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  העורכת דבר 

  שמח! אורים חג 

 ;בושעל המשפחתיות    ;על האור, שהעיסוק בו מגדיל את האור שבפנים  –כמה משמח החג הזה  
  .מתעצםלמרות החורף שבחוץ, ואולי דווקא ממש בזכותו, החום בבית   על שמחת הילדים.

הוא   האור  זאת,  לא  לעם  הוא  קטנים.  חסדים  הוא  האור    הקושי. על    גובר  תמידרגעים. 
  ביטוי בעלון. ל בחרנו להביאאת העניין הזה, הדיוק הזה, 
ועל  –כך בשיר הפותח את העלון   והחושך  דליה רביקוביץ' את האופל  רואה    כן מעריכה -שבו 

מנוס שתמיד מיטיבה לקלוע לנקודה -כך את האור הנדיר. תמצאו אותו בפינתה של שרי כהן-כל
כך הרבה חן את רגעי החסד ומספר סיפורים  -העיקרית, ובפינתו של איתן ברזילי שמוצא בכל

- געגוע. תמצאו אותו גם בריאיון האופטימי שערכה אביב לוקס שלנו עם שיגי בןשמותירים חיוך ו
ישי אילן. בנוסף, לכבוד החג יצאנו לשאול חברים וחברות: נס, גדול, היה או פה? במה תבחרו  

כמובן ולמה? ומדוע בחרתם לקרוא לבנכם או בתכם בשם המזוהה עם המוטיב המרכזי של החג?  
אירוע חשוב  חידוד מיוחד לחנוכה.    –אותנו, והפעם  ים  ּכִ חְ מַ כמו תמיד,  גם גיא שטיינברג שלנו,  

וגם לו הקדשנו רגע  לקראת חנוכה    בשנים האחרונות בישראלשמצויין  הוא "יום המורה",  נוסף  
  על אירועי חנוכה מלפני יובל שנים.  עמוד השער הוא חלק ממודעה מושקעת של יוסיניו בעלון.

את תמצית  .  22/11/22"ל הלכה לעולמה ביום כ"ח בחשוון תשפ"ג,  היקרה חיה סיני ז  חברתנו
  סיפור חייה כתבה מרים אהרוני, והוא מובא בראשית העלון.

ומטרותיו.  -מספר שיחות  לאחר מדרכה מחכימות, אני רוצה לכתוב כמה מילים על אופי העלון 
תגבשות אצלנו הבנות ותובנות לגבי האופי הנכון לעלון יפעת המחודש. בשונה משנים לאט לאט מ

שוטפות   הודעות  להעברת  פלטפורמות  מגוון  היום  יש  וקבוצות    –קודמות,  פייסבוק  בעיקר 
יוצא בערך פעם בחודש. שתי העובדות האלה מכתיבות  אטסאפ  וו שונות. בנוסף, העלון שלנו 

הוא אינו מתאים עוד להעברת מידע שוטף, פרסומים שונים, תגובות לעניינים  לעלון אופי "מגזיני".  
ונועד לשמש כמגזין   דיונים פוליטיים. הוא מתאים  כתבות צבע, פינות מעניינות,    –שוטפים או 

וכיו"ב. אנחנו משתדלים להאיר פינות פחות מוכרות ביפעת   דיווחים תקופתיים מענפי הקיבוץ 
  את המעוניינים בכך לפנות אלינו. ובאנשיה ומזמינים בשמחה 

  

  חג שמח ומאיר, 
  

  אהרוני. -סיון דינמן
  

  :מערכת
  עורכת  –אהרוני  -סיון דינמן

  וכתבת  , יוזמתמראיינת –אביב לוקס 
  , הרוח שמאחורי הפרויקט מרכז הצוות והלוגיסטיקה –אבנר גלילי 

  מאייר בחסד עליון  –  יוסיניו יעקבסון
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  / דליה רביקוביץ'  כתמי אור

  

 ּוַבֹחֶמר ַהֶּזה ָהָאֵפל ðְִטָּבעּו ְּכָתִמים ֶׁשל אֹור 
 ר ֹוְולֹא ðְִׁשַמע ָּבֶהם קֹול ְוַרַחׁש ָּבם לֹא ַיֲעב 

 . ְוֵהם ְּכמֹו ֶׁשֶמן ַהּמֹור ðִָּגִרים ְוזֹוְלִפים ִמן ַהָּפ

  

 ְּתðּוָעָתם ְוֵהם ðִָּגִרים ִּכְבָׂשִמים ְוַרָּכה ּוְׁשֵלָוה 
 ּוַבֹחֶמר ַהֶּזה ָהָאֵפל ֵהם ðְִקִוים ְלַמּבּוַע ָקָטן 

  ם. דֹוָת ְוֵיׁש ָּבֶהם ֵחן ְוֶחְמָּדה ֶׁשּגֹוִאים ְועֹוְבִרים ַעל ּגְ 

  

 ּוַבֹחֶמר ַהֶּזה ָהָאֵפל ðְִבָעה ִמְכֶרה ֶׁשל ָזָהב 
 ְוַהֹחֶמר ַהֶּזה ָהָאֵפל ְמַגֶּלה ֶאת ַמֲעַמָּקיו 

 ֻðב. ָּגה ֵּבין ָהֹאֶפל ְלֵבין ַהָּזהָ ְוֵיׁש ַאֲהָבה ֲע  

  

 ְוֵהם ֲחבּוִקים ּוְׁשֵלִוים ְוֵאין ָּבֶהם קֹול ּוַמָּׁשב 
 ְוָהאֹור ְמðֵַּטף ְוðֹוֵׁשק ֶאת ַהֹחֶמר ַהֶּזה ִּבְׂשָפָתיו 

  ב. ְוָהֹאֶפל הֹוֵפ ֶאת ּגּופֹו ִּכְבֵאר ְלִכְתֵמי ַהָּזהָ 

  

 ים ֶׁשל אֹור ַּבֹחֶמר ַהֶּזה ָהָאֵפל ðְִטָּבעּו ְּכָתִמ 
 ר ֹוְולֹא ðְִׁשַמע ָּבֶהם קֹול ְוַרַחׁש ָּבם לֹא ַיֲעב 

  . ְוֵהם ְּכמֹו ֶׁשֶמן ַהּמֹור ðִָּגִרים ְוזֹוְלִפים ִמן ַהָּפ

 

   

 
 צילום: גיא שטייðברג 
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  חיה סיני 

ואהרון תהילים. שנתיים    , בת בכורה לרעיה (רשקה) לבית פיונטניצה1935חיה נולדה בפברואר  
הכרמל הדר  בשכונת  גדלה  חיה  אורי.  אחיה  נולד  מכן  ואחרבחיפה  לאחר  ילדה  נערה -,    כך 

תה נוחה מהבילויים  ידעתו של אביה לא הי, מוקפת חברים.  מלאת מרץ, חופשייה ועליזהמצודדת,  
בריה עד  הליליים שלה בגיל הנעורים. חיה ספגה את הכעס שהטיח בה, אבל על הבילויים עם ח

שעה מאוחרת לא ויתרה. בגיל צעיר מאוד נישאה חיה לחיים מזרחי. חייה השתנו מקצה אל קצה  
תוססת לֵאם   ספר-ת ביתוהיא הפכה מנער  , )1956(בני  -מיןובני)  1953(לילי  -כאשר נולדו לאה

צעירה לשניים. חיי המשפחה לא התנהלו על מי מנוחות וסופם שהתפרקו. חיה חיפשה מקום 
הקטן  לקיבוץ    1959בשנת    הגיעה  , אחרי כמה תחנות דרכים,יציבות ושקט לילדים וכך  שיבטיח
  אלומות.

