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ל    ַחי ִיְפַּתח אֹוְצרֹות ָׁשַמִיםֵא

 .ִיםַיֵּשב רּוחֹו ִיְּזלּו מ

  ִגְשֵמי ָרצֹון ְּתָבֵר ֵעָדה  ּבְ 

  ְּבַפֵחי ָיגֹון ְּכִצּפֹור ְלכּוָדה 

   ְּבִצְדַקת ָאב ָהמֹון ֵהִכין ְסעּוָדה

  ְוָאַמר יַֻּקח ָנא ְמַעט ָמִים

  .ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ַמִים
   

  ֶשם ְנָדבֹות ִמְּׁשֵמי ֲעִלָּיה ּגֶ 

  ּתֹוִריד ַּבִּצָּיה ַרב ֲעִליִלָּיה

  ְּבִצְדַקת ֶנֱעַקד ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה

  ִיםְוָשב ְוָחַפר ְּבֵארֹות ַהּמַ 

  .ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ַמִים
  

   ִמְמהּוָמה ְוַהֵּצלֵלה ַעְּמ ְּד 

  ְורּוַח ָקְדְש ָעָליו ַהֲאֵצל

  ְּבִצְדַקת ִאיׁש ָּתם ַמְקלֹות ִּפֵּצל

  ָּבְרָהִטים ְּבִׁשֲקתֹות ַהַּמִים

  .ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ַמִים
  

  ֵאר ָּפִנים ַעל ַעם ָּדל ְּבַׁשְּועוֹ  הָ 

  ִנְלַּכד ְּבִפְשעֹו ְוַעל ֵּכן ֵאַחר ִיְׁשעוֹ 

   ָעָנו ָנס ִמַּפְרֹעהְּבִצְדַקת

  ַוֵיֶשב ַעל ְּבֵאר ַהַּמִים

  .ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ַמִים

  

  ַתִּזיל ִמְטרֹות ֹעז ִמְמעֹוִנים וְ 

  ּוְתבּואֹות ָׁשָנה ִיְהיּו ְדֵׁשִנים

  ְּבִצְדַקת ִנְכַנס ִלְפַני ְוִלְפִנים

  ֲאֶׁשר ֻצָּוה ַעל ִנּסּו ַהַּמִים

  .םַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ַמיִ 
  

  ֹכר ַרֲחֶמי יֹוֵצר ְמאֹורֹות זְ 

  ְוַצֵּוה ָעֶבי ְיִריקּון אֹורֹות

  ְּבִצְדַקת ֶמֶל ְנִעים ְזִמירֹות

  ֲאֶׁשר ָאַמר ִמי ַיְׁשֵקִני ַמִים

  .ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ַמִים
  

  ְשַרת ַמִים ַעל ַיָּבָשה חַ 

  ַּתִּזיל ְותֹוִציא ֶאֶבן ָהֹראָׁשה

  לֹוִחית ֲחָדָשהְּבִצְדַקת ָלַקח צְ 

  ְוַעל ָידֹו ִנְרְּפאּו ַהַּמִים

  .ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ַמִים
  

  ְרֵּפי ֶצַמח ֲאָדָמה ַהְמִציא טַ 

  ָהֵפק ְרצֹוִני ִחְזִקי ְוַאְמִצי

  ְּבִגְׁשֵמי ְנָדבֹות ְלַמַען מֹוִציא

  ֵמַחָלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ַמִים

  .ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ַמִים

 
 וט אינו ידועמחבר הפי
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    השיוך הסכמיה עלתימ        ח

להחתים השבוע התחלנו בשעה טובה ביום ראשון 
 בין הקיבוץ לחברים םסכמיההחברים על האת 

שלב . לביצוע השיוךהנדרשים ותשלומי המקדמות 
נמשך שיוך ההשיאו של תהליך זה אמור היה להיות 

האמור , שלב אחד לפני האחרון, כבר למעלה מעשור
העברת רשימות חברי : 2017חילת שנת להגיע בת

יפעת לרשות מקרקעי ישראל לקראת ביצוע השיוך 
  .י"בפועל בחתימת הסכם ישיר בין החברים לבין רמ

שעות הערב , רביעייום (עד מועד כתיבת דברים אלה .  השבוע לחתימותקבענו שלושה ימים
בתחילת לסיים  יכולים היינובקצב זה .  בתי אב100-חתמו על ההסכמים קרוב ל) המאוחרות

אולי את ,  בתי האב ביפעת הזכאים לשיוך220של רוב המכריע הדצמבר לסיים את ההחתמות של 
וצריך היה , יכול להיותשבוע ההחתמות היה . ולהגיע לקו הגמר בתהליך ממושך ומתיש, כולם

  .לא כך היה . שבוע של שמחה והתרוממות רוח,להיות

לא במכתב זה הודיעו החותמים כי .  משפחות35מכתב חתום על ידי  קיבלתי 14.11.2016ביום שני 
להגיע לחתימת בכוונתם אין ועל כן ,  לעמוד בתשלום איזוני המעבר שהוטל עליהםיוכלו

והחליט לקיים את שבוע  16.11.2016 רביעיביום זה ועד ההנהלה דן במכתב . ההסכמים
לאחר , 2016פה בתחילת דצמבר יאסההחתמות הראשון כמתוכנן ולהביא את הנושא לדיון ב

