
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ולחשוב
  
  

  ְוַלְחֹׁשב ֶׁשַּלֶּגֶׁשם ֵיׁש ֶאת ַהַחְקָלִאים
  ְוָלֲאָדָמה ֶאת ַהַחָּיִלים ְוַהֵּמִתים

  ְוַלָּׁשַמִים ֶאת ֱאִהים
  ְוַלַּיִּמים ֶאת ַהַּיָּמִאים
  ְוַלָּדִגים ֶאת ַהַּדָּיִגים

  ָהעֹוְבִדים ְוַלְּנֵמִלים ֶאת ַוֲעֵדי
   ַהֻּמְבָטִליםַהָּקֶפה ֶאת ּוְלָבֵּתי

  ְוַלְּדָמעֹות ֶאת ַהְּכֵאִבים
  ְוַלְּכֵאִבים ֶאת ָהאּוְלקּוִסים
  ְוָלאּוְלקּוִסים ֶאת ַהְּמָתִחים

  ְוַלְּמָתִחים ִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ְנָפׁשֹות
  ְוִלְׁשמֹוֶנה ַהְּנָפׁשֹות ָאב ֶאָחד ֻמְבָטל
  ּוְלָאב ֶאָחד ֻמְבָטל ֵיׁש ִאָּׁשה ְרצּוָצה

   ֶׁשֶקל ְּבֹחֶדׁש900ָּׁשה ְרצּוָצה ֵיׁש ּוְלִא 
  ְלַחִּיים ִעם ֶּגֶׁשם ְוֹקר ְוַחְקָלִאים

  ּוֵמִתים ְוַחָּיִלים ֵואִהים ְוַיָּמִאים
  ּוַוֲעֵדי עֹוְבִדים ּוֻמְבָטִלים ּוְדָמעֹות

  ּוְכֵאִבים ְואּוְלקּוִסים ּוְמָתִחים

  ּוְׁשמֹוֶנה ְנָפׁשֹות ְוָאב ֶאָחד

  .ַּבַעל ֻמְבָטל

  גלס.איתן נ
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  10.1.2017אסיפה מיום 

 להמשך יישום הצעות שתיהכרעה בין  הוחלט להעביר לקלפי, 20.12.2016, הקודמת פהיאסב
לאחר מייד . משפחות קבוצת הצעתו ההנהלה ועד הצעת :י" של רמ1456תהליך השיוך במתווה 

.  החלה להתגבש הצעת פשרה, בריםפערים גדולים בין החשבה באו לביטוי חריף וקשה , האסיפה
 פנימיים ויכוחיםבו תקעיהל ולא השיוך הליך לסיום להגיעומתוך רצון , מתוך דאגה חברתית

שיש  וידאנואחרי שו,  בין החבריםהסכמה רחבהגיע לניסיון לההחלטנו לתת סיכוי ל, ממושכים
  . משפטית תכנותיהלמהלך הזה 

  
 גלעדוצגה באסיפה על ידי ההצעה ה. בשה הצעת פשרהגו שונים בפורומיםרבות  במהלך פגישות

  :ההצעה עיקרי . כהן ואמיר דקל

  . 1456 י" החלטת רמפי על הדירות שיוך יישום המשך �

 לא אולם ,במלואם איזוני המעבר את יקבלולתשלומי איזון בגין המעבר  הזכאים החברים �
  . הסבפרי אלא מיידי באופן

 הסכמי על החתימה בעת ישלמו, 27.3.2007 לפני םחברי שהיוחייבים בתשלומי האיזון ה �
  . חלקי םאיזוניתשלום  השיוך

 המעבר איזוני מלוא את ישלמו חדשים ונקלטים זה מועד לאחר לחברות שהתקבלו חברים �
  . לחברות הקבלה או/ו השיוך הסכמי על החתימה בעת

 כספים עברויו אליוש, נאמנות מחשבון ישולםהזכאים  ותיקיםוה לחבריםהמגיע  ההפרש �
  . שיוךה לתהליך הקשוריםנוספים  שונים פעמיים חד ומתשלומים חדשים מנקלטים יגבויש

  
 מקורות תשעבדמ זו שהצעה ת הפשרה היתה בעובדההצעההתנגדות העיקרית שעלתה בדיון נגד 

 תשלומי לטובת ,אחרים חשובים נושאיםאמורים להיות מופנים לש ,יפעת של עתידיםכספיים 
  .האיזונים

  
  . קלפיהכרעת הל ת הפשרההצע העברת את אישרה האספה

  .19-20.1.2017שישי -תתקיים בימים חמישיבקלפי ההצבעה 

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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 זכתה 1456 למתווה 751ההצעה לעבור ממתווה 
להצעה זו היו תנאים מוגדרים . לרוב גדול מאוד

ר  של החזר ההפרשים לוותיקים בגין המעבהיטב
בחשבון הכולל היה ברור שבסך . בין ההחלטות

י סכום משמעותי נמוך יותר "הכול תשלם יפעת לרמ
הצעירים , הוותיקים לא ייפגעו, !)₪ מיליון 6.5(