המספו בחליבה  לעזרה  הגיע  פעם  מדי  הרפת.  בענף  חיה  השתלבה  סיני,    יניקאבאלומות  דב 
ביניהם גרוש ואב לבן. דובי מצא חן בעיני חיה והיא מצאה חן בעיניו. הקשר    –מוותיקי אלומות  

היה צעיר וחזק בגוף וברוח    יב ושנים, לא היה למכשול, כי ד  17הלך והתהדק. פער השנים הגדול,  
והנו  הביטחון  אל  ונמשכה  תלאות  מעט  לא  לעבור  כבר  הספיקה  הצעיר,  גילה  חרף  עם  וחיה, 

, שאליה נכנס אושר רב כאשר נולד עם ילדיהם  הקימו משפחה מלאת חוםונישאו    הם  שהקרין.
  מו.  ימצד אביו וללילי ובני מצד א עון, אח לגד)1963( הבן המשותף שי

שנים ספורות עברו, וספינת החיים המשפחתית היטלטלה שוב על מים סוערים. קיבוץ אלומות  
ה למרות  מתמשכת,  יציבות  מאי  הטובים  סבל  מרובות והקרובים  יחסים  עזיבות  החברים.  בין 

שנשארו יוה החברים  כל  את  לפזר  להחלטה  התנועה  מזכירות  את  הביאו  חדשה  קליטה  עדר 
תה ימאחר שדובי לא הסכים לוותר על חיי קיבוץ, ומאחר שהיבמקום ולבנות את הקבוצה מחדש.  

  . 1968בקיץ   משפחת סיני ליפעתלו קרבת משפחה לרות ודוד חורן, הגיעה 

שבה חסר זה מכבר אח מיומן    , דב נכנס לעבודה במרפאה
נוסף. חיה עבדה תחילה בבישול במטבח באגפיו השונים 

הצטרפה לצוות    1970וכאשר נחנכה תחנת הדלק בשנת  
הראשון של הענף, בניהולו של יצחק צימרמן. נהגי הרכב 

זה היה בשנים   –שה בתפקיד מתדלקת  יהשתאו למראה א
זיון נדיר בארץ. חיה צחקה לתמיהתם: היא נהנתה ההן חי

ומן   הֵערה  התנועה  מן  החוויות,  עתירת  מהעבודה  מאוד 
  הסיפורים של הנהגים על אירועי הדרכים והמקומות. 

כאשר דב חלה ולא יכול היה להמשיך בעבודתו במרפאה, 
הצטרפה חיה לצוות הרווחה בעזרה וסיוע לחברים נזקקים  

מד  – וחולים.  והביאה מבוגרים  החברים  אל  הגיעה  יום  י 
רוח טובה של   –עימה עיתון, תרופות, ארוחה חמה ובעיקר  

  ידידות, איכפתיות ואופטימיות.  

בית המשפחה המשיך להתמלא במפגשים תכופים של בני משפחה וחברים טובים ביוזמתה של 
הגוף, נשאר חיה. היא אהבה לארח, לבשל לכולם, לשמוע את סיפוריהם, וגם דב, על אף פגעי  

, בשובה מביקור הבוקר  1995איש שיחה עצה, שיודע להקשיב ומיטיב להבין לנפש הזולת. במאי  
  אצל החברים "שלה", מצאה חיה את דב ללא רוח חיים.  
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"דובי היה אדם יוצא מן הכלל", סיפרה עליו בדמעות, "אנושי, חכם, תומך וחזק. במשך כל שנות  
  – ממי לקבל תמיד תמיכה ועצה. הוא היה בשבילי עוגן, לילדינו  נישואינו היה לי על מי להישען,  

ידיד אמת, מסור מאין כמוהו. כעת   – סבא נהדר, לבני משפחותינו וחברינו  –אבא נפלא, לנכדינו 
  הבית ריק ושום דבר כבר לא יהיה כמו שהיה".

באורחים   מחדש  אותו  ומילאה  ולגעגועים  שהתרוקן  לבית  התרגלה  בחייה,  המשיכה    – חיה 
והיא טיפלה בהם במסירות רבה עד   ילדיה. הוריה הזדקנו  וחברים של  משפחה, חברים שלה 
יומם האחרון. לבקשתה, הובאו שניהם למנוחת עולם ביפעת. ביפעת נשארה חיה אדם פעיל  

מבוגרים וצעירים וגם ילדים, דואגת לכולם ושמחה לקראת   –ם  ומעורב, מתעניינת בחיי האנשי
  כל יום חדש.  

חלוקת   תפקיד  את  מילאה  האחרונות  בשנים 
ידעה   היא  בוקר.  מדי  החברים  לבתי  העיתונים 
עיתון   והכירה טוב מכולם איפה גר כל אחד, איזה 
או   הגינה  ובעיצוב  בבישול  טעמו  מה  קורא,  הוא 

הי  לפעמים  הקלנויהמרפסת.  שובתת תה  עית 
כולם קיבלו את העיתונים גם אז  באמצע הדרך, אבל  

כסדרם. כך, עד ששבה וחלתה וכוחותיה לא עמדו  
  לה עוד.

צעירה ברוחה כמעט עד המעורבת,  הפעילה והבהכרת תודה נזכור את חיה, החברה הטובה,  
אהובים,  הנינים ה  –יומה האחרון. בית יפעת שותף בצערם של לילי, בני ושי, בניהם ונכדיהם  

  – ובצערה של משפחתו של גדעון סיני ז"ל, בנו של דב, שהיה לחיה כבן וכחבר ובני משפחתו  
  חלק מהמשפחה ומיקירי ליבה.

  יהי זכרה הטוב ברוך. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אבלים איתכם 
  . מרדכי דרור ז"ל האב,מות אנחנו שותפים בצער על וכל המשפחה,  אלעד דרורעם 
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  בורשטיין משולחן האגודה / ארי  

יפעתק שנה  ,היקרה  הילת  חצי  הבזק  במהירות  לה  עברה    ,כך 
  וזה לא מעט. ,וברצוני לעדכן אתכם במה נעשה באגודה

 הנהלת אגודה חדשה 

 ישיבה השבוע התקיימה  כבר  ו,  חברי האגודה בחרו את נציגיהם להנהלת האגודה במהלך החודש
זו הזדמנות מצויינת להודות    הממשיכים לקדנציה נוספת.  העם חברי ההנהלה החדשים ועם אל

על    ,לתפקיד כה חשוב בקהילה  שהגיש מועמדות  מילכל   תודה  וגם אלה שלא.  אלה שנבחרו 
 רם גלעד ואיתן ,  אריאלה בגון:  הצלחה לחברי ההנהלה החדשים. אני מאחל  הנכונות לתרום

לתרום לקידומה של  ובהנהלת האגודה  לקחת חלק  חברים הממשיכים  ל  גדולה גםתודה    . פנחס
  .ורד לוריא ויפתח קולניקהיו"ר,  ארז דאודי –כלל הקהילה 

 ויהי אור, ברוח החג:

אזורים  שלושהעמודי תאורה חדשים ברחבי הקיבוץ, ב  12-כ  במהלך החודשיים הקרובים יותקנו
  .  , לרווחת התושביםרחבה יותרת תאורה פריסכנית וחשוכים במיוחד. מהלך זה הוא חלק מת

 בטיחות בדרכים

  פסי ההאטה   את תקינותם ומיקומם של  מהנדס המועצה  בשיתוף עם ו בודקים  חנאנ  הבימים אל
לט  בוחנים אנחנו    .בקיבוץ הציבור  מסכניםהבגורמים  ל  ופ יאפשרויות  שלום  כמו  את  נסיעה , 

הקיבוץ ברחבי  מופרזת  קורקינטים  ב  –  במהירות  גם  לאחרונה  ולצערנו  קלאבקארים  מכוניות, 
 יותר באסיפת הקיבוץ.   בלדיון רחוי התעבורה יגיעו בקרוב לדיון בהנהלה  שאכלל נו  חשמליים.