המשפחות פגשו עם נציגי י י,תהליך השיוך מרכז – יחד עם אמיר כהן ,שההנהלה הפעילה
  . החתומות על המכתב

 בעיקר, 1456 ה לחלופ751 י"רמפה ובקלפי על המעבר מחלופת ימאז קבלת ההחלטה באס
נפגשנו ,  שיצטרכו לשלםםמיהתשלוקיבלו פירוט של  לאחר שכל החברים ,בחודשים האחרונים

 אם ,בודדים בלבד.  עם עשרות חברים בנושאים שונים הקשורים לשיוך, ביחד ולחוד,אמיר ואני
 משפחות שהיו  אילו היו. העלו באופן אמיתי את האפשרות שלא יוכלו לשאת בתשלומים,בכלל

 היינו ,שים לעמוד בתשלומים הנדרן שאינה מאפשרת לה, מצוקה כספית אמיתיתבבעיה שלפונות 
 ועל העיתוי המכתבתוכן ד על והצטערתי מאעל רקע זה . לפתרוןמוצאים יחד איתן את הדרכים 

  .על סף גמר התהליך,  ברגע האחרון–במסירתו 

 להשלים נוכללא , איזוני המעבר בין החלופותלשלם את אינן מתכוונות משפחות  35 שאםברור 
בין שתי בבחירה . ניישיוך דירות קניה על החליטיפעת . 1456את מהלך השיוך לפי חלופה 

בשיקול הכולל ובסך התשלומים היא טובה ומתאימה ש, 1456 העדפנו אתני יהחלופות לשיוך קני
הוותיקים תמכו . רוב הציבור רוצה בכך. מאפשרת גם קליטת חברים חדשים בעתידו, הכולל

הם לא ייפגעו בהשוואה אחרי שהובטח להם כי זכויותי, בחלופה זו למרות החששות הכבדים
  .לא ניתן להסכים להפרת הבטחה זו.  שהיתה בתוקף עד אז751לחלופה 

דרש ינ. החברים על ההסכמיםכל גיע בשבועות הקרובים להחתמת ונפשרה מצא נמקווה שאני 
בכך רק אם נראה לנגד עינינו כל  נצליח. סובלנות הדדיתולמידה לא מבוטלת של סבלנות לשם כך 

בהווה חברי יפעת  להטוב ביותר באופן ,השיוך בהקדםתהליך  השלמת –ד המשותף את היעהזמן 
  .אני משוכנע שזה אפשרי. ובעתיד

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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  החותמים הראשונים על הסכמי השיוך: רגע היסטורי – 20.11.2016', יום א

  תשלומים מול מרגו מדר מהנהלת החשבונות –צביה וגד ברנע 
  הסברים והנחיות מגלעד דקל –' משה ברקוביץ

  אהרוני יואב;והבן איתןביטון מזל 

 מרים אהרוני: צילומים

  מזל טוב

  הדס טלונטע ל

  .רשח בןלהולדת ה

 !ברכות לכל המשפחה

 

  מזל טוב

  לאלינור ועודד הנדלר

  דור הבן להולדת

  אבישג וקיטו הנדלרל

  .להולדת הנכד

  !ברכות לכל המשפחה
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  למותה  שנים   28  חשוון  'יז  ל" זטולה הלפרין

  למותה  שנים    17  חשוון  'יז  ל" זחיה עברי

  לנופלו  שנים    49  חשוון  'יח  ל" זדוד נבו

  למותה  שנים    23  חשוון  'כ  ל" זחיה כרמי

  למותה  שנים    9  חשוון  'כא  ל" זלאה ויזר

  למותו  שנים    21  חשוון  'כד  ל" זשלמה לבנה

  למותו  שנים   3  חשוון  'כד  ל" זיןעוזי פי

  למותו  שנים   40  חשוון  'כו  ל" זאלימלך אגסי

  למותו  שנים  33  חשוון  'כו  ל"ניסים בריסקו ז

  למותה  שנים  17  חשוון  'כו  ל"טובה שליטא ז

  למותה  שנים  15  חשוון  'כו  ל"שרה דאובר ז

  למותה  שנים  32  חשוון  'כז  ל"מלכה כנעני ז

  למותו  שנים   29  חשוון  'כט  ל"ז אהרון קול

  למותו  שנים   28  חשוון  'כט  ל"יעקב ווליניץ ז

  למותה  שנים  7  חשוון  'ל  ל"אסתר בגון ז

  למותה  שנים  47  כסלו  'א  ל"חנה לוי ז

  למותה  שנים  15  כסלו  'ג  ל"אסתר רוזנמן ז

  למותו  שנים  21  כסלו  'ה  ל"שמחה חורש ז

  למותו  שנים  9  כסלו  'ו  ל"משה דיטל ז

  למותה  שנים  5  כסלו  'ו  ל"צמרת מירון ז

  למותה  שנים  32  כסלו  'ז  ל"גלה לוין ז

  למותה  שנים   34  כסלו  'ח  ל"דוד ז-מרים בן

  למותה  שנים  23  כסלו  'ח  ל"גוטה וקסר ז

 