ייצאו מורווחים ואף תתאפשר קליטת חברים 
ת בַ ׁשָ אלמלא ההתניה של הֲ . חדשים בתנאים טובים

ספק אם הצעת , איזוני המעבר במלואם לוותיקים
  .המעבר היתה זוכה לרוב בקלפי

במקום זה העלו דוברי הקבוצה הצעה . קבוצת משפחות הודיעה שלא תשלם את איזוני המעבר
שגם היא פוטרת , "פשרה"ועכשיו הם מציעים , הפוטרת אותם מתשלום של עשרות אלפי שקלים

על ?  מוותריםהםעל מה : המוצעת" פשרה"אינני מבין מהי ה. אותם הלכה למעשה מתשלום

הרי הם יוצאים בכל מקרה נשכרים ? ולמה שלא ישלמו?  הם מתכוונים לא לשלםחשבון מי
י "כדי לבחון את כנות הצעת הפשרה הצעתי שתירשם ברמ. י" של רמ1456מהמעבר למתווה 

שלפיה לא יוכלו למכור את , למשפחות שלא ישלמו את איזוני המעבר במלואם הערת אזהרה
למרות שלתשלום הזה עשויים , הצעירים התנגדו בכל תוקף. א החוב מלותבַ ׁשָ הֲ הנכס לפני 

  .אני לומד מזה שתום לב בוודאי אין כאן. להידרש רק נכדיהם

 1456מה שיחזיר אותנו למתווה , "הצעת פשרה" ההצעה המוגדרת נגדאני מציע לחברים להצביע 
הוותיקים : לאמור. 2016לי חבר ביו- ואישרנו בתקנון השיוך והסכמי קיבוץ2016שקיבלנו בינואר 

  . יפוצו במלוא איזוני המעבר בין ההחלטות

אני מוכן . למשפחות אלו צריך לעזור. משפחות מעטות לא יוכלו לעמוד בתשלומים הנדרשים
רוב המשפחות בקבוצה יכולות לשלם . להירתם לעזרתן ובטוח שחברים נוספים יסכימו לכך

ץ היו מאושרות לרכוש מגרש ובית בתנאים ובגובה אלפי משפחות צעירות באר. וצריכות לשלם
אני מקווה מאוד שבתי ומשפחתה יבואו לחיות ביפעת ויתקבלו ! המשכנתא שבהם מדובר כאן

לשלם דמי קליטה ודמי , לשם כך יהיה עליהם לקחת משכנתא של מאות אלפי שקלים. לחברות
לדרוש מהחברים אחרים לסייע לבתי אינני מעלה בדעתי . אעזור לה ככל יכולתי. איזון ולבנות בית

  ?מדוע אחרים חושבים שזכותם לדרוש זאת ממני. בתשלומים

חשוב לזכור , למרות שאנחנו מדברים כאן רק על איזוני המעבר בין ההחלטות: זאת ועוד
" שלום בית" למען :'ניםטוֹ איזוני הּבֶ 'נו בעניין שהוותיקים כבר נפגעו מאוד מההחלטות ששּו

בעוד שלצעירים נוספו שנות ותק שלא , ערי הוותק על ידי יצירת תקרת ותק נמוכהכיווצנו את פ
פרדוקס נראה שמה שמתרחש מול עינינו הוא מימוש . היו להם וממשיך להיצבר ותק כל הזמן

לפיה האחד כופה על חברו להסכים לתנאים מקפחים , מדובר במונח מתורת המשחקים. הסחטן
השיטה ). האלטרנטיבה היא לכאורה ששניהם יפסידו הכול(מן העוגה " משהו"ובלבד שיקבל 

עכשיו היא מופעלת עליהם באיזוני המעבר , 'הֶּבטֹוניםאיזוני 'הזאת עבדה מצויין על הוותיקים ב
 היחידה לשנות את התוצאה היא על ידי דרישה חד משמעית לחלוקה צודקת הדרך. בין ההחלטות

  .ומידתית לכולם
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  למותו   שנים 33  טבת  'יז  אברהם עדיני

  למותו  שנים  29  טבת  'יח  ל"אריה כרמי ז

  למותה  שנים  25  טבת  'יח  ל"רבקה לוי ז

  למותה  שנים  22  טבת  'יט  ל"שרה קולניק ז

  למותו  שנים  41  טבת  'כא  ל"יצחק מרקוס ז

  למותו  שנים  23  טבת  'כא  ל"משה שחורי ז

  למותה  שנים  22  טבת  'כא  ל"יוכבד מחניימי ז

  למותו  שנים  46  טבת  'בכ  ל"ישראל שהם ז

    למותו  שנים  27  טבת  'כג  ל"מוניה ישראלי ז
  למותה  שנים  37  טבת  'כד  ל"ליובה גבתי ז

  למותה  שנים  47  טבת  'כז  ל"טובה קנריק ז
  למותה  שנים  47  טבת  'כז  ל"גוטה ברזילי ז
  למותו  שנים  24  טבת  'כח  ל"יצחק דורון ז