ות ולנער אסור לנעריםו, שיון נהיגהיבהזדמנות זו אני מזכיר לכם כי אין לנהוג בקלאבקאר ללא ר
גיל   בקורקינטים חשמליים לפני  נ 16לנהוג  ברירה,  גורמי  י. אם לא תהיה  לקיבוץ  להכניס  אלץ 

כי אין כניסה לשטח מבני החינוך עם רכבים   אזכירבאותו עניין,    אדם.-מדובר בחיי  אכיפה חיצוניים.
  אנא, עזרו לנו לשמור עליהם.. טחון ילדיכםימדובר בב .קלאבקאריםו

 מערכת החינוך 

צוותי החינוך עובדים    למערכות השונות.  אדם ראוי-וחאנו חווים קושי הולך ומחריף במציאת כ
, הופכת לקשה עוד יותר. כך גם כמובן עבודת  קלה ממילא-הלאכן עבודתם  -ועל  מתמידבחוסר  

 בתים. ובעצמן נותנות יד ונכנסות ל,  איכותי  אדם-על גיוס כוחשעמלות בכל יום    ,מנהלות החינוך
שלנו. חשוב לי   אנוש-בימשרד משא  ידי-למטופל גם ע , והוא  ועדת החינוךוב  עלה לדיון  זהנושא  

די  כל  והכ  עושיםבאגודה  חנו  . אנהמוצע  המשכורות  גובהקשור כלל להקושי בגיוס לא  להבהיר כי  
במהלך החודשים הקרובים נעבור הדרכה של איש מקצוע    זה לא יהווה מכשול.  עניין שלפחות  

אני מודה לשתי מנהלות החינוך   ועדה.ותפקידי ועדת החינוך ונהלים מסודרים של ה  לגביוני  חיצ
ועושות   שידענו,שעובדות ללא הרף באחת התקופות הקשות   ,וענבל ברקאי שנפיקורד  – שלנו

  . שהפתרונות הטובים והנכונים יגיעו בהקדםכולנו תקווה  .פגעו ידי שמערכות החינוך לא יכל והכ

 קהילתי  תחםמ

ימים  טוב, נפתח המתחם מספר  " תירוץ" עם המונדיאל כ – "הרצה" ה  לשלב הגענובשמחה רבה 
חשוב לכלל  שמקום  שזהו    וניכר  רביםחברים    נהנים בובימי ההפעלה    בשבוע למען כלל הקהילה.

והנושא יובא להנהלה לאישור ויפורסם לכלל החברים.   ,נכתב נוהל הפעלתו  הבימים אל  הקהילה.
לאלינור  שוב תודה    רוע פתיחה חגיגי לכלל החברים.יעד סוף השנה נוכל לקיים אשכולנו תקווה  

בנימה אישית   שעובדים שם כמעט בכל יום ובהתנדבות מלאה. ,ברזילי, אסי מדליה ועידן דרור
  . ת ארגנטינהיותר, תודה על תוצאות המשחקים שסידרתם לנבחר
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 בק -מגרש השח

שאמורים לתת פתרון   ,אקוסטיקההכנית  ו ב' בת-במועצה שלבי א' ולביצוע  בשעה טובה אושרו  
  כנית מפורטת לביצוע עם לוחות זמנים ברורים. ום זאת, אנו עדיין מחכים לתעת הרעש. יחד  ילבעי
  אתכם בנושא בהקדם. ןמקווה לעדכאני 

 המקומי עד ותקציב האגודה והו 

אל האגודה  הבימים  תקציבי  את  לבנות  מסיימים  כשבועיים    .אנו  הענפים יציגו  בעוד  מנהלי 
  אסיפה.ב לאישורתקציב יעבור ה, ולאחר אישור ההנהלה, 2023כניתם לשנת ואת תלהנהלה  

 שינויי התקנון 

ר  שינויי תקנון קטנים, אך חשובים. הדב אסיפה  הצבעה ביובאו ל,  לאחר אישור תקציב האגודה
יאפשרו עבודה טובה ורציפה יותר  ה, אם יאושרו,  שינויים אל  .במהלך החודשים הקרוביםיקרה  

  באסיפות האגודה ובהנהלה עצמה.

 דלת פתוחה

תודה   ישנם עוד נושאים רבים לפנינו ואני בטוח כי במהלך השנה נוכל לתת עליהם את הדעת.
מפציר שוב  אני    פנימית של יפעת.המקור לעוצמה  הא  . אתם הומתנדבים בקהילההעמלים והלכל  
רק    .העלו נושאים שחשובים לכם  ,י, שבו איתי ו/או עם חברי ההנהלהיאלבואו    –  מעונייןה  בכל

  כך נוכל לתת מענה הולם לכלל הקהילה. 
  .שלכם, ארי

  

  מונדיאל במתחם הקהילתי / מאיה פנחס 

במשחקי   משותפת  לצפייה  החדש  הקהילתי  במתחם  התקבצו  צופים   המונדיאלכחמישים 
מתוכם, רק כחמש נשים, ביניהן אני. את האהבה לכדורגל קיבלתי מאבי, שנהג לקחת  .  המותחים

איתי   צופים  ילדיי  והיום  האהובה  הקבוצה  היא  חיפה  מכבי  מילדות.  כבר  למשחקים  אותי 
המתחם    –רגל, ובכל מקרה  ווש שם נשים נוספות לצפייה בכדבמשחקים. הייתי מאוד שמחה לפג

מפגשים  מזמנת  הקהילתי  במתחם  המשותפת  הצפייה  אחרים.  לאירועים  גם  בהמשך  ייפתח 
שבדרך אנשים,  עם  יותר  שלום -קרובים  ברכות  חילופי  תוך  המדרכות,  על  רואה  רק  אני  כלל 

רי לצאת מהבית וגם להביע תודה  קצרות. האווירה במתחם ביתית וחמה. הייתה זו הזדמנות עבו
  והוקרה למתנדבים היקרים השקיעו מזמנם ויכולותיהם ליצירת המקום הנעים הזה. 
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  יום המורה

הוקדם המועד ביומיים בגלל השבת וחל    השנה נקבע בכנסת לתאריך כ"ג בכסלו.    " יום המורה" 
בכסלו,   את  15/12/22בכ"א  תופסים  הם  איך  הבית"  "מורי  אצל  לבדוק  יצאנו  מה ע.  בודתם, 

  ואלו תובנות מעניינות הם צברו עם השנים. ,במערכת עובד טוב ומה היו רוצים לשנות

   –בואו נתחיל מהשאלה שהשיח הציבור מפספס לא פעם 
  מה אתם אוהבים בעבודה שלכם? ?מה במערכת עובד טוב

שני: טוב.    גילת  עובדת  אני מרגישה שהמערכת  מאחוריי,  ורגיש שעומד  כשיש מנהל אמפתי 
על ללמד  למורה  ומאפשר  מקצועית  אוטונומיה  שנותן  ותפיסתה  -מנהל  החינוכית  דרכה  פי 

קשרים  השיתוף, יצירת  הצוות והעבודת  האישית, תוך מתן תחושת אמון וביטחון. אני אוהבת את  
והעם   בתהליךהתלמידים  מהם  ההתבגרות.  ליווי שלהם  ומיידי,   הפידבק שמקבלים  חזק    הוא 

עיצוב החברה  אני מרגישה שאני לוקחת חלק ב.  הוא אדיר  אצלםים שחלים  השינויעל  והסיפוק  
  ערכית.המוסרית ו ה , ומשפיעה על דרכההישראלית העתידית

,  את התלמידים שלי, כמובן. הם כולם על הרצף האוטיסטי  –זאת שאלה קלה  עינת אדלר (רז):
  וכל אחד מהם מרחיב לי את הלב. 