 

  כל משפחת מנור  ו דגנית והבניםעם

   .ל"זיוסי מנור  על מותאנו שותפים בצער 

  אנו שותפים בצער  והמשפחהיכל דורוןמם ע

  .ל"ז שלמה גרוטקרקב על מות הא

   וכל משפחת שוהםראובן ם ע

  .ל"ז רותי שוהםעל מות  אנו שותפים בצער
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  16.11.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

   "בננה"עדכון פרויקט קליטה לחברות ובנייה במתחם  .1

 משפחות 12-רק כנכון להיום ". בבננה"יה ביעדכון על פרויקט הבנמסרו אבנר גלילי וגלעד דקל 
 עבודות התחלתמספר זה איננו מאפשר ". בננה"בנים אישרו את כוונתן לבנות את ביתן ב

  . הוצגו העלויות הכספיות וההשלכות החברתיות של הפסקת הפרויקטבפני ההנהלה . פיתוח

בהן  לקבל לחברות גם משפחות שלאפשרפה י תוך המלצה לאס,הפרויקט אתלהמשיך : הוחלט
  . יפעת תינתן עדיפות לבני מקרה כי בכל ,הודגש. בת יפעת/אף אחד מבני הזוג אינו בן

 גם אם הבנייה , לבניהםיועדויפעת לשלם מראש על פיתוח מגרשים שיחברי להצעה לאפשר 
  .יידונו במועד אחר, נוספותאולי גם , הצעות אלה. ל כעתיחתבפועל לא ת

 נחות בשכר דירה לחברים חדשיםה .2

ד לחברים "אבנר גלילי העלה את בקשת צוות הצמיחה הדמוגרפית להגדיל את ההנחה בשכ
 10זאת משום שרוב החברים בקבוצה זו גרים ביפעת כבר . 2014שהתקבלו לחברות בשנת 

היה נראה שהבנייה במתחם " חברות מותנית"כאשר התקבלו לחברות בהסדר . שנים ויותר
  .בינתיים הפרויקט אינו מתקדם. תתקדם בקצב מהיר" בננה"ה

 ולתת לחברים הנחה משמעותית בשכר הדירה כאשר  לדחות את הבקשה כפי שהוצגההוחלט
  .יתחילו לבנות את בתיהם

  הדירות שיוך .3

 לשלם את ןולת וביכן כי אין בכוונתהמודיעות,  משפחות35 בחתימתבפני ההנהלה הוצג מכתב 
  . ח"שלף  א70איזוני המעבר בסך 

על ההסכמים וקבלת תשלומי השיוך בסדר הזמנים  להתחיל את הליך ההחתמות :הוחלט
  .פה בתחילת דצמברילדיון באסיובא הנושא . שנקבע

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  דרישת שלום מעבר רחוק

ברשות הלקוח שלי  ":באמצעות אתר האינטרנט שלנו התקבלה פנייה בלתי שגרתית
המעמיס זקוק . שיוצר על ידי המפעל של יפעתלטרקטור גלגלים מעמיס קדמי ישן 

   ?אחר הקשור למעמיסמידע טכני שרטוט וכל האם ניתן לקבל . לשיפוץ
  ].חתימת המבקש. [..בתודה 

,  בשמו הרשמי המלא"חרושת מכונות חקלאיות –יפעת ",מפעל ה
 .כלים שיוצרו בו עדיין עובדיםשה מסתבר .1990נסגר סופית בשנת 
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  2016 גידולי שדה

  עדכון מצב

  שרון ורדי

 רבים משקים ושל ,שלנו השדה בגידולי 2016 שנת
 הקשות השנים כאחת הנראה ככל תיזכר ,רנוובאז

 גשמים מיעוט של שילוב. כלכלית מבחינה יותר
, החורף תקופת לאורך גרוע בפיזור באזורנו שירדו
 ומדיניות העולם קיבשּו נמוכים גרעינים מחירי

 בהןש ממדינות מתחרה ייבוא המעודדת ,ממשלה
 אותנו והרחיק, החקלאות את סדותבמס ממשלותה

 צבנוישה הכלכליות מהמטרות משמעותי באופן
  .השנתית כניתובת ש"לגד

 ,חודשים שבעה סיכום עם. כניותובת לעמוד נצליח לא הנראה שככל הבחנו השנה אמצע לקראת
  .שתוכנן ממה מחצית להרוויח הטוב במקרה יצליח ש"הגד כי שהראתה השנה לסוף תחזית עשינו

 מארבעה נובע לביצוע התכנון בין ההפרש עיקר כי רואים אנו ךלכ הגורמים של מפורט מניתוח
  .לגרעינים אבטיח, כותנה, גזר, חיטה: םיגידול

  חיטה
 לחצי גענוה בקרקע הרטיבות ועומק הגשמים מיעוטעקב  . זהבגידול היתה ביותר הגדולה הפגיעה
  . הגידול תקופת במהלך 7%-בכ המחירים ירדו לכך בנוסף .המתוכנן מהיבול

  ר גז
 את עצרנו, כן כמו. 30%-כ של מחירים וירידת סחורה של צףיה חווינו ,אצלנו חדש, זה גידולב