  למותה  שנים  20  טבת  'כח  ל"בלה קוצר ז

ייפדה רוב רובו של חוב הצעירים , לפי ההצעה.  והפתרון הוא שקריהצעת הפשרה היא מדומה
, לתשלומי הקליטה יש יעדים אחרים. ת התחייבויות אחרות של יפעתממקורות שנועדו לשֵר 

 אנחנו ממשכנים את עתיד כולנו על מנת לקנות שלום !שתמש בהם פעמייםלא נוכל לה. חיוניים
  .בית מזויף

 החלופה במקרה . לפתרון לא צודקסכיםהלהיבהל ולא ל לא פרדוקס הסחטן הואלהנכון הפתרון 
המעבר אלא חזרה להצעת , כפי שמאיימים עלינו, 751-זרה לח אינהשהצעת הפשרה לא תתקבל 

גם הצעירים הם אנשים אני מאמין ש. יזוני המעבר שעליהם הוחלטכולל א, 1456-המקורית ל
  .ם עצמנגד האינטרסים שללא יפעלו  ורציונליים

כאילו הוותיקים , בשתי האסיפות האחרונות נשמעו טענות של צעירים: ונקודה אחרונה
, הצעירים, או שהוותיקים יצרו חוב גדול שהם, הגימלאים חיים על חשבון המס שהם משלמים

פה ושם נשמעו גם איומים על הפסקת מימון הפנסיה של הגימלאים אם לא . ריכים לשלםצ
מדובר בטענות שווא שמעידות במקרה הטוב על . יסכימו לדרישה לוותר בעניין איזוני המעבר

. הצעירים לא משלמים עבור הפנסיה של הוותיקים ואינם משלמים חובות עבר. ת גמורהרּוּוּב
  .ים לחשוש מאיומי הסרקהוותיקים אינם צריכ

 להצביע נגד,  גם לכאלה שיש להם בנים ביפעתבמיוחד לוותיקים, אני שב וקורא לכל החברים
זה כדאי וזה . ההצעה המקפחת בקלפי ולעמוד על מימוש ההחלטה המקורית על איזוני המעבר

  .ליפעת, לנקלטים, לצעירים,  לוותיקים–נכון 

  פוצי מירסקי

  

  אנו שותפים בצערת דליות  משפחעם

  .ל"ז) קולבובסקי(שלמה דליות  על מות
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  קבהמשך מע
  

  ח מצב"תזכורת ודו. א

 הופיעה תגובתם הנסערת של חברים על שינוי מיקומן של תחנות 2.9.16 מיום 2194' בעלון מס
העלון נשלח לאייל . באופן המונע למעשה הגעה אליהן, האוטובוס של יפעת על הכביש הראשי

ועל ידי " מקבית הע"נשלחו למועצה פניות על ידי מנהל , בנוסף. ראש המועצה האזורית, בצר
  . חברים באופן אישי

 פורסם מכתבו של אייל בצר 4.11.16 מיום 2197' בעלון מס. פניות אלו נפלו על אוזניים קשובות
, שנכתב עוד טרם השלמת העבודות בכביש, במכתב זה. 'נתיבי ישראל'ל חברת "מנכ, לניסים פרץ

,  נמנע בפועל מתושבי יפעתלפיו, י את המצב החמור בשטח"ל נת"הציג ראש המועצה בפני מנכ
  . להשתמש בתחבורה הציבורית, בעיקר המבוגרים ומוגבלי התנועה מביניהם

  : אייל בצר הוסיף וכתב

נחלה שאקר ומנהל אגף התכנון יוסי הלוי ' לאחרונה נפגש מהנדס הרשות עם אינג] …[
אישר י "הצוות המקצועי בנת. והציג בפניהם פתרון תכנוני המאפשר לבצע את השינוי

אך לקבלן בשטח לא ניתנה הנחיית ביצוע מאחר שנדרשת תוספת , את הפתרון המוצע
התערבותך לשם מתן הוראה לצוות הביצוע בשטח לעשות את  אבקש. כספית לפרוייקט

  .כדי לאפשר לתושבי יפעת שימוש בתחנה ובתחבורה הציבורית, השינוי

המונע מהחברים נסיעה , מה האבסורדיהתחנה ניצבת עדיין במיקו. מאז עברו חודשיים נוספים
  ?עד מתי. בתחבורה ציבורית

    

  עדכון. ב

  : מעדכןשרון ורדי

 לצומת הכניסה עפולה לכיוון האוטובוס תחנת ירובו קפעול למעל בהמשך להבטחה של אייל בצר
 המתווהל פי ע. ל הצומת של נתיבי ישראמתכנני עם, מועצהס ההנדמ, ןינגרטי ודובנפגש , ליפעת

ת ביה ליפניה בנבנש שמשולה ההתנועק ואי דלת החנל תמוע שקט ב73ש כבייורחב , יבשו יחדשג
ב נתיה להתחנת משתלבור נתיב היוסד וחנת האוטובוס תמוקם מול תחנת הדלקת. לבוטן יעלמיה
  .הנסיעה

