  עמרי גולדהור ודני סלעי, אברהמי קול, .איה פ, ר" יו–יהודה בכר 

  
  ייעוד דמי הקליטה לפיתוח תשתיות שכונת הבננה

   .חברים 138 בהצבעה השתתפו
   . מכלל המצביעים76%שהם ,  חברים105 הצביעו בעד
  .ם מכלל המצביעי24%שהם ,  חברים 33 הצביעו נגד

  

 .ייעוד דמי הקליטה לפיתוח תשתיות הבננה אושר
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  2.8.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  שיפוץ והרחבה של מבואת אולם התרבות  .1

מבקשת לשפץ ולהרחיב , ולם התרבות על פי הסכם עם יפעתהמנהלת את א, המועצה האזורית
ליצור חלל להנצחת , על מנת להסדיר את הנגישות לבעלי מוגבלויות, של המבואה של האולם
התכנון (להוסיף תאי שירותים לפי התקן ולשפר את החזות בכללותה , זכרם של חללי המועצה

אישור קיבוץ יפעת . השיפוץ במלואוהמועצה תממן את ). הראשוני הוצג בפני ועדת התכנון
  ).קיבוץ יפעת הינו הבעלים של הנכס(נדרש לצורך התקדמות התכנון והוצאת היתר בנייה 

  . לאשר את בקשת המועצה הוחלט

  עדכון– 17מתחם  .2

לפני מספר חודשים הנחה ועד ההנהלה את ההנהלה הפעילה להכין מסמך עקרונות לפיתוח 
  . 2016הביצוע בהתאם לתקציב שאושר לשנת  ולהציג את התוכנית 17מתחם 

  .שרון ורדי עדכן את ההנהלה על ההתקדמות בתוכנית בהתאם לתקציב

   תפקידים וממלאי תפקידים .3

הגדרת משך , א והנהלת הקהילה לנוהלי בחירת ממלאי תפקידים"החל דיון בהצעת מש
  . הקדנציות ומספר הקדנציות ברצף

  . בות הבאותהדיון לא הסתיים ויימשך באחת הישי

   ספר האיחוד .4

שתתף בהוצאת לה, לשעבר" איחוד הקבוצות והקיבוצים"נדונה פניית התנועה לכל קיבוצי 
  .  10.000₪ה המבוקשת היא בסך תרומה. ספר המספר את סיפורה של התנועה

  . התרומה להוצאת הספר את אישרהההנהלה 

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  
  

 
  מזל טוב

  לבר וספיר לנישואיהם

   מזל טוב

  .לריקי ודודיק פרץ

 !ברכות לכל המשפחה
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ורדי   :מתנצל על הדיווח המאוחר,  משתף ומעדכן,עסקיםמנהל ה, שרון 

  . קטים גדולים מתנהלים מזה זמן בקרבת יפעת ובשטחיהישלושה פרוי

  "מי נעם" של תאגיד *שדרוג קו סניקת ביוב  .א

גדל מפולה וע, צרת עיליתנהשייך ל, "מי נעם"תאגיד המים והביוב 
 תחנת ששימש לסניקת הביוב בין, מחליף את קו האזבסט הישן, העמק

  )מכון טיהור שפכים (ש"עד מט העמק שאיבת השפכים מאחורי רפת
 באזור כביש 73 חוצה את כביש הקו.  חדש פוליאתילןלקו, גניגר

  . הכניסה המערבי של יפעת ומשם ממשיך לכיוון גניגר מדרום לכביש

 עצים בשולי מטע האבוקדו שממערב 9החלפת הקו חייבה כריתה של 
כמו כן נפגעה . על הנזקאת יפעת יפצה יד  התאג.לחממות הישנות

את מקומה תחליף גדר חיה . שורת הברושים בגבול המטע מול שלהב
  .  על חשבון התאגידבלתי עבירה

התאגיד התחייב להוציא אותו אם . קבור באדמה, במקומובינתיים צינור האזבסט הישן נשאר 
  .קובעתיד תקים יפעת שכונת מגורים מערבית באזור שבו עובר ה

___________________  
   הזרמה בלחץ =סניקה* 

  

  צינור גז לאתר התעשייה רמת גבריאל. ב

נתיבי "(ז "חברת נתג
מושכת קו גז חדש ) "גז

מ " ק15-שאורכו כ
-מהקו הראשי חיפה

 כפר תחנת מ–בית שאן 
בקרבת המושב ברוך 

 התעשייה אתרלעד 
הצפוני של מגדל העמק 

קטע .  רמת גבריאל–
ז הזה עובר של קו הג

ברצועת שדה כותנה 
'  מ30-ברוחב של כ

בגבול הדרומי של 
הנחת הקו בקטע זה פגעה גם בקווי מים . כביש כפר ברוךסמוך ל', חלקת אמציה וחלקה ג

בשנים הבאות ניתן יהיה לשוב (ז תפצה את יפעת על אובדן היבול השנה "נתג. להשקיית השדות
כדי , קם את קווי המים שלנו בשרוולים מעל קו הגזוכן תש, )ולגדל גידולי שדה מעל קו הגז

  . והחלפה בעתיד ללא תלות באישורים וביורוקרטיה לאפשר טיפול

 לכאן הוכנס צינור הגז על חשבון הכותנה

 השבוע', פימה'כותנה מהזן 
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 במקביל לקו סניקת  מול יפעת73 מדרום לכבישממשיך לאורך הכבישים ועובר , צינור הגזתוואי 
האבוקדו של  משמעותית במטעי השקדים והפגעהעבודה על הנחת הקו באזור זה .  החדשהביוב
העצים  על ,ז תיתן ליפעת פיצוי מלא על הקרקע"נתג.  עצי אבוקדו16- עצי שקד ו276נכרתו . יפעת