 את שהקטין מה ,דומא נמוך מחיר פודהה, 'ב מסוג הניתן ככל להימנע כדי הסוף לפני הגידול
  .מהמתוכנן 20%-בכ היבול

  כותנה
 ליבול הביאו המים בכמות וקיצוץ חריגה שורש מחלת, הקרקע ברטיבות ומחסור הגשמים מיעוט
 הכותנה מחיר התחזית עריכת בעת :ברור לא עדיין הכותנה מחיר. מהמתוכנן 20%-בכ הנמוך
. במחיר קלה התאוששות רואים להיום נכון אך, מהמתוכנן 30%-בכ נמוך היה העולמי בשוק
  .משךית זו שמגמה נקווה

  לגרעינים אבטיח
 קליפה של מתופעה השנה נפגע הגידול. הכדאיות מדדיב אצלנו ומוביל רווחי גידולזהו  רך כללבד

. הסופי המחיר על לרעה השפיעה, באזורנו המגדלים כל אצל שהופיעה, בעיה זו. נמוכה באיכות
  .הגשמים מיעוטמ קשה נפגע הבעל בחלקות היבול, בנוסף

 אגרמהמ שאיבדנו המים במקום יקרים מים לקנות הצורך הוא הרווחיות על שהשפיע נוסף גורם
  .שלו המערבית הסוללה נפרצה כאשר' ב בחלקה

�  

 האל בימים ...שלו הבאה העונה את זה מחקלאי לקחת אפשר שאי היחידי שהדבר האומרים יש
 2016 עונת מניתוח ומסקנות הנחות .2017 שנתל ש"הגד כניתות ,זהירות של רבה במידה ,נערכת

 יוצגו והמסקנות כניתוהת. בחשבון יםנלקח התומכות במערכות שקיים העדכני מהמידע ונתונים
 של הכללית כניתומהת כחלק ,הקיבוץ ההנהלה לוועד ר כךואח ש"הגד של נהלההה לוועד בקרוב

  .העסקים
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 הגורמים להיות ,לדעתי ,ימשיכו הממשלה ניותיומד העולם קיבשּו הסחורות מחירי, החורף גשמי
 איןמאחר ש. הקרובות בשנים השדה יגידול מענף שלנו ההתפרנסות רמת על עוישישפ העיקריים

 ככל ולהתייעל להתמקצע, להשתפר לנסות עלינו ,האל מגורמים אחד אף על להשפיע יכולת לנו
  .שניתן

 בימים מסתיימות' ב שבחלקה במאגר שנפרצה הסוללה סגירת עבודות כי אעדכן זו בהזדמנות
 לבניית הפריצה במקום לעומק חפירה, נפרצה שבו במקום הסוללה פתיחת כללו העבודות. האל

, המאגר מקרקעית סחף שכבת פינוי, קיים למצב וחיבורה בשכבות סוללה בניית, לסוללה" רגל"
  .הסוללות והגבהת המאגר של המזרחי חלקו העמקת

 
  'לוגיסטיקה שלהב'  בין יפעת לביןבוררותסיכום 

  

 שעניינו )שלהב מתחם שוכר(' הלוגיסטיק שלהב'בין ל יפעת ביןלפני שנה וחצי נפתח הליך בוררות 
  .הליך זה הסתיים באחרונה. תביעה כספית שלנו מהשוכר

  :תהיהשלנו  התביעה

 פי-על לשלם צריך שהשוכר טענו: היום עד 2012 מתחילת  של דמי השכירותעבר חוב תשלום .1
 50% בגובה ירותשכ דמיל מיפעת והבטחות הנחות קיבלש טען השוכר .בהסכם האמור

 .בתוקף עדיין ואלה, יהמקור מההסכם
 מהתשלום כפול, כאמור (הסכם שנחתםל בהתאם והלאה מהיום שכירותה דמי תשלום .2

  .)בפועל

לפסק של בורר יש תוקף משפטי ולא ניתן לערער , הליך בוררות הוא הליך משפטי לכל דבר ועניין
 את גורולס לפשרה להגיע אפשרות נתן מכן לאחרו הצדדיםטיעוני שני  את שמע הבורר. עליו

 חקירות, עדויות מקיום הליך מלא של מנוס היה לא ,מדי גדולים היו הפעריםמאחר ש. התיק
 .ותומלל הוקלט העדים בחקירת שנאמר מה כל ,בטענותיו שתמכו עדים הביא צד כל. ב"וכיו

  .בוררה פסק רבים נכתב חודשים לאחר

-כ של סכוםנו ל גיעמ ,הבורר פסיקת פי-לע. תבענו אותוש העבר מחוב חלק רקלנו  אישר הבורר
 חודשיםה בששת ליפעת להעביר צריך שהשוכר ,וריבית הצמדה, מ"מע כולל ,₪ ליוןימ 1.1

 אך, השכירות להסכם בהתאם ,מלא ד"שכ לשלם שוכרכמו כן קבע פסק הבורר כי על ה. הקרובים
- כ לםיש השוכר 2017 נתשב: הדרגתית תהיה מלא ד"שכתשלום ל שהחזרה נקבע רוחנו למורת