  . לישרא נתיבי של הראשי מהנדסאישור הל כניתוהתהשבוע הוגשה 

  .מחור ותקצוב ולאחר מכן לביצועהיא תועבר לת, אם התוכנית תאושר

  

  משוב ציבורי. ג

חברים ותיקים מבטאים ייאוש ותסכול עמוק מקצב הטיפול בעניין מצד מנהלי יפעת מול המועצה 
תפקידיהם מבינים האם חברינו ב: חבר ותיק קורא מנהמת ליבו .לומצד המועצה מול נתיבי ישרא

מדוע לא טרחו לראות את התוכניות ? יןאת המשמעות של גרירת הרגליים שלהם בטיפול בעני
האם ? מדוע אינם דופקים מדי שבוע על השולחן? מדוע לא מחו בתוקף בזמן העבודה? מלכתחילה

  ? בכל דרך, אינם מבינים שהתפקיד מחייב אותם לפעול לקיצור הזמן לתיקון המחדל ללא לאות

  .א.מ



 6

  
  
  
  

  צוות 

  אחיות

 ם לצורך קידוםלבד טיפולים שוטפים ומעקבימ. האחות ראשית ומנהלת המרפא ,אבישג הנדלר
  . במסגרת טיפת חלבשל ילדים מדריכה ועורכת מעקבי גדילה , אבישג מתאמת, ומניעהבריאות 

לאחר .  חודשכל –  מגיל חודשיים עד שנה.שבוע כל – מלידה עד גיל חודש וחצי :מעקבי טיפת חלב
נעבור , )להלן ('בית הילד'אחרי המעבר ל. חמש ושש, ארבע, שלוש, שנתיים, בגיל שנה וחצי, מכן

  .בתקווה להיענות מצד ההורים, לזימון חודשי מתוכנן של הילדים מגיל חצי שנה עד שנה

לרחל על עבודה מקרב לב תודה  .סיימה את עבודה במרפאה בשל אילוצי בריאות גיגי- בןכהן רחל 
 אנהה ה לעבודנכנסבמקום רחל . איחולים לבריאות טובה לאורך ימים ושנים, סורה ונאמנהמ

במרפאות קיבוציות ואנחנו מאחלים לה היכרות מהירה עם אנשי כאחות לאנה ניסיון  .בורקום
הינכם מתבקשים . ותעסוק גם בהזמנת התרופות' ה-ו' ג', אנה תעבוד במרפאה בימים ב. יפעת

. ניות במחצית הראשונה של החודש ולדווח לאנה על עיכובים או שינוייםלקחת תרופות כרו
  .בהמשך תסייע אנה במעקבים למטופלים עם בעיות כרוניות

פעם בשבוע ,  נשים הרות בתיאום עמןמלווה, שריד ומרצה במכללהקיבוץ אחות מ, אושרה ניר
  .תכשלוש שעו

  

  רופאים

מכיר את כולנו ועוקב אחר , מעט שני עשוריםכבר כעובד כרופא ביפעת  ר מיכאל לבקובסקי"ד
קריאת בדיקות רנטגן לבקובסקי ב ר "בשנים האחרונות השתלם ד. בריאותנו ומצוקותינו

מרפאת בבשנתיים האחרונות הוא עובד יום בשבוע .  והתמחה בנושא הטיפול בכאבואולטרסאונד
  לכל אחד ואחתבת לעזרההיות כתולר לבקובסקי מאפשרות לו "ההתמחויות הנוספות של ד. כאב

  .בקהילת יפעת

 מלידה עד ילדי יפעתחוזרת לבדוק את התפתחות , רופאת ילדים בגימלאות, אנטונלייהודית ר "ד
ביקור אצלה . 12:00 עד שעה 08:15משעה ' או בימי ג' ר אנטולי תהיה במרפאה בימי א"ד. גיל שש

  . אבישגתיאום באמצעות!  וכדאי ביותרעם הילד חשוב 
  

  כירה רפואיתמז

קביעת תורים מרגע : מעניקה שירותי מזכירות רפואית במסירות ונאמנותטיינברג שעפרה 
 :בריאותהקידום  במסגרת הפעולות ל–וכן , 17טפסי , תזכורות למטופלים, ההפנייה מהרופא

  .'תזכורות לבדיקות דם וכו, ממוגרפיהוכירורג שד ,  רופא נשים, מעקבי עיניים
  

  נהג בריאות

תודה מעומק הלב .  בריאותו איתנו מסיבות את עבודתם סיישלום ברקאיג הוותיק שלנו הנה
את מקומו של שלום מאחורי ההגה . לשלום על שירות מסור כנהג הבריאות במשך עשרות שנים

  !בהצלחה. גדעון ברזלימחליף 
  

  עובדת סוציאלית

אפשר לתאם פגישה . ודתרומתה לפונים רבה מא. סמדר אברהםהעובדת הסוציאלית שלנו היא 
עם העובדת הסוציאלית באמצעות עפרה או בפנייה ישירה באמצעות הדואר הטלפון לאגף הרווחה 