אבל ,  עצמו אומנם לא ניתן לטעת עצים מעל קו הגז:שנכרתו ועל ההשקעה בשיקום המטעים
ת כך שא, רוחב האזור שבו לא ניתן לנטוע צר בהרבה מרוחב הרצועה שנדרשה לשם הנחת הצינור

ראשי למטעי השקדים והאבוקדו ההשקיה הקו . רוב השטח שנפגע נוכל לשקם בנטיעה חדשה
יוחלף בקו וע בעבודות ייפג

  פוליאתילן במקום–חדש 
). שדרוג משמעותי (סי.וי.פי

העבודות על קו הגז אמורות 
   .השנהלהסתיים עד סוף 

ז היא "ההתנהלות מול נתג
החוק מאפשר : בעייתית

עולה נרחב לחברה חופש פ
, והיא מנצלת זאת עד הסוף

על מנת . וקצת יותר
 אנו ולהבטיח זכויותינ

עובדים בליווי צמוד של 
ואף , ד ושמאי מטעמנו"עו

  .נעזרנו בבית המשפט

  

  צומת הכניסה יפעת . ג

התוכנית ". נתיבי ישראל"יפעת הוכנה על ידי חברת לנהלל וכניסות ל ב73תוכנית שדרוג כביש 
כולל הכנה , רת נתיבי השתלבות ימינה ושמאלה ויצירת איי תנועה בין הנתיביםליפעת כללה יצי

הסדרת נתיבי ההשתלבות תקל על עומסי התנועה בשעות הבוקר ואחר הצהריים ותבטיח . לרמזור
: איי התנועה בין הנתיבים יאפשרו חצייה בטוחה ונוחה יותר של הכביש .נסיעה בטוחה יותר

לא אושר רימזור הצומת עדיין , לצערנו .ולא שני נתיבים בבת אחתנצטרך לחצות רק נתיב אחד 
  . בעתידנקווה לביצועאבל התשתית לכך הוכנה ו, ומעברי חצייה כפי שרצינו ודרשנו

הוזזו תחנות האוטובוס לחיפה , "נתיבי ישראל "של על יסוד דרישות הבטיחות ,תוכניתהבמסגרת 
מרגיז הדבר  על חברי יפעת ויכביד ,תחנה לעפולהבעיקר של ה, המיקום החדש.  ממקומןולעפולה
דרשה יפעת , כאשר הוצגה תוכנית השינויים בכביש בכניסה ליישוב, לפני מספר שנים. ומקומם

השנה הובטח לנו . לשנות את המיקום המתוכנן של התחנות ולקרב אותן לאזור היציאה מהקיבוץ
, וללא יידוע מוקדם שלנו,  לאחרונהאבל ממש, שוב שהתחנות ימוקמו בקרבת היציאה מהקיבוץ

כי מיקום התחנה לעפולה מול היציאה מיפעת אינו " נתיבי ישראל"קבע מתכנן ראשי בחברת 
, ם עם חבריבשיתוף .אל מֵעבר לכניסה לדרך בית העלמין, בטיחותי ויש להזיז אותה מזרחה

אני מקווה . התחנותמן המועצה האזורית לפעול יחד איתנו לשינוי מיקום תדרוש הנהלת יפעת 
להחזיר את המצב " נתיבי ישראל" יתבעו מנו לטיפול שלמקבילוב, חברי יפעת יתגייסו למאבקש

  .לקדמותו

לבית , והשינויים שנעשו בכביש העולה למוזיאון, השינויים בצומת הכניסה ליפעת בכביש הראשי
מתן פתרון תחבורתי הולם ובטיחותי בצומת שליד שער הכניסה וביתן מחייבים , הספר ולהרחבה

באחרונה השקענו מאמץ רב באיתור . הפתרון שתוכנן הוא יצירת מעגל תנועה בצומת. השמירה
. קרקעיות באזור כדי שבעת ביצוע העבודות לא ייקברו סתם מתחת לאספלט-התשתיות התת

שעשויות , יון חלופי לתנועה בתוך תחנת הדלקבפגישה שנערכה השבוע הציג מהנדס המועצה רע
לצומת זה והסבר ת וכניותה. להיות לו השלכות על תוכנית מעגל התנועה באזור ביתן השמירה

  . לחברים בהקדםווצגמפורט י

לשם הנחת צינור הגז נכרתו עצים במטע השקדים 
 )מימין(ובמטע האבוקדו ) משמאל לדרך(
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  2016אוגוסט , יפעת, סיפורים אמיתיים
  

  לאן נעלמה התחנה לכיוון חיפה. א

מהשער הזה . ירוק אל תחנת האוטובוס כדי לנסוע לחיפה יצאה מהשער ה70-חברה בת למעלה מ
. התחנה לא היתה במקומה. מאז היותה ילדה צעירה,  שנה60-היא יוצאת אל התחנה כבר יותר מ

 באפריל לא עשו משהו 1 - אפילו בתעלולים המשוגעים ביותר של ה– החברה לא הבינה מה העניין
 החברה, האוטובוס הגיע. ע וחיכתה לאוטובוסתחנה במקום הקבו- עמדה באיןהיא. שמתקרב לזה

מי ערב ? ומה יהיה אז, עד האוטובוס הבא צריך להמתין חצי שעה. הוא לא עצר, סימנה לו לעצור
הדרך אומנם . חשבה החברה מה לעשות והחליטה ללכת לתחנת האוטובוס של גבת? לה שיעצור

, התחנה של גבת. הולכים, ברירה אבל כשאין –על הכביש לא נעים ללכת וגם חם מאוד , ארוכה
  .עמדה במקום, השבח לאל

  