מזמן אינטראקציות מעניינות ומגוונות. אני כל  , שמקום מאוד דינאמי  הואספר  ה-בית  גבע יפתח:
שאני  מרגיש  אני  יצירתיות.  פעולה  בדרכי  לבחור  דילמות,  עם  להתמודד  לחשוב,  נדרש  הזמן 
מאתגר את עצמי ולומד הרבה. היכולת להשפיע על אחרים ולעזור להם להשיג מטרות שהציבו  

  ניי. זכות אדירה בעי היאלעצמם  

אהבתי את    היה חגיגה עבורי.  הספר-בביתלהיות מורה, כל יום    אני מאוד אהבתישרה אבנין:  
אהבתי  ,  (בישול, אמנות, טיולים...)  הילדים, אהבתי לאתגר את עצמי וללמד בדרכים יצירתיות

להיות מורה  היא   לדעתי, העבודה הכי חשובה להתאים לכל ילד את דרך העבודה המתאימה לו.
  יהם. להבין שאני שותלת חוויות בחי  ,של ילדים

את    אוהבת לפגוש ולהכיר  ,אני אוהבת את העבודה עם ילדיםאני יועצת חינוכית.    מנוס:  מיטל
העבודה היא   ,ויש לא מעט  ,גם כשיש התמודדויות  .את דרך החשיבה שלהם  ,עולמם הפנימי

כמו משפחה, יש לנו שפה  הוא    –י  איתשאני מאוד אוהבת את הצוות    ,בנוסף  שמחה בבסיס שלה.
  משותפת ויש לי חברות טובות.

 הספר פתוח ליוזמות והצעות של מורים. בכל פעם שהגעתי למנהלות -אצלנו בית  :יפתח קולניק
 ד. ודירוח גבית וע  קיבלתי עם רעיון כזה או אחר,

  דורש שינוי?  הכי דחוף ש מה הדבר 

המצב כרגע מביא למערכת ומשאיר בה  שרה אבנין:
מורים בינוניים. החינוך הוא התחום החשוב ביותר על  
סדר היום. כדי לגייס מורים טובים, הגיע הזמן לעבור 

  למורים. משכורותולהעלות את הלחוזים אישיים  

יפתח: שבו   גבע  המסורתי  שהמבנה  חושב  אני 
צריך לעבור מלימוד  הספר מצריך שינוי.  -פועלים בתי

בנפרדשל   תוכן  תחום  משולב  כל  לשלב ללימוד   ,
למידה התנסותית בתוך הקהילה, לזמן יותר מרחבי 
בחירה ולאפשר למורים להכיר את התלמידים שלהם 

  . בצורה יותר צמודה

 
 גבע יפתח ויפתח קולניק בפעולה
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  מקשה. ,  שונים  , למשך יום שלם המכיל שיעוריםדקות שיעור ברצף  45המבנה של  יפתח קולניק:  
בה  שקשה לתלמידים להכיל מגוון משתנה של נושאים, קשה למורים לזכור ולהמשיך מהנקודה  

ובכלל, זה נותן תחושה מונוטונית של מפעל. לפעמים למידה טובה יכולה להיות עשרים   .הפסיקו
  דקות ולפעמים נדרש יום או אפילו שבוע שלם. 

הנהלה, ללא חשש מתגובות ההורים. הייתי  שקיפות מלאה מצד ה  לראותהייתי רוצה    גילת שני:
לתלמידים,   רגשיים  משאבים  עוד  חסרים  ההנהלה.  מצד  הצוות  של  מלא  גיבוי  לראות  רוצה 
לתלמידים  ברורים  גבולות  ראוי. חסרים  חסר תגמול  איכותי.  כוח אדם  גיוס  צוותים,    , הכשרות 

  הספר.-ובעיקר הייתי שמחה על השבת מעמדו של המורה בבית

  שאתם מלמדים:  תחום התוכןספרו משהו על 

התנ"ך מכיל מגוון עולמות, בין ספרות להיסטוריה, בין גיאוגרפיה ישראלית לזהות   :קולניק  יפתח
שעצם אמיתות  עונהואני  ,איך אדם שלא מאמין יכול ללמד תנ"ךאותי יהודית. תלמידים שואלים  
  ם עם משמר סיפור, היא הדבר החשוב.י. העובדה שבמשך אלפי שנייהסיפור לא רלוונטית בעינ

כישורי    אני יועצת חינוכית ולכן אני מלמדת כישורי חיים בשכבות השונות ביסודי.  :מיטל מנוס
חיים מתייחסים לכישורים חברתיים שונים, למידה רגשית חברתית, מעגלי הקשבה בתוך קבוצת 

  אותם מביאים הילדים. שהחברים והתייחסות לנושאים שונים 

בעלי פערים משמעותיים    ם תלמידי  אני פוגשת.  'ו-'בכיתות ד  ינוך מיוחדמורה לחאני    גילת שני:
אמונה, עשייה    .מורכבויות גדולותויש בה    כיתה מאתגרתה  ת.בלמידה ובעיות רגשיות והתנהגותיו

  וטיפוח אישי רגשי מניבים תוצאות בצעדים קטנים. 

  ? מורה השפיעה עלייך לטובה כשהיית תלמידהאיזו 

.  מדהימה   בעלת הוויהיתה מלאת אנרגיות,  יהיא ה  בכיתה י"א.  ך" המורה שלי לתנמיטל מנוס:  
  תה מרתקת. בזכותה למדתי ואהבתי תנ"ך. ימהפה, היא היכל מילה שיצאה לה כתבתי 

ספר חדש בעיר מגוריי. בבית הספר היסודי כמעט שלא למדנו  -בכיתה ז' הגעתי לבית  גילת שני:
.  תמכה, סייעה, חיזקה. היא  לא ויתרה עליי',  ט-'המורה שלי לאנגלית בכיתות זאנגלית. רעיה,  

נתנה לי מוטיבציה והעלתה לי   יומאמין ב  אותיה  ה א מ י נ ה בי!! התחושה שיש מי שרואהיא  
  את הרצון להשקיע מתוך אמונה פנימית שאני מסוגלת לצמצם פערים ולהצליח. ואכן כך קרה.

(רז): ואוהבת   עינת אדלר  דנאי. היא לימדה אותי שלראות את התלמידים בעין טובה  פרידה 
  . הופך אותם לטובים גם בעיני עצמם

  הצלחה. על ספרי לי סיפור לבסוף, 

ו'   כיתה  , עבר בהמלצתי בסוףבמסגרת של חינוך מיוחד תלמיד שחינכתי שלוש שנים    גילת שני:
מתוך אמונה  עשיתי זאת ). פערים לימודיים משמעותייםחינוך הרגיל (למרות בלחטיבת הביניים 

השינוי המשמעותי שעשה בפן עקב    .לצמצם את הפערים הלימודיים  ביכולתוטחון  יבו ובמלאה  
מצטיין בית ספרי  תעודת  קיבל    הוא  הרגשי והמוטיבציה שלו המלצתי התקבלה. לאחר שנתיים

  מחשבים וספורט. בתחרות מחוזית ב הספר שלו-תבתחום הלימודי וייצג את בי
   

והנאה.  אין ספק שמדובר בעבודה מאתגרת, אך מתשובות המורים עולה  שיש בה סיפוק 
 –נאחל לכם תחושת משמעות ואהבה ושיתוף פעולה מתמיד מצד כל הגורמים במערכת  

  משרד החינוך, ההנהלות, המורים והתלמידים. מעריכים ומוקירים אתכם תמיד.
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  ורוני לנדאו  / אורית לוינסקי   יפעת מטיילת למדבר 