  .במועצה האזורית
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  הילדבית 

הנחמד הבית . הבית הירוק הקטן ממזרח למרפאת השיניים נמצא בשלבים אחרונים של שיפוץ
  . עובדת הסוציאלית ולפגישות עם המעקבי טיפת חלב על ידי אבישגלישמש 

  . ל" זיוסלה זינגרכסף שייעד לשם כך בצוואתו חברנו התאפשר הודות להשיפוץ 
  

  מעקבי גדילה לילדים

  . הורים לילדים שקומתם נמוכה ביחס לאחרים מוזמנים לבוא למרפאה לבירור גדילה
  .במרבית המקרים ניתן לעזור אם הבירור נעשה בזמן

  

  חיסונים

שחוסנו במסגרת ' מלבד ילדי כיתה ב,  נגד שפעת במרפאת יפעתעד כהוסנו  ילדים ומבוגרים ח390
  .רצוי למהר,  עדיין ניתן להתחסן.בית הספר

  .פעם בחיים,  חד פעמיהחיסון הוא. מוזמנים, ת ריאות שטרם חוסנו נגד דלק ומעלה65בני 
  

   דם בדיקות

 תורבטלפון  להזמין מומלץ .08:30-07:00 בשעות 'ה- ו'ג', א בימיםבמרפאה  עשותבדיקות דם נ
 םאינאם  גם  במרפאת יפעת בדיקות דםלבצע יםיכול כללית בריאות שירותיחברי . מראש

  . )מגנטי כרטיס עם לבואיש  (מרפאתנוב םמירשו

  . 30 מומלץ לערוך בדיקת דם בגיל אדם כלל
עם תפקודי חולי לב ומטופלים , לחולי סוכרת. שנהפעם ב לערוך בדיקות דםמומלץ  40 גיל מעל

  . חצי שנהמומלץ לערוך בדיקות דם מדי, תקינים לאכליה 
  

  מתי וכמה להיבדק

, ממוגרפיה. 18 מגיל,  אחת לשנה– שד רופא .אחת לשנה נשים רופא אצל בדיקהמומלצת לנשים 
  .שדה כירורגבתדירות המומלצת על ידי 

  .בירור מצב הערמוניתל דם בדיקתלעבור  לרופא והגיעלמומלץ , הפרעה במתן שתןעם  גבריםל

  .מומלץ גם מעקב גובה 50 מגיל .מומלץ מעקב משקל ולחץ דם מדי שנה 30מגיל 

  .גם אם הכול בסדר, ג פעם אחת" לבצע בדיקת אקחשוב 40בגיל 

  .שנה מדי עיניים בדיקת מומלצת 40 גילמ

, מעי גסשל סרטן  מוקדם לגילויבדיקה חשובה ה.  בצואהסמוי לדם הבדיק לבצעמומלץ  50 גילמ
  .בדיקות של יום אחד בלבד, החדשות נוחות לשימושהבדיקה ערכות . מצילת חיים

  ! אנחנו יכולים לעזור– פנו אלינו .לנסות להיגמל מהרגל רע ומזיקמאוד כדאי חשוב ולמעשנים 

חשיבות  ישלשמירה על תזונה מאוזנת ופעילות גופנית סדירה : לבני כל הגילים ומצבי הבריאות
כמו כן . במשקל ליורדים קבוצהבקרוב נפתח שוב . מירה על הבריאות ואיכות החייםעליונה בש

עם אפשרויות , באולם ומחוצה לו, נפרסם מידע מסודר על מגוון הפעילויות הגופניות ביפעת
  .ההרשמה וההצטרפות

  הזמנה

  גיגי- קיר תודה לשלום ברקאי ולרחל כהן בן להוהינכם מוזמנים

  על תרומתם למערכת הבריאות של יפעת

 . במועדון דורות11:00 בשעה 21.1.207, ביום שבת
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  המרפאהפתיחת  שעות

  'יום ו  'יום ה  'יום ד  'יום ג  'יום ב  'יום א

08:30-07:00  
בדיקות דם 

  ודחופים

13:00-07:00  
קבלת קהל 

  אחות

08:30-07:00  
בדיקות דם 

  ודחופים

09:00-07:00  
  קבלת קהל

08:30-07:00  
בדיקות דם 

  ודחופים

12:00-08:00  
קבלת קהל 

  אחות

13:00-11:00  
קבלת קהל 

  שוטפת

11:00-08:00  
רופא בתיאום 

  עם עפרה

13:00-11:00  
קבלת קהל 

  שוטפת

14:00-12:00  
  טיפת חלב

13:00-11:00  
קבלת קהל 

  אחות

  

    20:00-18:00  
קבלת רופא 

  ואחות

18:00-16:00  
  טיפת חלב

15:30-13:00  
  קבלת רופא

  

  
  

  תקשורת

  :במרפאה טלפונים
   . אחיות– 04-6548614 , מזכירה רפואית– 04-6548983

  :ניידים
   .052-3777866 – 15:00חירום עד שעה ; 052-3830956 –אבישג 

  :)לחודש למשפחה ₪ 25 עלות ,ל עפרה אצהרשמה (פ למנויים"שר
   1-700-700-752 :15:00משעה 