  לאן נעלמה התחנה לעפולה. ב

אמרו לו שהיא אומנם . לא הצליח למצוא את התחנהו, לעפולהבאוטובוס חבר רצה לנסוע 
אבל מול תחנת הדלק לא היה שום רמז , אל מול תחנת הדלקלפני זמן מה הועברה ממקומה 

האוטובוס . אוטובוס החולף על פניובייאוש על הל הכביש והביט עהחבר עמד . לתחנת אוטובוס
הועתקה לפני עשרות מטרים מן המקום שאליו , בר לכביש העולה אל בית העלמיןשם מעֵ - יעצר אֵ 

  .תחנההשלט ברק אחרי שהאוטובוס זז הבחין החבר מרחוק . זמן קצר לפי השמועה האחרונה

  ?למישהו יש הסבר מה קורה כאן
  יםחברים נסער

  

  :שירות לציבור

ביחס לדרך העולה לבית ) חץ צהוב אנכי בשמאל הצילום(המיקום החדש של התחנה לעפולה 
 ).חץ שמאלה(וכביש הכניסה ליפעת ) חץ צהוב אופקי מימין(העלמין ממערב למטע השקדים 
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�                                     
  

התברר שהזיזו את , רק לקראת השלמת השינויים בכביש הראשי
כך שבפועל אין , תחנות האוטובוס של יפעת לשני הכיוונים

הצעד הזה נעשה מבלי לשתף אותנו . באפשרותנו להגיע אליהן
רחקת מבלי לספר לנו שהשדרוג החשוב בכביש כרוך בה, בתוכניות

בר התחנה לכיוון עפולה הורחקה עד מעֵ : התחנות לקצה העולם
התחנה ! מרחק של מאות מטרים, לדרך העולה לבית העלמין

שער . עשרות מטריםממקומה לכיוון חיפה הורחקה אף היא 
מוליך אל קצה מדרכה שבורה שלנו אל הכביש הוותיק היציאה 

, מה זה. השניהמונע אפשרות לעבור לצד ,  על הכבישומעקה ברזל
  ?משחק ילדים? הזזת כלים על לוח

איך הרשיתם לדבר כזה לקרות בלי להרים קול ?  איפה אתם–ועדת התכנון של יפעת , מנהלי יפעת
אינה מחויבת " נתיבי ישראל"האם חברת : זה נורא, אם לא ידעתם מה עומד לקרות? זעקה

  .זה חמור שבעתיים, דעתםאם י? להעביר ליישובים את התוכניות ולהשיב על השגותיהם

עד עתה אפשר היה . ים בתחבורה ציבורית אינו מבוטלמספר החברים הוותיקים המשתמש
להיות תוך שתי דקות בתחנה  ו הירוק הכניסהשערבקרבת בשטח הרחב להחנות את הקלנועיות 

יך  צרכיאומנם מסוכנת , די היה בהליכה קצרהכדי להגיע לתחנה לכיוון עפולה . לכיוון חיפה
איך נגיע . בתוך שטח החצר בבטחההקלנועית המתינה . ועדיין בגבול הסביר, לחצות את הכביש

ניסע בתוך זרם הרכבים הנכנסים ? על הכביש ,תחנות האוטובוסעם הקלנועיות לקרבת עכשיו 
שבה אין מקום , בתחנת הדלק ,איפה נחנה את הקלנועיותו? בין האוטובוסים למשאיות, ויוצאים

  ?נחצה את הכבישאיך , נלך משם לתחנותאיך ו? חנייה

, אני קוראת להנהלת יפעת להילחם את מלחמת הציבור הוותיק. אסור לעבור על הדבר בשתיקה
בלי דאגה , בלי הסבר או התייחסות,  ללא סיבה–תק למעשה מהאפשרות לנסוע באוטובוס שנּו

" נתיבי ישראל"א דיחוי ללפנות לל, חובה עליכם לתקן את המחדל החמור. פתרון לומחשבה ע
חובה עליכם לגייס לעזרה את כוחה של המועצה האזורית ואפילו . ולדרוש ממנה תשובה בשטח

וותיקים לצאת למאבק חברים האני קוראת ל. כ ברושי בכנסת וכל מי שיכול להשפיע"את ח
רירות מול שזה אני קוראת לחברים הצעירים לעזור לנו במאבק  . וחיוניתלהשבת זכות בסיסית

  . הלב והאטימות באמצעות הרשתות החברתיות וכלי התקשורת
  אורה ברקאי

  

  

  

  . עד החודש האחרון,  החץ מראה את מקום התחנה לכיוון חיפה בכל שנותיה של יפעת:מימין
  . מקום-המדרכה היוצאת משער הכניסה הירוק מגיעה עכשיו לשום

לא נראה שהמיקום הוותיק יצר בעיה של בטיחות או , הסיבות להזזת התחנה נותרו עלומות
  . הפרעה לזרימת התנועה

  . מיקומה החדש של התחנה:משמאל
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� 
,  שנה בתפקיד מנהל אולם התרבות15-אחרי כ, באחרונה

בכך . העביר עמי השרוני את המפתחות לסיימון מדליה
  .  שנה בין עמי לאולם50-  כשל קשר צמוד שנמשךהסתיים פרק 

  

הממושכים  נגמרו סוף סוף הדיונים 1961בשנת : רקע מקוצר
ברוב גדול הוחלט : על ייעוד כספי השילומים של החברים

אחרי . באסיפה להקצות את הכסף להקמת אולם תרבות
במסגרת , 1964ביולי בחירת המקום והכשרת השטח התקיים 

. הטקס החגיגי של הנחת אבן הפינה, חגיגות העשור ליפעת
  . הבנייה יצאה לדרך

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :עמי
. ר רוח חיכיתי לגמר הקמת הבית בקוצ–לעיתים קרובות הלכתי לראות איך מתקדמת הבנייה 