  .הסכום מלוא את ישלם ואילך 2018 משנתו, בהסכם דמי השירות שנקבעומ 85%

 לדיונים אותנו לגרורו זמן למשוך מהשוכר ולמנוע העבר חוב בגין התשלום קבלת להבטיח על מנת
 המהלך בסוף. תשלומיו הבטחת לטובת השוכר נכסי תפיסת של אגרסיבי נקטנו בצעד ,נוספים

 המגובים קים'צ עם בפריסה השארו ,במזומן מהחוב 30%-כ נוקיבל :פשרה הסכם נחתם
 נקיות שהיו, של השוכר משאיות שתי שיעבדנו נוספת כבטוחה. ההחבר בעלי של אישיות בערבויות

  .אחר שיעבוד מכל

  תודות

 ושמרהאותנו  ליוותה,  את ההליךהובילהש ,כהן שלמה ממשרד ד"עו, לוי לאורטל ברצוני להודות
   .כואורכל ל עלינו

' לוגיסטיקה שלהב' עם המקורי השכירות הסכם מעריכת פרט כל ושמר זכר ,שהכיר ,שושני ערןל
 הסכם ועד והסיכומים החקירות דרך ,החומר הכנת מ– הבוררות הליך בכל ומכריע חשוב דעֵ  היהו

  ! רבה תודה, מאליו מובן לא זה, הקיבוץ לטובת שלמים ימים של זמן השקעת על מדובר .הפשרה

כדי ללמוד  שהשקיע והימים השעותו פרט כל על ההתעקשות, החומרים הכנת על ,עמר למהלש
טיבו עם י שככל הנראה לא ה,המתח והלחץ. האחרונה האגורה עד ,לקיבוץ מגיע מה אותנו ללמדו

לאחר תקופת התאוששות , לשמחתנו.  אילצו אותו באמצע ההליך לבצע שיפוץ לליבו,בריאותו
  !רבה תודה .ש עד שהסתייםדַ  לכושר וההליך חּו חזר,ובהשגחת אבישג
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  . משתפת ומעדכנת בעניינים השוטפים של האגודה– מנהלת אגודת מתיישבי יפעת – לביא לכימ

  בהנהלת האגודה

 חודשים 9-סיכום הכלכלי לה. 2017לשנת האגודה ועד ההנהלה יתחיל בקרוב בדיונים על תקציב 
ים לבקשו המתעניינים יכול. מאפשר תחזית טובה לתוצאות השנה הנוכחית, 2016של שנת 
 היתה בראש ובראשונה לעצור את ההתנהלות הגרעונית 2016המטרה בהכנת תקציב . במזכירות

  .ושגי שיעד זה  חודשים היא9התחזית לאור סיכום . של האגודה

, זכורכ. ההנהלהועד לפי סדר קדימויות שייקבע בדיוני , התקציב החדש יכלול גם תוכנית השקעות
   .ל השקעותלַ לא ּכָ , יב חירוםתקצ בהיותו, 2016תקציב שנת 

  איוש תפקידים 

מתוך אמונה בחשיבות פעולות אלו , על מנת לעודד פעילויות תרבות וחברה ביישובים :רכז קהילה
הוצאנו מכרז . הציעה המועצה האזורית עמק יזרעאל עזרה במימון התפקיד, לגיבוש הקהילה

וה ברמה האישית והקבוצתית על ידי שילּו, לתפקיד רכז התרבות והקהילה בהיקף של חצי משרה
וכן ) בהגדרות המסורתיות של תפקיד זה(התפקיד כולל ריכוז תרבות . מחלקת היישובים במועצה

סיוע בפעילויות קהילתיות ביוזמה , בניית מערכי התנדבות, ריכוז פרויקטים ואירועים קהילתיים
ה חשיבות גדולה ואנו מקווים לתפקיד ז. תיאום פעילות ועדות, והתנדבות של חברים בקהילה

  .המהיר לאיושו

סתיים החוזה שנחתם עם אבי  מ2017ולקראת עונת  2016 בגמר עונת הרחצה : הבריכההפעלת
 – אבי מילא את תפקידו כמפעיל הבריכה באמונה ובמקצועיות .חכם עם חנוכת הבריכה החדשה

שנפתח עתה למכרז , צמם לתפקידחברי האגודה המעוניינים יכולים להציע את ע. תודתנו נתונה לו
  . נפתח מכרז חיצוני, אם לא יימצא מפעיל מתוך הקהילה. פנימי

  פעילות ועדות

בחיי היטב מורגשת פעילותן הברוכה . פועלות ביפעת מספר ועדות ביוזמה ומרץ, לשמחתנו
  :חברים נוספים שרוצים להצטרף ולתרום לפעילות מוזמנים להצטרף. הקהילה

  תרבותהועדת 
, עופר יוגב, נורית שוויקה, סיגל הילר, עירית פיין, בסקיסיגל מינקו, רן רון, )מרכזת (ע הדסנט

  .שירי אשטון

  ספורטהועדת 
   .פנחס אור, איגור אושומירסקי, קובי ברכה, מיקה גלעד ,רונן שני, אבי ונדל, נטע הראל