   

  .אנחנו מאחלים לכל בית יפעת בריאות טובה

  ,לשירותכם תמיד

   המרפאה אבישג הנדלר וצוות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

 תיערך התרמת דם במועדון החברים ,21:00 עד 17:00 משעה 19.1.2017ביום חמישי 
  . מתחת חדר האוכל

   .70 עד גיל 17ניתן לתרום מגיל 
  . מההוריםבכתב  דרוש אישור 18עבור תורמים שטרם מלאו להם 

  . דרוש אישור הרופא65עבור תורמים מעל גיל 

  .  כל תושבי יפעת היכולים לתרום מצדים להיענות גבוההצפאנו מ
  .תרומת הדם מצילה חיים ואינה פוגעת בבריאות התורם: זכרו

  !כל תרומה חשובה

  .שנה אחתם ובני משפחתם למשך דם לעצמ-ביטוחזכאים לדם תורמי ה
  .רצוי שמכל בית אב יהיה לפחות תורם אחד

  !כיבוד מובטח
  צוות המרפאה, להתראות
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אף שאין הוא בטוח באיזו שנה התחיל למלא את .  שנה35-לפני כ" נהג בית"נהיה ברקאי שלום 
אחרי שבניומין לוי , דב סיני ביקש ממני להיות נהג בית: הוא זוכר היטב את ההתחלה, ידהתפק

בשנים ההן החל . אחרי התלבטות והיסוסים הסכמתי לנסות. עבר למוזיאון ולא היה נהג קבוע
שואל לשלום כל : היום של נהג הבית בביקור אצל החברים המאושפזים בבית החולים בעפולה

בקבוק , חלוק, נעלי בית, משחת שיניים–וגם כל מה שחסר או נשכח " דבר"מביא עיתון , אחד
, אחרי כמה בקרים שהחלו בביקור החברים המאושפזים במחלקות בית החולים... משקפיים, מיץ

עושים אותי ,  הביקורים האלה לא עוזבים אותי–זה לא בשבילי , אני לא יכול": אמרתי לדב
. אבל דב צדק, לא האמנתי שאתרגל. "תתרגל, אבל זה עובר, אני יודע": דב השיב... "חולה

  ...התרגלתי

חזור - לא פעם הייתי נוסע הלוך. תפקיד במשרה מלאה פלוס" נהג הבית"במשך שנים רבות היה 
, בנוסף. מספר שלום, אף אחד לא עשה אז חשבון של עלות הנסיעות, לעפולה כמה פעמים ביום

מערכת החינוך ומוסדות השירות למטלות , ענפי המשק, יםנשלח נהג הבית בשירות ממלאי תפקיד
חלפים ומוצרים שונים , כלים, י גלםרחומ, הבאה דחופה של חבילות מ– ושליחויות מגוונות

שכפול : חברים נעזרו בשירותיו לסידורים אישייםה. לעבודה ועד מסירה של מכתבים לבנקים
  . א באלהשעון לתיקון וכיוצ, מסירת פילמים לפיתוח, מפתחות

, מסירת בדיקות למעבדות בית החולים מלבד –בתחום הבריאות כללו המשימות של נהג הבית 
סידורים , "יד שרה"הבאה והחזרה של בלוני חמצן ומכשירים מ, הבאת תרופות מבתי המרקחת

כיום :  אומרשלום .גם ליווי חברים לטיפולים במרפאות ומרכזים רפואיים שונים – 'מנהליים וכו
 וקשה להבין את מה שהיה מקובל אצלנו וים את המטופלים בני משפחה או חברים קרוביםמלו

לא פעם ,  לטיפולים רפואיים ליוויתי במרוצת השנים מספר רב של חברות וחבריםכנהג בית. בעבר
לסייע בעלייה , לתת עזרה יעילה לאדם מוגבל או נכה, למדתי לשים לב לקשיים. במצבים לא קלים

  .'לעזור בישיבה ובקימה מכיסא גלגלים וכו, דה ממנולרכב ובירי

מספר כלי , ענפים נסגרו, קים התחילו להביא בעצמם את הסחורות ליפעתּפָ סַ . הזמנים השתנו
היקף העבודה הצטמצם וכך גם . גם כלי רכב פרטיים נכנסו, הרכב בשירות המוסדות והענפים עלה

, רובו ככולו בשירות מערכת הבריאות, לקיתנהג הבית היה לתפקיד במשרה ח. מיגוון המטלות
שאף הוא לא נעשה , זה התאים לשלום. ט מילוי בקשות של מבוגרים שאי אפשר לסרב להןעֵ למַ 

  .צעיר יותר

קשה לו מאוד להשלים עם  . ועל נהיגה בכלל,עקב מצב הראייה נאלץ כעת שלום לוותר על העבודה
, לום וגם של המשפחה תצטרך להשתנותשגרת החיים של ש. אבל אין ברירה, המצב החדש