, חגי מחזור, האולם פתח בפניי אפשרויות חדשות להצגות שקיוויתי להעלות עם החוג הדרמטי
 חגים ואירועים שנערכו עד אז בחוץ או בחדר האוכל הצר –ימי הולדת ליפעת , מסיבות בר מצווה

מופעי , האולם פתח את האפשרות להביא ליפעת הצגות תיאטרון, בנוסף. מלהכיל את הציבור
  .שעד אז נסענו לראות ולשמוע ביגור או בחיפה,  וקונצרטיםמחול

  

כך -הרצון ליהנות כבר מהאולם היה כל
כשהבניין עוד , 1966עד שבאוגוסט , חזק

היה רחוק מגמר אבל הבמה כבר 
החלטתי לערוך בו את חג , הותקנה
, בני המחזור היו צביקה ובנצי. המחזור

  . נעם ודני קולניק וחבריהם, רזיה ורותי

סידרנו על מדרגות הבטון החשופות של 
האולם ספסלי עץ על חמורי ברזל ותפרנו 

באולם שרר . מסך מבד יוטה בצבע כתום
בלי מיזוג ובלי , חום אוגוסט כבד

החברים והילדים ישבו . מאווררים
בצפיפות על הספסלים חסרי המשענת 

כנראה משום כך היה . והתבשלו בחום
 בני נראה לרבים שהמופע שהעליתי עם

ארוך כאורך , "לילות שבעמק", המחזור
כולם נשמו לרווחה כשהכול נגמר . הגלות

ואפשר היה לצאת החוצה לנשום 
  ...אוויר

ו "אב תשכ' כו, בעמוד השער של עלון יפעת
  :עקיבא גושן כתב עורך העלון )12.8.1966(

  חג כפול

בתקווה ובשמחה נקיים הערב את , באהבה
. חברות בקבוצההטקס של קבלת מחזור חדש ל

,  הבנים והבנות17-נישא ברכה לכל אחד מ
לבני המשפחה ולקרובים שיבואו לקחת , להורים

  . חברינו הצעירים-חבל בחג המחזור של בנינו

 ראשית הפעלת בית –  הערבועוד חג לנו
למרות שעוד הרבה , לראשונה[...] . התרבות

נתכנס בצל , נשאר לסיים ולשפץ בבניין ומסביבו
  של בית התרבות החדש שלנו קורתו 

, בניין התרבות, יעלה וישתלב בניין חדש זה[...] 
בשלל צבעי הקשת של בנייני המשק ונכסי 

  .צה וחבריהוהחומר של חיי הקב

       26.7.1964                     טקס הנחת אבן הפינה שטח לאולםפיצוץ סלעים בהכשרת ה          
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שירת , מלבד נאומים וברכות. 1969 בינואר 10-האולם נחנך רשמית בחג גדול וברוב עם ב
יוסיניו , חיים- יוסי בן–ינים מהחוג הדרמטי העלה עמי עם שלושה שחקנים מצוי', המקהלה וכד

הפעם הקהל לא . בת מערכה אחת,  הצגה קצרה,כוב'של צ" השידוך"את ההצגה  –ונורית קולניק 
  ...חברים הצטערו שההצגה לא התארכה קצת יותרה ,להיפך. התלונן על האורך

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :עמי

אני קיבלתי על . תו חברים מהדור הוותיקבשנים שלאחר מכן ניהלו והחזיקו את האולם וסביב
אביב אחת לכמה חודשים כדי לראות מה חדש על -הייתי נוסע לתל, עצמי את בחירת ההצגות

הייתי לצוות האולם לעזר בכל , בנוסף. הבמות ומשתדל להביא אלינו את ההצגות הטובות ביותר
חורש אחרי ששמחה . ההקמת התפאור, הגברה, תאורה: מופעיםבתחום הטכני של המה שקשור 
  .על התחזוקההמלאה את האחריות על עצמי קיבלתי , הלך לעולמו

�  

בשל הגרעון , לבסוף. האולם הגדול נכנס לקשיים כלכליים הולכים וגוברים.  שנה עברו20-כ
לפעילויות שלא הלמו את , כאילוץ כלכלי, הפסיקה יפעת את הפעלת האולם והשכירה אותו, הגדול

  . את תקופת השפל הזאת אף אחד לא רוצה לזכור. על מרכז תרבותיחלומות החברים 

את העברת הניהול לידי המועצה האזורית בהסכם מפורט המעגן אישרה אסיפת יפעת  2001בשנת 
המועצה שיפצה את האולם בהשקעה כספית גדולה והסבה . את זכויות וחובות כל אחד מהצדדים

ה מקרוב גם את מהדורת הבנייה והשיפוץ הזאת עמי ליוו. אותו לאולם חדיש ונוח מקודמו
  . התמנה למנהל האולם,2002 בשלהי שנת ,וכשהושלמה

  

  :עמי
מערכות החשמל דרך , מסךמהבמה וה –תפקידי היה לוודא שכל המערכות תקינות ומתפקדות 

.  שנכנסה לטובת כבדי השמיעה,ערכת ההגברה באוזניותעד מ ו,גלאי העשן וכיבוי האש, והמיזוג
הגיע , באחרונה הרגשתי שמספיק. יתי נוכח בכל הצגה כדי לתת במקום מענה לכל בעיה ושאלההי

  .זמן לסיים
  

  : מוסיףוהוא
, את רוב מסיבות בר המצווהבו ערכתי , בכל גלגוליו, במשך כל השנים שעברו מאז הקמת האולם

, לצערי.  ליפעת60- החג הגדול האחרון היה חג ה. חגי המחזור וימי ההולדת המיוחדים של יפעת
כואב לי שלא השכלנו .  לבלי שובכנראה –נעלמו מן הנוף החגים הקיבוציים הייחודיים שלנו 