בין    .בדרוםאיש, לטיול    150-יצאו מיפעת אוטובוסים, עמוסים בכ, בוקר יום שישי,  18/11/22-ב
איתמר וארבעת   המטיילים היו גם אורית לוינסקי, עם בתה ענת ונכדתה גאיה, ורוני לנדאו, עם

כשנרשמתי הייתי בטוחה שיהיו משתתפים מטף ועד זקן. להפתעתי מצאתי את אורית: "   הילדים.
יפה שאת מוכנה לישון   ,: כל הכבוד שיצאתמחמאות רבות. על כך קיבלתי  'זקנת השבט'עצמי  

של   מוצלחההיערכות לטיול היתה מופתית, הודות ליוזמה, לאמונה ולתפעול    ." באוהל על מזרון
לפנות  '  8:00-בבחיוך ובצניעות אופייניים. רוני: יצאנו    – וע, כתמיד  איילת קוזצ'י, שניצחה על האיר

  אוכל לשבועיים. בכל זאת, טיול של יומיים". , כולל , אחרי שארזנו כמעט את כל הבית'בוקר

הקיבוצית   והרוח  לדרך,  יצאו  האוטובוסים 
עין פשחה.    –הורגשה מיד. חנייה ראשונה  

 " המקום  אורית:  את  זוכרת  שהיה  אני  כפי 
מרוצף    55לפני   טבילה שנים,  בריכות 
היום קטנות שבילים  ה  .  סדורות,  בריכות 

וישנן  בין  מתפתלים   ישיבההקנים   פינות 
שהינו מעל שעתיים במקום בהנאה    .נעימות

   ." ובחברותא

אוהלים  איזור ייעודי, ובו    להם  הוקצה   , הסמוך לעיר ערד.כפר הנוקדיםל  היפעתיםבהמשך הגיעו  
נבנתה גם שדרת  ו  וספסלים. כל אחד התמקם לפי בחירתו   גדולהרחבה    ינות ישיבה,בדואים, פ

  אוהלים משפחתיים.  

ב "מדובר  שמזמן ,  מקום עצום בגודלורוני: 
לילדים פעילויות  של  גם    שסיפקו  ,מבחר 

מילוי חול צבעוני    –  להוריםקדוש  קצת שקט  
אובניים,   על  מחימר  כד  יצירת  בבקבוק, 
האכלת גמלים, רכיבה על גמל ואפילו סיור  

  .  " עקרבים לילי

  

-כמות כיד המלך ואיכות שלא נפלה ממאסטראוכל. "   – צוות מיוחד הוקם למשימה החשובה מכולן  
אינטVIPשף   באווירה  המדורה,  סביב  יחד  כולם  התקבצו  בערב  רוני.  אומרת  ונעימה.  ",  ימית 

מה שכנראה סייע   ,והילדים שיחקו, השתוללו והוציאו הרבה מרץ  שיחות נרקמו אל תוך הלילה" 
מזל שלא הייתה קליטה לטלפונים ניידים.  " אורית מוסיפה:  , ו", מספרת רונילשנת לילה איכותית

  הדבר סייע מאוד ליצירת הגיבוש".

קמו   קפה,  המטיילים  בבוקר  שתו  בוקר  ארואכלו  בניחותא,  הצהריים  וחת  חזרה  לקראת  יצאו 
ומרוציםהביתה,   " שמחים  והפרגוןמ הלב  .  החברות  הגיבוש,  מאווירת  אורית תרחב  אומרת   ,"

  ." רק התירוץ לצאת לטיול. התוצאה שווה הכול הםלפעמים הילדים בשביעות רצון. " 
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  טיול ותיקים לקראת חג המולד / אבנר גלילי 

ים בגליל, לחוות יבכפרים הנוצרבהדרכת גיל ברנר  יצאנו כארבעים ותיקים לטיול    15/12/22-ב
את האור הגדול והשמחה לקראת חג המולד. ההתחלה הייתה מלווה בתקלה באוטובוס (חימום  
עודף בלתי נשלט) שחייב החלפת אוטובוס, ובזבז שעת המתנה. לאחר ההתגברות על המכשול  

  בסיס לשינויים).היא כנית ו(עם גיל תמיד התהמשכנו בדרכנו כמעט כמתוכנן 

יחסית  , שם בסחנין  את הביקור התחלנו נוצרית קטנה  ומסורה.    , חיה קהילה  אך מאוד פעילה 
בכנסיה   בישראל  אורתודוכסיתהביקרנו  ואדריכלות  ב  המאופיין מבנה  ,  הגדולה  בציורי  מעניינת 

  הכניסה אליה כבר מותרת. , אבל הבנייה עדיין לא הסתיימהמרשימים.  איקונות

י האפיפיור  יד-לשהוכרז ע  ,מעיליהכפר  משם נסענו ל
  אליו שלא מתקבלים  היא  כשמורה נוצרית. המשמעות  

שחלו שינויים תושבים בני עדות אחרות. זאת לאחר  
דמוגרפיים שפעלו לרעת האוכלוסייה הנוצרית בארץ,  
של  הנוצרי  האופי  את  לשמר  שלהם  לצורך  והובילו 

בו  שבמעיליה ביקרנו בבית בן מאות שנים  הקהילה.  
השורשים  משפח  מתגוררת בעלת  ג'רסי,  ת 

בחקלאות ובגידול   עברעסקה בהמשפחה    הלבנוניים.
 הולואלכ  ברמותמזקקה לערק    מפעילההיום  ו  ,טבק

. משם צעדנו למצודה מהתקופה הצלבנית,  משתנות
פרטי ביוזמה  ובפיקוח של   תמצודת מלך ששוחזרה 

במצודה   נבנו  מחמיר.  בשחזור  העתיקות,  רשות 
מאמין באחוות עמים ש  פועל כומר  בהשיה יפה,  יכנס

  מסעדת בוטיק מרשימה.במצודה שוכנת גם  ודתות. 

לדי המשכנו  בדירהלשווקי    ,עילבוןלו  אחנ-רממעיליה  במקום.  הנערכים  חיים  חנ-כריסמס  א 
רבים הבעילבון  ו  מוסלמים  נוצרית.  היא  האוכלוסייה  וברחובות    ססגוניתה  התאוררוב  בבתים 

  משמחת. משרה אווירת חג

תודה חוזרת אבל בזכות, לשיגי שדואגת לכל הפרטים, מארגנת, מעדכנת ושמה לב לכל אחד 
  מהמשתתפים.
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  רסיסים 
  איתן ברזילי של ו פינת

  אלא באופן שבו היא ðשתמרה בזכרוðו של הכותב. ,"רסיסים" איðה משקפת את המציאות

  והפעם, לכבוד החג, שני סיפורים מלאי חן וחסד. 
  

  קציצות 

אחרי שהתחלנו ללמוד כימיה החלטנו שהנוסחה לקציצה בחדר האוכל היא "דו לחמת הבשר".  
המבשלת הקבועה ושונתה נוסחת  על יחידת בשר אחת). יום אחד הוחלפה(שתי יחידות לחם  

  ל"דו לחמת הלחם". הקציצות

ביצה   (קציצה שבתוכה מסתתרת  קלופס  של  בימים  לפני שקמים.  מהצלחת  לגמור  צריך  היה 
קורא לחתול התורן שהיה עוזר לי לגמור מהצלחת כדי שאוכל  ו  ישב ליד החלוןיקשה) הייתי מת

  לקום.