  . להתארגן מחדש

על העזרה לחברים , על התקופה הארוכה בשירות מערכת הבריאות והרווחה, שלום, תודה לך
מפעילויות חדשות ושמחה  הנאה ,לעניין,  ויציבההלבריאות טוב, איחולים לטוב. וילדים כה רבים
  . ומחום המשפחה

  .א.מ



 10

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

בעיקר באמצעות התא הקולי של , במשך קרוב לשלושה חודשים נערך סקר האזנה לרדיו יפעת
  .להשאיר תשובותיהםהרדיו שבו התבקשו המאזינים 

  .הם מאזינים לרדיו יפעתש אישרו  איש98
  

  פירוט גילי

  . 63 עד 22 מהם בגיל 83%
  .ומטה 21 בגיל 11%
  .71 עד 64  בגיל6%

  .71מעל גיל ים מאזינלא נרשמו 
  

  משפחתי- פירוט חברתי

 סך –הורים וילדים מאזינים לרדיו יפעת , שכל בני המשפחההצהירו  נפשות 6-4  משפחות בנות4
  . מאזינים19הכול 

  .18 יחד – ציינו ששני בני הזוג מאזינים לרדיו יפעת 9
  .6 סך הכול –חברה /שהם מאזינים עם חברה ציינו 3

  .מם מאזיניםשהם עצהצהירו נוספים  55
  .98- הגענו לכך

  
  מינון האזנה

  . ציינו שהם מאזינים לרדיו יפעת כמעט כל יום40
  .או האזנה לעיתים,  מפעם לפעםאו האזנה, כל סופשבועעל האזנה  הצהירו 27

  .שאין אלטרנטיבותכ, מאזינים רק ביום כיפורמרו שהם  א 7
  .כך ל בלי לנדב פרטים מעבר,השאירו אישור שהם מאזינים 24
  

  מסקנות

  :שוזאת בהתחשב בכך ,  בגדולהתוצאות הפתיעו לטובה
  .חיבור לטלוויזיה של יפעתבכלל אין בבתי ההרחבה הקהילתית . א
אינם מחוברים לערוצים הפנימיים של יפעת ) ולא בהרחבה( בקיבוץ תושבים רבים שגריםגם . ב

ריך את מספרם של אלה אני מע. לרדיו יפעת אין באפשרותם להאזין ו"יס"-מאז החיבור ל
  .  איש300 עד 150-שיכולים להאזין לרדיו ב

  
  שורה תחתונה

מספר המאזינים לרדיו יפעת עולה להערכתי באופן אבסולוטי על מספר אנשי יפעת המשתתפים 
, זאת. שרוב הבאים אליהן הם אורחים, )סילבסטר(במסיבות פורים או שנה אזרחית חדשה 

 מקרב אלה שיש באפשרותם להאזין לרדיו 98 .שנים האחרונותבטירוף בלמרות שהיישוב גדל 
  ! אחוזי האזנה מדהימים–יפעת מהווים שליש עד שני שליש מאנשי יפעת 

  

  .המשך האזנה מהנה ומרתקת לרדיו יפעתמאחל לכולם לכל מי שהשתתף בסקר ואני מודה 

DJן אוהד להמ  
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  מזל טוב

  לתמי פרנסיס

  תומאס להולדת הנכד

  .רון וֶאָמה לןב

 .ברכות לכל המשפחה

 

  מזל טוב

  וזה קיסטנברגלר

  נויהלהולדת הנינה 

  לרבקה ויעקב אדלר

  להולדת הנכדה

  .בת לאורטל ומוטי

  !ברכות לכל המשפחה

  במזל טו

  ללימור ודניאל רזניק

  .מעיין להולדת הבת

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  סיגל ועוזי סלעיל

  הילה להולדת הבת

  ליהודית ויוסף סלעי

  .להולדת הנכדה

 !ברכות לכל המשפחה

 

  

  ר חורף יפו ס– הר עצמון

  יואב אהרוני
  

שאנו לא מוכנים , מדריך הכיתה שלנו, החליט עודדי) 1957(א "לקראת הטיול למכתשים בכיתה י
 י עודדקבע, כדי להביא את הכושר הגופני והסיבולת שלנו לרמה הרצויה. כראוי לטיול הקשה

, יול בן יומייםנצטייד בכל הדרוש לט: התיכנון היה פשוט. הכנה בן יומיים באיזור הקרוב-טיול
נישן בשטח ולמחרת נמשוך , נצא ברגל מיפעת בשעת צהריים בכיוון כללי צפונה, כולל ציוד שינה

 .כלומר בחורף,  לפני הטיול השנתי למכתשיםיערך להחייבהטיול היה . יוחנן-רמתל ,מערבה
ו  אבל עודדי החליט שיהיה בסדר ואנחנו סמכנו עלי,לפעמים גשמים בצפוןיורדים בחורף 

  .בעיניים עצומות

יצאנו כמתוכנן מיפעת ומשכנו צפונה דרך סיבוב שימרון והקצה המערבי של בקעת בית נטופה עד 
המשכנו בטיפוס על . נוכח הכפר ַּכאּוָּכב, ַדְיַדֶּבהשאז עוד נקרא  ,צלעו המערבית של הר עצמון