  . היצירה התרבותית הפנימית–לשמור על הנכס היקר הזה 

�  

  . לאחור–שלא לומר , ולא בטוח שניתן לסובב את הגלגלים לכיוון אחר, וכואב, נכון
  . אחריות לניהולו ותפקודו של אולם התרבותאה בעול השל נשיתודה לעמי על עשרות השנים 

  .איחולי הצלחה לסיימון
 .א.מ
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�  

 לבקשתו של שמחה ארצי 1974 עברו מאז נענה סיימון מדליה באפריל עשורים הלמעלה מארבע
שמחה נשא בעול האחריות להלוויות . עפולה לקבורה ביפעתבית החולים להביא חברה שנפטרה מ

סיימון התקשה . מההלוויה הראשונה בקבוצת השרון עד יומו האחרון – שנים 56ך ולקבורה במש
 לא –שנים -היענות חד פעמית הפכה לתפקיד ארוך. 70- של חבר בן למעלה מלעזרה לסרב לבקשה 

ושמחה אסיר התודה , קל היה למצוא בין הצעירים חברים שהסכימו למלא את המשימה הזאת
הוא להגיע ", שמחהאמר , "ממךאני דורש הדבר היחיד ש. "ין קבועהפך את הפנייה לסיימון לעני

ולא לעשות שום דבר שעלול לפגוע ברגשות , שחס וחלילה לא יצטרכו להמתין לארון, בזמן
, אחת לאחת, שאותן זוכר סיימון היטב, אבל היו כמה פעמים, כלל די פשוט, לכאורה". המשפחה

  .ברגע האחרון ממשרק , חסר נשימה, עאיך בגלל תקלות בלתי צפויות הצליח להגי

�  

 שנים עבדו סיימון ויאיר כצוות 22במשך . החליף אותו יאיר פסחי, אחרי ששמחה הלך לעולמו
מערכת היחסים הזאת נשמרה גם ביני לבין . שיתוף פעולה מלאאמון הדדי ובב,  מתואםאֵבלּות
כל תו וכל תג בפרטים הרבים סיימון הכיר . לבקשתו, כאשר החלפתי את יאיר בתפקיד, סיימון

 השנים שלי 8-ב. סמכתי עליו ועל נסיונו העשיר והוא מעולם לא איכזב, שכרוכים בעריכת הלוויה
חלקם הוכתבו על ידי אילוצים חיצוניים וחלקם ,  בסדרי הקבורהבתפקיד חלו שינויים רבים

מועד ההלוויה במקום מודעה על לוח המודעות מתפרסמות הודעות הפטירה ו: ביוזמה שלנו
מיפעת לעפולה בבית הבאת הנפטרים ; באמצעות מסרונים לטלפונים הניידים ובדואר האלקטרוני

לפעמים ,  תפקיד קשה ומעיק שאותו מילא סיימון במשך כל השנים–לקבורה אחר כך והבאתם 
ות ירדה גם האחרי, כפועל יוצא; )אמבולנס(' יסמין' עבר לאחריות חברת – בעזרת חברים נוספים

ויתרנו על מסע ההלוויה ממרכז : סדרי ההלוויות השתנו;  להזמנת ארון הקבורהאֵבלּותשל צוות ה
וטקס ההלוויה מתחיל בבית , שהיה כרוך בסיכון נפשות בחציית הכביש, היישוב לבית העלמין

החליפו דליים גדולים עם עפר , האתים והטוריות, את מקום ערימות העפר; העלמין עצמו
לסיימון היתה תרומה משמעותית ועיקרית בחלק . קשה של הקבורה התקצרהוהעבודה ה

  .מרעיונות השינוי

העביר סיימון את , ים קצרים זמניזמן-פסקיעם ,  וקבורהאֵבלּותבתום השנים הרבות בצוות , כעת
 תחוםשהחליף אותי לפני שנה בריכוז , רן רוןל יצטרףעופר . מפתחות בית העלמין לעופר שפריר

  . ועריכת ההלוויותתאֵבלּוה

�  

קשה להעביר במילים את השפעתו .  גדולהחש סיימון הקלהלעופר עם מסירת המפתחות 
, הנזק הרגשי מצטבר. ת תמידית לקראת הודעה על פטירהההרסנית של מתח קבוע עקב דריכּו

  .קשה לתיקון
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�  

  .ך הרבה שניםבתפקיד כל כ" שרד"שבזכותם , סיימון מבקש להוקיר תודה לכמה אנשים יקרים

במשך כל . " המנוח מהמכון הפתולוגי בבית חולים העמקיהודה שחוריהראשון מביניהם הוא 
דאג שחורי לטיפול בכל אחד מנפטרי יפעת כאילו , עד מותו הפתאומי לפני פחות משנה, השנים

א  הו–במקרים מיוחדים בפתרון פלונטרים ביורוקרטיים שחורי עזר לנו , בנוסף. הוא בן משפחה
אינני יודע איך הצליח להתמודד עם המפגש . הכיר את כולם אישית והפעיל קשרים במידת הצורך

שופע אופטימיות שמחת , עם מוות באינטנסיביות ברמה יומיומית וקבועה ולהישאר אדם שפוי
  ".מודל להשראה ועידודשחורי עבורי היה . חיים

, העלמין של יפעת באיכפתיות בלתי רגילהסמי עובד בבית . "פועל הבניין הנאמן, סמיהשני הוא 
 שורות המצבות בבית ובזכות הקפדנות והדיוק של. יםחברהרבה יותר מ,  בעצם–כאילו הוא חבר 
לא נדחתה אף פעם הלוויה מסיבות , סמיהודות ל.  התלולגם במדרון הסלעיכסרגל העלמין ישרות 