  חברתיה שילובהת ועד
  .רונה תהילים, גלסמן-ויינבלוםלילך ,  שכנרסיגלית, נגה שפריר, רן רון, )מרכזת (רונית ענבר

  הסביבה איכות ועדת

 ).אחראית המיחזור(בלהה רפופורט , שפריר-ה רותםוגנ, הויקק שומוני 
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  :כמו כן פעילים הנהלות וצוותים

  )חברים בתוקף תפקיד ונבחרי ציבור (הנהלת האגודה
, ' אבי סמוביץ,אלעד שכנר, פרירעופר ש, ורד שנפיק,  עומר השרוני,)ר האגודה"יו (ישראל-נעם בן

  ).נציג קיבוץ יפעת בהנהלה (קיטו הנדלר

  חינוךההנהלת 
מורן רחל , רוזנשטיין-שחר-בןן צני,  רכזת הגיל הרך– הילה ברק, קיטו הנדלר, )ר"יו(חר ש-ןסתו ב
  . רכז החינוך המשלים–שמוליק נובק, עדי אבוהב, מיכל סהר, אמנו

  ביקורתהועדת 
   .שמרית גבאי, שרון ברוך, עפרי אילת, גדעון ברזלי, )ר"יו(עילי הילר 

  ביטחוןה צוות
  .אבי ונדל, ש" רב– עופר שפריר

  בשוטף

 להגיש – מתכננת הדרכים ביפעת –פנינו ליעל כץ , במטרה להגביר את הבטיחות בדרכים �
התוכנית תובא לאישור . תלוליות האטה בכבישי ההרחבה הקהילתיתתוכנית להתקנת 

 בקרוב יבוצעו גם תיקוני דרכים הכרחיים . בהקדם האפשריואז תבוצעורית המועצה האז
  .במקומות שניזוקו ודורשים שיפור

המשמש , "מטאטא רחוב"נענינו לבקשת חברים באגודה לבדוק נקיון היישוב באמצעות  �
עלותו : על סמך התוצאות נראה לנו שאמצעי זה אינו מתאים ליפעת. לנקיון רחובות בערים

  . תועלתו מוגבלתגבוהה ו

הקיים בשיתוף פעולה  אנחנו מנסים לקדם את שיפור השטחים הציבוריים ביישוב ותחזוקת �
חשוב לזכור ולהבין כי להשתתפות של כל אדם וכל ילד ,  עם זאת.עם המועצה האזורית

בשמירה על הניקיון והתחשבות בכלל עשויה להיות תרומה שאינה נופלת בחשיבותה ממאמצי 
  .חצר וההשקעה הכספית בפיתוח השטחים- צוות הנוי

עובדת , לפיהן משתתפים התושבים בשמירה, השמירה בלילות על בסיס ההחלטות שהתקבלו �
 .תודה לכולם. הודות להבנת האחריות ומילוי חובת סדר השמירה על ידי חברי האגודה. יפה

  
  

  

  
  

    לרעי אילן

  הבולתומר שנ

  .ל"צהשחרורכם מברכות חמות עם 

  !הצלחה בהמשך הדרךאיחולי 
  

  לעומרי אורן

  .ל" לצהךברכות חמות עם גיוס

  !איחולים לשירות משמעותי ומעניין

  הדור הצעיר ובית יפעת                    
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  . )הבלתי פורמאלי(מערכת החינוך המשלים מחדש לאט ובהדרגה מתארגנת 
שמוליק . שנכנס לתפקיד לפני כחודשיים, שמוליק נובקבראש המערכת עומד 

לפני , בתפקידו הקודם. החי עם משפחתו ברמת דוד) 34(איש חינוך צעיר  הוא
 בקריית טוהספור הנוער מחלקת מנהלהיה , שהחליט לעבור לעמק יזרעאל

, כאשר הוא, צופים חניכים בתנועת ה350של  שבט וקודם לכן ריכז ביאליק
 חלוקת, הנוער בניה והעצמה של הדרכ תוך הפעילויות אתמוביל , כמבוגר יחיד

  .וסמכויות אחריות

יצור ל, העולם את ילדל לתווך הואבמערכת החינוך  המבוגר תפקיד, לתפיסתי: "שמוליק אומר
לעודד ,  והרצון לחקור ולהבין מה שקורה סביבוהסקרנות את שתפתח ,אמתמות סביבהעבורו 

, לטפח כישורים חברתיים, לתמוך ביוזמה וביטוי אישי, יכולותיו את עציםלה, ואחריות עצמאות
הוא חולם להפוך את ". להיות איתו ועבורו, להוות דוגמא אישית, סובלנות והכלה של האחר

, האתגר גדול. "נושאת הדגל של החינוך בעמק", ערכת לדוגמאמערכת החינוך המשלים ביפעת למ
  . לא נרתע מדרך ארוכה– כאיש חינוך אמיתי –אבל שמוליק , יש דרך ארוכה ללכת

. תם בהקשר קהילתי ובמסגרת קהילתיתעבודשמוליק והצוות שאיתו בחינוך המשלים רואים את 
לחזק את הזיקה והקשר , ילדיהםחשוב להם לשתף את ההורים והמשפחות בפעולות שנעשות עם 