כאן ירד עלינו . רהמדרון תוך עיקוף הפסגה ממערב והגענו אל צלעו הצפונית התלולה של הה
שהיה בו די מקום לשינה , כמעט ישר, עודדי השכיל למצוא במדרון התלול משטח קטן. הלילה

  . בצפיפות של כל בני הכיתה
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-בימים ההם היו שקי. שכבנו לישון עייפים ומרוציםד לאחריה  ומייהתארגנו לארוחת ערב מהירה
לפי . התעטפנו לקראת שינהשבהן ,  דקותשמיכות צמררק נו היו לרוּבֵ . מציאות-שינה מוצר יקר

עודדי אמר  הרי –  לא היינו מודאגיםאבל,  שהשמים מתחילים להתענןהבחנוהיעלמות הכוכבים 
  ...שיהיה בסדר

  
 ים מכורבל ועמדנוקמנו. בעשר בלילהת ובעוצמה רבה בערך אח-ל לרדת בבתחהגשם ה

 קצר שמוטב ביחד מאשר לחוד וכעבור זמן עד מהרה הבנו. רועדים מקור,  הרטובותנובשמיכותי
, הלילה היה עוד צעיר. שמיכות הרטובות מהוות גג לראשינוהכאשר ,  ורועדים יחדחבוקיםהיינו 

  . שיהיה עלינו לעמוד כך עוד שעות ארוכותידענו. הגשם המשיך לרדת בעוז ללא הפסקה
  

עודדי הציע שנספר .  בטֶרמֹולֹו של רעידותדעכה עד מהרהאבל השירה , לשירהתחיל מישהו 
 את כל הסיפורים שסופרו באותו לילה כבראיני זוכר . התקבלה בהתלהבות והצעתו סיפורים

 סיפר את אגדת יחזקאל. י עזרוניחזקאלהסיפור של , הסיפור הפותחלא אשכח את אבל , ארוך
 כאשר נכנס הזאב לביתם :ומאוד מפורט, מתאים לנסיבות, אישיהזאב ושבעת הגדיים בנוסח 

 אחד נמלט גדי .התפזרו כולם לכל עבר , בעיצומה של ארוחת הערב החמהשל הגדייםהחם והנעים 
ירוט תוארו בפהשמיכה והציפה ( לציפההחמה  שמיכת הפוך בין מצא מסתור ושינהלחדר ה

 שלישי ברח ;בארון המצעיםם מירכים וחמיערימת כרים תוך גדי שני הסתתר בה). ובהרחבה
,  למטבחרץרביעי ה ; ועשה לעצמו מקלחת של שעה שֵלמהפתח את ברז המים החמים, למקלחת

הלך ונסחף , הלך והסתעף הסיפור ... עם מלח ביציםשמונה חביתה מהכיןוכדי להסוות את עצמו 
 מבקשים כל ,כולנו מעורבים בוכאשר , נמשך לפחות שעההוא . למחוזות הזויים של חום ורכות

היו , אם אינני טועה. פרטים כדי שהתמונה תהיה יותר ברורהעוד ועוד הזמן מיחזקאל להוסיף 
רים לספר  המשיכו גם אחהמצויין של יחזקאלאחרי הסיפור . שם בסוף יותר מעשרים גדיים

  .וכך הצלחנו להגיע לבוקר, סיפורים בתורם
  

 .ארזנו את שמיכותינו הרטובות והתחלנו למשוך מערבה, עם זריחה מתחנו את אברינו הנוקשים
השמים היו . לשפרעם הקרובה יותרוהלכנו , יוחנן-מתר, לאור המצב ויתרנו על היעד המקורי

  .הוריד גשםכמובן  המעונן בדיוק מעלינו ו לכל אורך הדרך היה החלקאבל, מעוננים רק בחלקם
  

  לחיפה שאליו עלינוהנוסעים הערבים המעטים באוטובוס. הגענו לשפרעם בשעת צהריים מאוחרת
השתדלו להצטופף אבל , הם לא אמרו כלום. מיםהנוטפת והמבוצבצת לא היו מאושרים מֶחברתנו 

זו אנשים כבר לא  בשעה – ביםרובם היו לבושים בבגדיהם הטו: הבנו לליבם. הרחק מאיתנו
גם באוטובוס מחיפה ליפעת השתדלו הנוסעים .  אלא לפגישות ולסידור ענייניםנוסעים לעבודה

ובאו בטענות אל הנהג שהירשה מאנשי שפרעם אבל היו פחות מנומסים , מרחקמאיתנו לשמור 
   . במצב כזהלנו בכלל לעלות על האוטובוס

  
  :  לאור המטרהכנהטיול ההסיכמנו לעצמנו את בבית 

  . ו מוכנים לטיול מכתשיםאנחנ ,היה בסדר
  .  כבר נדע מה לעשות, אם יתפוס אותנו מטר פתאומי במכתש הגדול

  

 
 