אף פעם לא הייתי צריך . ים משפחתיים ואירוע הוא הגיע לחפירת הבור גם בימי חג ומועד,טכניות
  ".וכמו שצריך, סמכתי עליו שיעשה את עבודתו בזמן, להשגיח על סמי

 –כי אם כדי למלא , הבאים לכל הלוויה לא לשם נוכחות בלבד, לחברים הנאמנים–ואחרונים 
רק לעיתים רחוקות הם זוכים .  את העבודה הקשה של נשיאת הארון והקבורה–כחסד של אמת 

, אריק גפןראשון מכולם אני מבקש להזכיר את . "כך- ודה ולמילים הטובות שמגיעות להם כללת
; הודות לחריצותו ולכוחו הרב, וגם עובד בקבורה כמו שניים, כמצווה, שגם עוזר לסמי בהכנות

רחוק - עד לעבר הלא; איתן גולדשטיין ואמיר דנאי, אמנון כהן –אלפי תודות לנאמנים שבנאמנים 
, רפאל אופיר, אהרון רז, יוסי חברון –כל עוד יכלו , ועוד קודם לכן, רחמים ושמעון קנפומוטי  –

  . אתם יודעים... הזיכרון, אני מתנצל אם שכחתי מישהו. דני קולניק, צביקה לוי, עודד לוי

באחרונה הצטרפו אליהם . ים האלה נשחקיםעטכוחם ובריאותם של החברים המ, השנים עוברות
יבינו את החשיבות האנושית נוספים אני מקווה שצעירים . ר דאובר ורותם מירסקיטמי –צעירים 

   ."ות בקבורה ויצטרפו גם הם בקביעות למעגל חסד של אמתוהחברתית של השתתפ

וסיים לא פעם , בעבודה הפיזית הקשה, שסיימון עצמו היה חלק מהמעגל הזה, לא מיותר להזכיר
  ".על ארבע"את ההלוויה ממש 

�  

על עשרות השנים בתפקיד המתיש והׁשוחק שקיבלת על עצמך כשליחות ומצווה , סיימון,  לךתודה
מבלי להיכנס למתח מכל , נקווה שעכשיו תוכל לישון בלילות בשקט. כאתגר אישי, חברית- אנושית

  . צלצול טלפון

 לעופר אני מודה: "ויתממשו האיחולים של סיימון,  מי ייתן–תודה לעופר שקיבל את המפתחות 
  ".שמחליף אותי ומאחל לו תקופות אבטלה ארוכות

  מרים אהרוני

  ":דור לדור יביע אומר"
  )1964(ד "תשכ, מראיינים את הוותיקים' ילדי כיתה ז
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  .בהרחבההחדש לביתה  ת הראלמשפחבשעה טובה נכנסה 
  :נכיר אותם

סיימה תואר ראשון בפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי בחולון . בת קיבוץ יקום, 40בת , מורן
)HIT (מנחה פדגוגית בבתי ספר ומרצה. גוריון-אוניברסיטת בןתואר שני בלימודי מגדר בו 

  .לתולדות העיצוב והאמנות בטכניון

... ?ואחר כך,  בקרוב יסיים את השירות בחיל האוויר.16Fטייס . בן קיבוץ מחניים, 43בן , נטע
  .נחיה ונראה

  
  :ילדיהם

  .א"בבית ספר שגי' תלמידת כיתה ה, 10.5בת , אדוה

  .א"בבית ספר שגי' יתה גתלמיד כ, 8.5בן , יהלי

  .בגן אתרוג, 4בן , אוֹרי

  ".כלנית"בגנון , בת שנתיים, אלה

  
  

רמזי 
  אלול

  
 יְסָתו ְיהּוִדי ְּבֶאֶרץ ֲאבֹותַ 

 יׁשֹוֵלַח ּבִ 
  ...לִרְמֵזי ֱאלּו

  אברהם חלפי               
  

   אלול בארצנו ומה הם רמזי
  ...אם לא אוֶדם רימונים, אם לא חצבים

  .רמזי אלול כבר כאן, אלול על הסף
  חצבים ורימונים .

  1.9.2016יפעת 

 מרים אהרוני: צילומים
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טעימות מחלק מחוויות קייטנת הקיץ של ילדינו 

ולא על פי , בחופש הגדול ממש על קצה המזלג
,  בנוסף לבילויים בבריכה–הסדר הכרונולוגי 

שעליהן סופר בעלון , בנוסף לפעילויות הנווה
שעליה ' עזר לזולת' ובנוסף להתנדבות לקודם

  .16' מסופר בע

 

  
  חיים בתמונה מצוירת

 

  
  איקי דביקי

  

  
  בסאסא" אתגר בהר"

  

  
  פארק המים בשפיים

   
  "יום מרוקו"

  

  
  וחיות אחרות) דקל(יעל 

  סדנת עפיפונים עם דני אדר

   
 בצד המופלטות והחגיגה המרוקאית הצבעונית ביום מרוקו היו גם יום

שופעי , ססגוניים,  כולם עליזים–יום מצרים ויום הודו , יום ברזיל, איטליה
ברוח חגיגת ... צהוב וכחול, ירוק, אדום: וזאת בנוסף לימי הצבעים, דמיון

אף  ו באימוני ספורט מגווניםזינקו הילדים משיא לשיא הספורט האולימפית
  .ניםדורגל וכדורשת מול ילדי הקיבוצים השכהשתתפו בטורניר כ
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  , עוגיות חמאה: סדנת אפייה
  מיניאטורות מבצק סוכר

  

  
  במעיין חרוד

  

  
  מים וקרח בימי שרב

  

  
  סדנת קרב מגע

  

  

  לאסו במערב הפרוע
 (ODT)וגם אתגר גיבוש קבוצתי 

   בחורשה
  

  