וגם השתתפות , סיפורי מקום, ליפעת באמצעות מפגשים של הילדים עם אנשים וקבוצות בקהילה
  .ותרומה של הילדים לקהילה

כל אלה . עיצוב התכנים ובניית סדר יום קבוע ורגוע, השלב הראשון בעבודה היה ייצוב המערכת
בצד הפיזי והארגוני חלו . ים מערכת חינוךשבלעדיהם אי אפשר לקי, הם תנאים בסיסיים

, לא לפצל את עבודת הצוות על פני מרכזים רבים ולאבד איכותו  בתכניםהתרכזכדי ל :שינויים
 ילדי יפעת בכיתות אלו באים 78מתוך . 'עד כיתה ד' לילדים מכיתה א" כוכב"מרכז הותאם 

ששימש עד , ק המזרחי של המבנההחל). מדגיש שמוליק, !"מקסימים(" ילדים 44למרכז בקביעות 
הוסב לחדר אוכל עבור הילדים והם אוכלים בו ארוחת צהריים , ")נחש("השנה את בני הנעורים 

  .שולחנות משחק וחדר כדורגל, פינת התרגעות, כמו כן יש במרכז פינות יצירה. בשובם מבית הספר

מוריה את המרכז מובילה  בנועם רב
הבת עם ביפעת גרה מוריה . אוחיון

בנוסף לעבודתה  ).גן אתרוג(שילת 
לומדת במערכת החינוך המשלים היא 

הוראת מקרא וחינוך " אורנים"ב
, עוד בצוותו). ק"חח(קהילתי -חברתי

-סנדי בן: שכולו אנשי חינוך מעולים
בית 'מדריך ב( גם הוא ביפעת – זקן

מייסד בית ', דרך העמק' ו'בעמק
, בעפולה' ולתזעזר ל'התמחוי 

  וברית דייןנעמה קולניק, )?זוכרים
  .ממגדל העמק

 הסבר על תוכנית היום, מוריה והילדים
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 א לומדים"בבית הספר שגי
בימים .  ימים בשבועחמישה

 מגיעים הילדים ראשון עד רביעי
הזמן . 14:45למרכז בשעה 

שאחרי ארוחת הצהריים 
מוקדש לפעילויות משותפות של 

בימי חמישי . יצירה ומשחק
מגיעים הילדים למרכז בשעה 

מגוון כך שהזמן מאפשר , 12:45
כולל , גדול יותר של פעילויות

 חלקן –פעילויות ממושכות 
משותפות לכולם וחלקן לפי 

בימי שישי . בחירת הילדים
אחרי . מגיעים הילדים מהבוקר

יש , 9:30ארוחת בוקר בשעה 
פנאי לפעילות מרכזית של 
שעתיים והמשך של פעילות 

  .לפי העדפות הילדים, חופשית

 .שישי- בלבד בימי חמישי הפועל לעת עתה במסגרת חלקית,"היונה"כז עברו למר' ו-'ילדי כיתות ה
שיהפוך בתום עבודות השיפוץ למועדון נעורים , עבור בני הנעורים מארגנים מחדש את בית הדר

 ותוביל תודמוקרטי בחירותב בחרית אשר ,יפעת נוער מועצת תוקם בקרוב !).חכו, חכו(אטרקטיבי 
  .של נוער יפעת ניהאירגוו החינוכי היום סדר את

בני ("תנועת נוער  פעילות, לפני שכבות הגיל, נערכת לילדים, ערב-בשעות אחר הצהריים' ימי גב
 שקד לנסבית "  המד–מרכזת את הפעילות הזאת ומלווה את המדריכות הצעירות "). המושבים

מוד בכללי אך הילדים המשתתפים מתחייבים לע, הפעולות אינן חובה). גרה בגבת, בת בית אלפא(
הימנעות מוחלטת , והמדריכים יםברהח כלפי כבדיחס מ, השתתפות קבועה: ההתנהגות הראויים
ב להם ומשתדל לתת מקשי, צוות ההדרכה מסור לילדים.  מילולית ופיזית–משימוש באלימות 

  .מענה מתאים לקשיים ובעיות

תוכנית חודשית עם בראשית כל חודש תשלח שקד . במהלך השנה יתקיימו פעילויות וטיולים
  .והפעילויות בו' נחש'הסמינרים והטיולים במסגרת התנועתית וכן שעות פתיחת ה, הפעילויות

בכל , מקווים לנכונות מצד הורים וחברים נוספים בקהילה, עבור כל שכבות הגיל, בחינוך המשלים
י עבר ועיסוקי בסיפור, לשתף את הילדים והנוער בידע וניסיון אישי בתחומים מגוונים, הגילים

  .הצוות פתוח לכל רעיון ויוזמה. הווה מעניינים

  . חג המעלות: אחרון חביב
של ג המעלות הוא טקס פתיחת שנת הפעילות ח

הוא נקרא כך משום שמציינים בו . תנועת הנוער
' את העלייה של כל שכבות הגיל וכניסת ילדי ד

ביפעת היו חגי מעלות מושקעים ומלאי . לתנועה
היו אפילו . ם חגי מעלות דלי תוכן וצורהוג, שמחה