טעימים בחדר   קציצות התרד המטוגנות של הילדה  –"הילדואידים"    האוכל היו-המעדנים הכי 
צריך להגיע מהר היה  (הילדה נתנה לי את המתכון באהבה).    ומענגות  חמות   ות, , קריספילנדר

  ל נחטף. ולעגלה שלה לפני שהכ
  
  

  עופר

היינו שכנים בבית הקיצוני. בשבתות היינו   ואני  יורדים לשחק בסככת הטרקטורים.  עופר אילן 
ששימש להכנסת עגלות עמוסות   ,(טרקטור זחלים קטן  TD6-אחד המשחקים האהובים היה ה

ועופר היה    ,בעיקר בחורף בתנאי בוץ קשים). אני הייתי יושב בכיסא ומדמיין נהיגה פרועה  ,לרפת
עומד מלפנים ומסובב את המנואלה. פעם אחת סיבוב המנואלה הצליח והטרקטור הניע במפתיע. 

קפץ אליי וכיבה   . הואקפאתי במקומי מבוהל בחוסר אונים, אבל עופר לא איבד את העשתונות
  את הטרקטור בחטף. נמלטנו מהר, בתקווה שאף אחד לא ראה ולא שמע. 

הנענו את הפורדסון של המספוא. לטרקטור הזה יש הגה אכזרי, כל    לרגל תחרות רוורסים ברפת
אבן מורגשת. שם למדתי לעולם לא להכניס את האגודל לתוך מעגל ההגה אם אתה רוצה את 

  האגודל איתך בהמשך. 

ברפת המלטות שעות  מבלים  בתחילת   ,היינו  הרפתנים  את  שמזעיקים  הראשונים  להיות  כדי 
ומילכה הנהנה ואמרה שפעם   ,עץ לרפתנים כיצד לנהוג ברך הנולדהמלטה. עופר לא התבייש ליי

  הוא יהיה רפתן גדול וחשוב.

יענקלה קרייצר הביא עגלים חומים מזן 'ָׁשרוֶלה' ועופר אמר שעכשיו יענקלה כבר איש עשיר, אולי 
בארץ. עשיר  הכי  האיש  דורי    הוא  שלמה  של  בקרבתו  להסתופף  אהב  עופר  הרפתנים,  מכל 

  יב לכל משפט שיצא מפיו. ולהקש
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  ענבר -/ ברקת כהן  מירוץ יפעת 

מירוץ יפעת התחיל לפני שנים בכלל כמירוץ חנוכה.  
, התקיימו המירוצים הללו כחלק 90-וה  80-בשנות ה 

היו שלושה מקצים תחרותיים:    מאירועי החג. במירוץ
, בוגרים. המנצחים  15, בנות עד גיל  15בנים עד גיל  

קיבלו מדליות. כמו כן, התקיים מקצה 'עממי' לילדים  
  צעירים והוריהם ולכל החפץ. 

אין   שבו  החדש,  יפעת  ממירוץ  מאוד  שונה  היה  זה 
תחרות ואין מנצחים, אבל הוא עשוי בצורה מקצועית  

  ים מדודים, הארגון מופתי. הרבה יותר. המסלול

ב המירוץ  התקיים  אחת  22/10/22- השנה  בשבת   ,
קשה    יפה. במירוץעבודה  היא  מושקעת  נמשכת . 

שלוש של  לאירוע  ומזדקקת  צוות    .שעות  חודשים 
רלי הדר, מאיה ורני קדוש, מיטל  המירוץ מונה את  

  .ברקת,  ואותי ברכה, רונן שני, סיגלית שכנר

, קביעת המסלולים ןהרשמה הכוללת גם הזמנת חולצות וחלוקת  ההכנה דורשת התארגנות רבה:
תקציב,  הכנת  המירוץ,  שלט  תליית  אמבולנס,  הזמנת  רפואיים,  צוותים  איוש  שלהם,  ושילוט 

אשר מכינים את ארוחת   ,יווק בלתי פוסקת, עבודה עם שנת המצווה (ההורים והילדים)עבודת ש
קר המוגשת בתום המירוץ. בחלק מהמירוצים הבאנו צלם מגנטים, בחלק מהמירוצים הזמנו  והב

 ויש לנהל עמדות מים,   מוצבותהכבישים,    נחסמיםעמדת שייק פירות (כמו השנה). ביום המירוץ  
השנה   כולו בהתנדבות ובאהבה גדולה ומביא אליו מאות אנשים., אשר מופק האירוע אתבפועל 
תיקים ביותר, בשנים קודמות היה זה דני וכצועדים הו  קרלוס ומירי רגב וזוהרה ברזיליבלטו  
  אדר.

תודה אמנם בעיכוב קטן, אבל הרבה תודות נשמח להגיד.  
קובסקי, רם  רותם אורן, סיגל מינלצוותי העזרה הראשונה:  

שקד  לצוות המים:    גלעד, נדב שכנר, מאיה לוי וחן אורן.
והדי קולמר.יכהן, מעי  על ההגברה.  לעידן דרור  ן פנחס 

המקסים   הכלבו  לצוות  ודורון   ,אשרף  –תודה  על יוליה   ,
המים. ובארגון  הבקר  בארוחת  שנת    העזרה  והורי  לילדי 

צבעוניובראשם    ,המצווה ב  ורד  ארוחת   טעימה. קר  ועל 
  על לוגו המירוץ והמודעה המעוצבת.   לאריה יעקובסוןתודה  

מאות רצים וצועדים יוצאים לפעילות גופנית שהיא גם אירוע  
נפש מרומם  כאן  ל  ווהכ  ,קהילתי    . ביפעתבביתנו,    –ממש 

. הזה  היפה  הפרוייקט   את  מסיימים  שאנחנו  שביעית   פעם
ענקית המירוץ  תודה    שיתוף   על   יפעת  ולקהילת  לצוות 

  הגבית. והרוח הפעולה, הפירגון

   

 
  : 15' לבנים עד גיל 88זוכי מירוץ חנוכה 

    –אור זהר, מקום שני   –מקום ראשון 
 אסף אהרוני  – , מקום שלישי אמנון עמית 
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  מוזיקה / ברק שוחט החדר 

רעיון חדר המוזיקה נולד בראשו של נטע הראל, שקיבל השראה מקבוצת נערים שלמדו מוזיקה  
יי ביפעת, הוקם צוות חרוץ מבחינה    דומהודי בשמשית. לטובת הקמת חדר  עוניגנו יחד בחדר 

ועיצובית ומזמין.  , מוזיקלית, טכנית  איכותי  אנשי    שדמיין והוציא לפועל מרחב מוזיקלי קהילתי 
אלעד יעקובסון, עידן דרור,  איילת קוזצ'י,  ריכז את הפרויקט, אדי הרמן,  יזם ונטע הראל ש  :הצוות

 . ואנוכי מן  רון עמר, הדר גולד

ירוק אור  האגודהמ  קיבלנו  מתאים  הנהלת  מקום  לדרך.  האוכל,    מצאנו  ויצאנו  חדר  במקלט 
 , מקום מפגש לנגינה ושירה משותפת, למבוגרים ולנוער כאחד  כללהחזון    .  "המועדון לחבר" הישן

מקום לחוגים, סדנאות ושיעורי    ,בית" של יפעת, שתיקח חלק באירועי הקיבוץההקמת "להקת  
ערכת לרשות הבאים עומדים במקום מ אלטרנטיבה מהנה ויצירתית לכל המעוניין., ויצירת נגינה

, פסנתר חשמלי, מערכות תופים, ועוד.  ביניהן גיטרות  ,הגברה מקצועית, מיקרופונים וכלים שונים 
  ! בקרוב נתראה המקום ייפתח לאחר סיום ההתארגנות ופרסום דרכי ההפעלה.

  

  ערב הוקרה למתנדבי הרווחה / הדס רון 

ניצוחן של  ב,  לפני כחודש, נערך במועדון דורות מפגש הוקרה למתנדבי מערכת הרווחה ביפעת
מגוון המתנדבים ומספרם הגדול מפתיע.  .  רב אורן וסמדר ישורוןימ  ,, חיה פקרישי אילן-בן  יגיש

בערך. חלקם מוכרים בזכות עשייתם החברתית, אך רובם    85-40מדובר בעשרות חברים, בגילאי  
  אינם חשופים לעין הציבור, התנדבותם היא בבחינת מתן בסתר. 