  
  : חגיגת סיום

  בכיכר' מתנפחים'
  

  ! מחכים לשנה הבאה–ו "תמה חגיגת החופש הגדול תשע

אימונים 
 אולימפיים

קרטיבים בתום ציד 
  פוקימונים ביפעת 

 כדורתואליפות ב
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  עזר לזולת

אך בשונה מכל שאר הפעילויות שנועדו בעיקר לַׂשֵמַח את , במסגרת קייטנת הקיץ היפעתית
היוזם והמפעיל . בעפולה עילית' עזר לזולת'לבית התמחוי ) 'ד- 'ג(הגיעו ילדי מרכז יונה , הילדים

' בית בעמק' מחניכיועוזריו הקבועים של סנדי הם . זקן-של מפעל העזרה והחסד הזה הוא סנדי בן
, כבר סיפרנו בעבר .אישית וחברתיתגם להעצמה  ושזוכים באופן זה לתעסוקה', דרך בעמק'ו

נאסף מדי יום ממה שהשאירו הילדים בגני הגיל הרך ומרכזי בבית התמחוי המזון לארוחות ש
  .וכן מתרומת מפעלים ומוסדות חינוך נוספים באזור, החינוך המשלים ביפעת יום קודם

כתרומה , מהבית מילדי המרכז הביא לפעילות ההתנדבותית המיוחדת הזאת מצרך מזוןכל אחד 
הכינו הילדים סלי מזון , ביחד עם מצרכים בסיסיים שהיו במקום, מכל המצרכים שנאספו. אישית

. שריגשו ושימחו את מקבלי הסל לא פחות מתכולתו, לכל סל צירפו מכתב וציור. מלאים כל טוב
לאור ."דים את הבגדים שנמסרו למקום וסידרו למופת את פינת הבגדיםקיפלו היל, בנוסף

סיכמנו שבשנה הבאה נמשיך ", אומר סנדי בעיניים נוצצות, "ההתלהבות המרגשת של הילדים
  ".בשיתוף הפעולה ונרחיב את הפעילות גם לגילאים בוגרים יותר
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  אולימפית) ספיישל(חוגגים זכייה 

חור של כשלושה חודשים חגגו חברי באי
על האש בשמחה גדולה את ' בית בעמק'

הזכייה במקום : האירוע הגדול של השנה
ספיישל "טורניר הכדורגל של הראשון ב

ארגון בינלאומי לספורטאים " (קספיאולימ
שנערך בכפר סבא ) בעלי צרכים מיוחדים

הכדורגלנים הצטלמו עם . בחודש מאי
לום שמחמת  צי–המדליות והגביע 

  . ההתרגשות שכחו לעשות באירוע עצמו

בעוד חודש תשתתף הקבוצה בטורניר 
. הפעם במכון וינגייט, כדורגל ארצי נוסף

השחקנים כבר מתאמנים במלוא המרץ עם 
-  סנדי בן–המאמן והמדריך המופלא שלהם 

  !איחולי הצלחה מכולנו. זקן

  

  
  
  
  

  
  
  

�  
,  של סגירת מערכת הגיל הרך לשם התארגנותאחרי שבוע אחד בלבד. 28.8.16' ביום א

 מבית התינוקות –" עלו כיתה"שרובם , פתחו כל הגנים את שעריהם לילדים הרכים
 'אתרוג'הבוגרים מגן , 'אתרוג'מהגנון לגן , 'כלנית'מהפעוטון לגנון , 'חצב' לפעוטון 'ניצן'

  .'שהבוגרים שלו עלו לכיתה א, 'הדס'לגן 

 החינוכיים להפעיל את הגנים במסירות וביצירתיות ודאגו הצוותיםכל הקיץ המשיכו 
כי אם להמשך צבירת חוויות שמחות ומעשירות ולסיום יום , לא רק לשלום הילדים
  !תודה והוקרה. קשה וארוך בחיוך טוב

לתחזוקה ולהשמשה מחדש של ללא לאּות שחר הדואג - תודה והוקרה גם לאהרוני בן
  .וידיו לא רפו גם בשבוע ההתארגנות המתוח, ברוציוד ישן וחפצים שניזוקו או נש

המתמודדת בנועם ובאורך רוח עם המתחים של ,  מרכזת הגיל הרך–תודה להילה שילה 
  .עם מתן פתרונות לבעיות ולקשיים יומיומיים, ניהול המערכת הרגישה והמורכבת

יה נקווה שתה. יםראשונה של קליטה והסתגלות של הילדים למעברהתקופה ההתחילה 
  .בטוחים בעצמם ומאושרים,  ושעד מהרה נראה את הילדים עצמאיים,זו תקופה קצרה

מאתגרת בכל , מחדשת, שנה טובה ומיטיבה –לילדים ומשפחותיהם ולצוותי החינוך 
  .מהנה ומלאת שמחה, המובנים הטובים

  .בית יפעת
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  חוזרים ללימודים, נפרדים מהחופש הגדול

 ציון –ההורים והמשפחות , מרגש עבור הילדיםמעמד ,  כמו תמיד,היה' טקס הכניסה לכיתה א
' נשארו ילדי א, אחרי שעברו מתחת לגשר הענפים עם אחד ההורים או עם שניהם. דרך בחיים

  . והופיעו במתיקות וֵחן בשיר וריקוד, החמודים והאמיצים לבדם

  

  

  

  

  

  

 –' ו-'ו ה) 'ד-'ג(היונה , )'ב-'א ( כוכב–אחריהם רקדו בכישרון ובחיוך גם ילדי שלושת המרכזים 
 .הסוף כבר עמד על הסף, שאף כי טרם תם זמנו, לכולם היה זה אירוע הפרידה מן החופש הגדול