הצוות מקווה . שנים שבהן לא צויין החג הזה
נקווה שהרוחות . לערוך השנה חג שלא יישכח

ואפשר יהיה , החזקות של הימים האחרונים יירגעו
   .להדליק כתובות אש בלי חשש

בשעה . 28.11.2016, הקרוב' יום ב: רשמו לפניכם
  ?מוכנים לזה. ל במגרש ליד חדר האוכ18:15

 לוחות ימי ההולדת: מרכז כוכבעל הקיר ב
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   פעילות יצירה במרכז כוכב
  וענפיםפירות, עלי כותרת, עלים: מנדלות מחומרי טבע
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,  מנהל מחלקת הספורט במועצה– ארז ביטמןשהושגה בעזרתו ותמיכתו של , בהסכמת המועצה האזורית
כדורעף וכדור רשת במועדים , סוכם שאנשי יפעת יוכלו להשתמש באולם הספורט לפעילויות כדורסל

ש מצאת השבת עד "עד כניסת השבת ומוצ 16:00ימי שישי משעה , 22:00 עד 20:00ימי חמישי : כדלהלן
נוכל לקבל את , אבל אם יתבטל חוג אחרון, 22:00בשאר ימי השבוע יש באולם חוגים עד שעה . 22:00

נציג ועדת הספורט יהיה אחראי לתיאום עם אב הבית ולסגירת . וכך גם בחגים ובחופשות, בתיאום, האולם
  .האולם

בכוונתנו . המשתתפים מעידים שהיה נהדר, באולם החדשהשבוע התקיימה פעילות כדורסל ראשונה 
כולל הרכבה ופירוק ,  מחפשים מתנדב שיהיה אחראי על האולם בזמן משחק–להתחיל גם פעילות כדורעף 

. אנשי יפעת הרוצים להצטרף לפעילויות הכדורסל והכדורעף מוזמנים לפנות למזכירות. של הרשת
  .צעות קבוצות ווטסאפהעדכונים של זמני הפעילות יתבצעו באמ

הציבור מוזמן . 'ו- 'כיתות ה, סל ילדים-בשעה טובה החלו השבוע משחקי הליגה של קט: עדכון אחרון
  .לעקוב אחרי משחקי הפועל עמק יזרעאל ולעודד את ילדינו

   ועדת הספורט–איתכם ולמענכם 

  

  

 

  

  

  

ת הנהלם ביוזמת הורי העשרה לרצאותת הסדרה באשונה הררצאהה ההתקיימשבוע שעבר ב
אחת להורים : היתה למעשה שתי הרצאות, שעסקה במין ומיניות, ההרצאה הראשונה. ךחינוה

 .למתבגרים ואחת להורים לילדים בגיל הגן ובית הספר היסודי

נתנה מענה להתלבטויות הורים , העוסקת בחינוך למיניות בריאה, ההרצאה של שלומית הברון
איך להעביר מידע אמין בהתאמה לגיל ולהתפתחות , מיניותאיך לשוחח עם הילדים על מין ו

: המסר החשוב המרכזי של שלומית הברון.  לאורך כל החייםמהנהחנך למיניות בריאה ול, הילד
  . על מין כחלק מהחייםלדבר

איך ומתי לפתוח שיחה : אלא גם בכלים מעשיים, ההרצאה ציידה את ההורים לא רק בתובנות
דגש .  ועודלפעמים על התנגדות מצד הילד, איך להתגבר על מבוכה, ")עותכדאי לנצל זמן נסי("

מיוחד נתנה שלומית לאחריות הורים להתייחס לתכנים המיניים המוחצנים שאליהם נחשפים 
  .ולדרך ההתייחסות, כל הזמן, "דור המסכים", ילדינו

  .ובים יותר תודה להנהלת החינוך על היוזמה להרחיב דעת ולעזור לנו להיות הורים ט

  !ר כוח להמשך הדרךייש
  סיגלית שכנר
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  אש על הפנים

 איום עם מזג אוויר –שבוע קשה עבר מסתיים 
, של רוחות מזרחיות עזות מבוקר עד בוקר

בהרי ירושלים , בגליל,  בכרמל– ועימו שריפות
האש כילתה בתים רבים . בעמק, וגם בקרבתנו

שרפה חורש טבעי ועצים נטועים , עד היסוד
שיבשה את מהלך החיים של , בני עשרות שנים

הן כנראה , לפחות חלקן, שריפותה. אלפים
  .הצתות מכוונות

בשנים הראשונות היה הפעמון ליד . ביפעת,  אותנו אל השריפות שלנוהחזירוהמראות הקשים 
קודם לכן שימש . חדר האוכל האמצעי החשוב ביותר להזעקת החברים לעזרה במקרה של שריפה

  .הוא מוצג במוזיאון העמק היום .קבוצת השרוןאותו פעמון את 

בער שאת צריף הנעורים  ?את חממת הסחלבים שעלתה באש? זוכרים את המתבן שנשרף עד תום
עם שקים רטובים ומטפים של חברים ובני נעורים את הריצה הבהולה ? שלא נשאר ממנו זכרעד 

  ? ריםמגולכיבוי אש ליד בית הספר או ליד בתי המאולתרים 

  