המבוגר, המנוסה בתורה,    הגדול  –"  הגדול אצל הקטן"   :בתלמוד מדובר על מצוות ביקור חולים
המתנדבים .  " הקטן אצל הגדול "   –  הפחות ידוע. וכך גם להיפך  אוצעיר  העני,  ה  –קר אצל הקטן  יב

צוות "איכפתיה", המרכז את הליווי בימי השמחה שלאחר לידה, וגם  את  בין השאר,  שלנו כוללים,  
צוות צח"י שהיה עסוק מאוד    ;המלווה את הוותיקים צוות "קהילה לדורות"    ;בימי השכול הקשים

אותנו)בימי   עזבו  לא  (שעוד  ההלוויות.    ;הקורונה  ובעריכת  בקבורה  המטפל  אבלות,    וכן צוות 
מתנדבים רבים בבית ערבה, בעריכת קבלות שבת, ביצירת חוגי לימוד ועניין, בעזרה לוותיקים  

בנוסף, אחיות ואחים, ורופאות ורופאים  באחזקת הבית, ביצירת קשר עם חברים יחידים, ועוד.  
פועלות למען הקהילה , וכן ארבע נשים מופלאות, שסייעים רבות בשעת הצורךחברי יפעת, המ

אמיתית,  שתהא לנו יפעת עם ערבות הדדית    בכדיביפעת לאורך כל השנה בהתנדבות מלאה,  
  ישי אילן. - לוריא ושיגי בן ד סמדר ישורון, חיה פקר, ור –הלא הן 

ארוחה  ההוקרה  ערב   של    יפה, שי    והערכה, תודה  הבעת  לברכות    מפוארת,כלל  ידיה  מעשה 
והרצאה נהדרת של ד"ר דינה אייזן, רופאת משפחה שמאמינה בכל נימי ליבה ,  ססיליה תמיר

  , ומיטיבה להטמיע את המסר הזה בכל אדם שנקרה בדרכה. חיוך וצחוק מבריאים את האדם.ש

משמעותית   בעקבות משבר הקורונה שפקד את העולם, גדלמתוך דבריה של שיגי בערב זה:  
שפעלו    ,ספור אירועים דרשו את סיועם של המתנדבים מכל הגילים-אין  .מספר המתנדבים בקיבוץ

וגברים מיוחדים   ,ללא לאות ובמסירות. המתנדבים הרבים ביפעת, הם נשים  אשר   ,במקוריות 
להשפיע    ,בוחרים לתרום מזמנם ומרצונם לעשות לטובת האחר, מתוך אמונה שבכוחם לעזור

נ שזקוק לעזרה  יםוכחולהיות  מי  יפעת  ב  .עבור  קיבוץ  מקום  זכותכם  יותהוא  בוטוב  לחיות    .ר 
, אני מצביעה  קדימהיחד    שצועדתכששואלים אותי אם ביכולתנו ליצור ביפעת חברה מלוכדת  

שבונים גשרים, יוצרים חיבורים ומחזקים קשרים, ובכך יוצרים    האתם אלמתנדבים יקרים.  עליכם,  
בשם כולנו עצרו לרגע כדי להביע  שרב וסמדר,  י, חיה, מיגישתודה ל  .שלנואת החוסן הקיבוצי  

  .למתנדבים הערכה גדולה
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  מילה טובה

  מיזם הספסלים של דבורה'לה רז 

החנ במגרש  הממתינים  העליון  ילנוחות  יה 
הבאה   בשנה  ובשאיפה  ספסל,   יוצבוהותקן 

הקיבוץ   נוספים.  ברחבי  תודה  ספסלים 
הכ  לה'דבורהל עושה  שאת  שזה ורז  כדי  ל 

  יקרה. ולגדעון הקר וצור לוי על הביצוע. 

  

 הגיבורות בשביל

החודש   מ בראשית  השלישיינערך  הגיבורות"  "בשביל  . רוץ 
ולחשיבות ימ השד  לסרטן  מודעות  להעלאת  בעמק  ורוד  רוץ 

סגן ראש המועצה  דם.  הגילוי המוק  אבי    -את המקצה הזניק 
לחיבוק הזה  '.  סמוביץ   , בחירה בחיים  למען    –כולנו שותפים 

בריאות,יבמ שכולו  השראה  מעורר  ותמיכה   רוץ  אהבה 
  .יצוג מרשיםיגם לגיבורות שלנו היה    .במתמודדות עם המחלה

  
  

  שמות מאירים 
י (במלעיל ובמלרע), יאיר, ִר ר, אֹובאור. אֹואנשים רבים בוחרים לקרוא לילדיהם בשמות הקשורים  

תאיר, מאיר וכיו"ב. לפעמים בחירת השם קשורה לחג החנוכה, ולעיתים אין קשר. יצאנו לבדוק  
  מדוע בחרו אנשי יפעת להעניק לילדיהם שמות שהם מסמלי החג הזה. 

  . 3בן   ,של עפרה וחנוך םשל צליל וגיא, נכד בנם, מאור שטיינברג

וידע  תיאהב  תמיד  :גיא ואני,.  ילקרוא לבנ  ארצהשכך    תיאת השם  צליל  על שמות   כשדיברנו, 
השם מאור נבחר עוד    ,לגלות שצליל חשבה גם היא על השם הזה. כך למעשה  שמחתילילדים,  

שנים. כך   4לפני    , בדיוקיריון עם מאור בחנוכהצליל גילתה שהיא בה  לפני שהילד היה בתכנון.
ולא נשאר עוד ספק   ,של היריון ראשון ומרגש הגיעה בחג האורותקרה שהבשורה על תחילתו  

  בקשר לשם הנבחר. 

  . 42בנם של ברכה ומנחם, בן , מאור הדר

וטיפלה בתאומים.ילפני שנולדתי, א בפעוטון  גננת ישל התאומים האימם    מא שלי עבדה  יתה 
מייד וחיכתה להולדת    מא שלי נדלקה על השם יא  .(שכירה) ביפעת, והיה לה בן נוסף בשם מאור

  בן כדי להעניק לו את השם היפה.

  . 19בתם של לימור ואופרי, בת  נדב,-נרי בר

ד לגבי השם הנבחר. רצינו משהו שיהיה מיוחד אבל לא מוגזם, והלידה של נרי התלבטנו מא  לפני
ואז   אותה.  שנפגוש  עד  להחליט  לא  החלטנו  למצוא.  הצלחנו  ממש  נזכרתי ו  ,נולדההיא  ולא 

נרי  ומיוחדת שקראו לה  דופן  יוצאת  נוקת  ייק לתיהרגשנו שזה מתחבר במדו  . שהכרתי מישהי 
חנוכה המוארות.  הפנים  עם  למדי  ,שלנו,  שלנו. ל  יהקרוב  הבחירה  את  חיזק  הלידה,   תאריך 

בד היא  שלה,  השם  משמעות  על  נרי  את  סיפור    כלל-רךכששואלים  את  רק  ומספרת  מקצרת 
  חנוכה.
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  קיבוץ פינת עברית  
  של גיא שטיינברג פינת הלשון 

  

  על סיבובים והימורים 

בסביבוןיש   מנהג המשחק  כי  מאוד   האומרים  בימי  עוד    –  קדום  השני  בית המקדש  מתקופת 
להתאסף במקומות נהגו  החשמונאים, כאשר אסרו היוונים על היהודים ללמוד תורה. היהודים  

  מושכים הילדים    היו,  אלה אינם לומדים תורהלוודא ש  כדי , וכשהיוונים הגיעו  ולעסוק בדתםמסתור  
הניחו להם לנפשם.  ו  ילדים משחקים  היוונים ראובאמצעות משחק הסביבון.    הלבאת תשומת  