וכמו , כמו תמיד היו ברכות חמות ומתנות פרידה קטנות לצוותי החינוך ולמדריכים הצעירים
  . תמיד היו גם קצת עיניים דומעות והמון חיוכים

, וגם לא מעט הורים וסבים, טמבר התכנסו שוב כל ילדי בית הספר הצעירים בספ1-בבוקר ה
 כולם חשו שזה –התרגשות רבה ניכרה גם במעמד זה . לתדרוך קצר על סדרי ההסעות לבית הספר

   .עם כל החששות וכל הציפיות, שנת לימודים חדשהאלא פתיחה ממשית של , לא רק טקס

  

  

  

  

  

  

  

  
שזו להם השנה ' כולל תלמידי כיתה ז, צעדו אותה שעה בני הנעורים" העמק המערבי"לבית הספר 

אבל הם מיטיבים יותר לשמור אותם , גם לבני הנעורים חששות. הזההראשונה בבית הספר 
  .נקווה שיהיה טוב לכולם. וגם את הציפיות והתקוות מהשנה הזאת, בפנים

  נקלטים

חמישה עצים מצאו בית .  למקום אחר חייבו העתקה של מספר עצים17פיתוח במתחם עבודות 
נקווה שייקלטו .  בגינה שבדרך מסככת ההסעות לכיכר האדומה ובשולי השטח ליד הכלבו–חדש 

  .היטב במקומם החדש ויוסיפו נוי וצל

 דפנה קולמר: צילום
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  מוגשים כמנה, לרגל פתיחת שנת לימודים חדשה

  . אחרונה שני סיפורים ישנים על תלמידים ומורים
  

  איך עלית עלי

', ן לא רב אחרי תחילת לימודי אנגלית בכיתה הזמ
החזירה נורה מילר , )1955(ז "עוד לפני חנוכה תשט

בתחתית הדף של כמה ). ַהְכָּתבה (dictation-לילדים את דפי ה

פגישה . !See me: התנוססו בדיו ירוקה המילים, שכתבו בשגיאות רבות, ילדים
מרות שנורה לא הטילה מעולם שום עונש על ל, בארבע עיניים עם נורה נתפסה כאיום קיומי

  . רעדו!See me -רגלי כל ילדי ה. תלמיד

נורה אמרה !  אף שגיאהסומנה הרי בהכתבה שלו לא –צבי עמית לא הבין מדוע גם הוא ביניהם 
" ?אתה יודע מה זה, יש דבר שהוא הרבה יותר גרוע מאשר לכתוב בשגיאות": לצבי בקול חמור

  "?למה העתקת. להעתיק ממישהו אחר! מותלַר ": נורה השיבה"... ?מה, לא": צבי ענה בקול חלש

את כל ההכתבה , הוא בקושי מכיר את האותיות, הוא לא התכונן: צבי נאלץ להודות על האמת
העז , "?אבל איך עלית עלי ".בלי להבין מה כתוב, שכנתו לשולחן, העתיק אות באות מימימה גלעד

 My name is… Yemima Gilad :דף שלו היה כתובהבראש :  לונורה הראתה .לשאול את נורה

  
   עקלתוןנחש

  : מספריואב אהרוני

הפסקה הגדולה נחש שחור בזמן היום אחד ראינו ', בהיותנו בכיתה י, )1956(ז "בתחילת קיץ תשט
תפס אותו , באבןאת הנחש  המם הוא.  היה מהיר תגובהעוזי פיין. ליד הכיתהגדול בין הסלעים 

את הנחש ההמום טמן , נכנס עוזי לכיתה, כשההפסקה נגמרה.  וקשר לזנבו חבל ארוךארובצוו
  .את קצה החבלבידו   והשאיר במגירת שולחנווהאפאטי

בסיפורי עסק של אותו יום השיעור . והחל בשיעור, ך"נו לתנמוֵר , פנחס שדההמשורר לכיתה נכנס 
נראה לא התעניין במיוחד כל הי כעוז. בראשיתספר המורשת האלילית הקדומה המתחבאים ב

.  באמצע השיעור שלף את הנחש מהמגירה והתבונן בו בעיון.אלילים הקדומים של כנען ובבלב
  . החזיר מבט די עירני, אהתאושש קמעש, הנחש

 בזהירות על הרצפה סמוך לשולחנו אותוהניח  ולזחולכבר מסוגל  הנחשלבחון אם עוזי החליט 
נוע קדימה על הנחש התחיל ל. לֵעבר שולחן המורה, פונה קדימהכשראשו , בשורה האחורית

. את האלילים הקדומים לטובת הנחש החדשנטשנו כולנו  – גל התעוררות עבר בכיתה. הרצפה
כאשר הנחש כבר היה קרוב רק .  שהיה שקוע בספר שלפניו, היה פנחסנעשההיחיד שלא הבחין ב

  .עתהנרתע בבה את הנחש ורא, מהספרעיניו  הרים במקרה את ,אליומאוד 

עד משך בחבל , "!היסָ הוֹ ": הוא קרא בקול. עבר איזה גבולרגיש שעוזי ה. הכיתה פרצה בצחוק
ראה את בהלתו וגם כש. בר פנחס שדהרק אז הביט לעֵ . שהנחש חזר אליו והרים אותו מהרצפה

בלי אף ומו וקם ממק, הוא חפן את הנחש בידיו: הבין בעצמו מה עליו לעשות, את מבטו הקשה
  . בראש מורםיצא מהכיתהמילה מיותרת קם ו

אינני יודע מי מאיתנו זוכר עדיין את שמות 
 שמורשתם חבויה בין דפי ספר בראשיתהאלילים 

את הנחש של עוזי לא  .או את ייחוסם המשפחתי
 .נשכח לעולם

   
  
  