    התפתח המנהג לשחק בו בימי החנוכה.  כךו ,ללמוד תורה  היהודים בזכות משחקי הסביבון יכלו

ככלי משחק באירופה בעת העתיקה. עם הזמן הגיעו    מציעמקור אחר   שסביבונים היו נפוצים 
לג גם  אות  רמניה, שםהסביבונים  אימצו  אשכנז  חנוכה  םיהודי  ממשחקי  היה  .  כחלק  הסביבון 

  ת היה מסובב את הסביבון. על כל אח  כל משתתף הניח סכום כסף בקופה, ובתורומשחק מזל:  
פירושה   Nזכייה או הפסד ואת סכום הזכייה: האות    הייתה כתובה אות שציינה  מארבע פאותיו

Nicht  )  "בכלום ; האות    כהוהמשתתף לא ז  לומר, ככלום)  =   בגרמנית"נישטG  פירושה  Ganz  
"האלּפ"  (  Halb  פירושה  Hהמשתתף זוכה בכל הקופה; האות    כלומר  ,הכול)  =  בגרמנית"גנץ"  (

שבקופה;    כלומר   ,חצי)  =  בגרמנית הסכום  במחצית  זוכה    Stell  פירושה  Sאות  ההמשתתף 
    .ומשלם לקופההמשתתף מפסיד  , הנח), כלומרשים  = בגרמנית"ְשֵטל" (

ו להן פירוש מקורי הקשור לחנוכה:  נתנבאותיות עבריות ו  ועזיותהיהודים החליפו את האותיות הל
בתקופת התחייה הציונית בישראל  .)בארץ ישראל(כלומר, נ = נס, ג = גדול, ה = היה, ש = שם 

הנס  שדגיש  האות פ, כדי לה  הופיעההחליטו לשנות את האות האחרונה בסביבון: במקום האות ש  
למשחק הסביבון היו משתמשים בדמי חנוכה או    בארץ ישראל.  כלומר  הגדול של חנוכה היה פה,

    במטבעות שוקולד. -בסוכריות ובאגוזים, ובימינו 

  חג שמח!    
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  נס גדול היה פה 

  את השאלה הבאה:  עוברים ושביםשאלנו 
  גדול, היה, פה. סביבון ארבע אותיות, המייצגות את המילים: נס, ל

  איזו מהאותיות היא המתאימה ביותר לתחושותייך / תפיסותייך / מחשבותייך היום ולמה?
  

  : סיגל מינקובסקי
  .נס
  דרדר אל פי תהום. תיארץ לא ה אנחנו כה זקוקים לו כעת כדי כי
  

  : עירית גלילי
  .פה

יימשכו  כאן ועכשיו. לא בעולם הבא. פה בביתנו הקט. שומרים שלפחות בבועה   הקטנה שלנו 
  פה חג שמח. החיים נורמליים. יהי

  
  עדי מנוס: 

  היה.
כי התקופה הזו, בארץ וגם בעולם, מרגישה כמו כאוס של התרחשויות שאחריהן, מתישהו, כבר 

יה עבר.  ילא יהיה מה שהיה. מה שהתרגלנו לראות בו את סדר הדברים, את הנורמה, הולך ונה
  היה.

  
  : גדעון ברזילי

  היה.
ה  2000כי   הספירה  לפני  שנת  ת.  אלוהינוכחות  יתה  ישנה  הי  70מאז  לא  עוד תה  ילספירה 

  זה הנס האחרון שנעשה לעם ישראל. .לאלוהים נוכחות
  

  שרי מנוס: 
  .פה

דווקא כי ''פה'' זה רחוק ממה שהייתי רוצה שיהיה ''פה'' וממה שאני חושבת שצריך להיות פה,  
  ''פה''.

  פה,
  ''פה'', שגורם לי בעצם לרצות להיות דווקא ''שם''.בגלל מה שקורה 

  פה,
גדול'' מ''נס  כאן בדורות שלפנינו, שהקריבו את   ,דווקא כשאנחנו כה רחוקים  וכל מה ש''היה'' 

  יורד לטמיון.  -חייהם כדי שנס גדול יקרה פה 

  פה,
  פה.  – יום אני בוחרת -כי בכל זאת, למרות הכל, אף על פי כן, מסתבר שיום
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  לוקס אביב אנשים להכיר / –אנשי המדרכות 

  ישי אילן - שיגי בן איון אישי עם  י ר   –   תהפוכות החיים 

החקלאי בלונדון אל השליחות    מילדותה במשפחה מסורתית אל הרפת ביפעת, מהרילוקיישן
    שעות ביממה. 25בחיים של שיגי יש  - הדיפלומטית בפולין, מבית הדר אל מועדון דורות 

   

  סיפור אהבה ברפת 

בתנועת -בן  שיגי הייתה  שבשרון,  בקדימה  גדלה  ישי 
"הנוער העובד והלומד" ויצאה לגרעין נח"ל. בנות הגרעין  

  18נשלחו לקיבוץ יפעת לסייע בענפי המשק. "הגעתי בת  
  , היא מחייכתונשארתי עד היום" 

הייתה   לכן  קודם  חודשים  רופין  שמונה  בשל"ת בכפר 
חלק ממסלול השירות של בנות   –(שירות ללא תשלום  

השתלבה הנח"ל) וכך  הרפת,  לעבודת  התוודעה  שם   ,
באופן טבעי. שם גם הכירה את עופר, היפעתית  ברפת  
. שיגי התגוררה בדירת החיילות, ולאט 34בן  אז  שהיה  

לאט החפצים שלה עברו לדירת הרווקים שלו. שלושה 
חודשים אחרי שחרורה מצה"ל התחתנו השניים, באולם 

    תרבות ביפעת.ה

"לקראת החתונה עשיתי חינה תימנית גדולה 
שיגי" בקדימה מספרת  הגיע   .,  הקיבוץ  "כל 

בהסעה. היה לבוש מסורתי וריקודים תימניים.  
זה". זוכרים את  היום  בכלל, החתונה של   עד 

שיגי ועופר הייתה חריגה בנוף הקיבוצי. נכחו  
כ מפוארת   1500-בה  הייתה  השמלה  איש, 

כלל  "בדר( ואני תפרו לכלות  ך  שמלה פשוטה 
מתנפחת"  ברבי  שמלת  היה רציתי  והאוכל   (

  כשר בחלקו, לכבוד האורחים שומרי הכשרות.

גדלה בבית דתי. להוריה ארבע בנות ובן, והיא היחידה  שיגי  
מסורת.   שומרת  שאינה  התלהבו, " ממשפחתה  לא  ההורים 

אבל אהבתם לעופר גברה על הפערים. הייתה הרמוניה והם 
היה   עופר  טובות".  בידיים  שאני  את חילוניידעו  כיבד  אך   ,

לאחר החתונה קיבלנו דירה מרווחת בגבעה. עופר    המסורת.
בתפ בחינוך  היה  השתלבתי  ואני  בקיבוץ,  ניהוליים  קידים 
  ובמוזיאון". 
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  לונדון לא מחכה לי 

"בשנות הנישואים הראשונות יצאנו לעבודה חקלאית באנגליה. גרנו בלונדון, בחוות עיזים שעופר  
בקובנט   ומסתובבת  לראות הצגות  הולכת  הייתי  הפנוי  בזמן  ניהלתי את המחלבה.  ואני  ניהל, 

זה לא היה כיף. אחרי שנה הכרזתי שלונדון לא מחכה לי,   .רה ענקית, רק שנינוגארדן. גרנו בטי
הבדידות הייתה לי קשה, והודעתי שאני חוזרת לארץ. האנגלים קרים ומזג האוויר גם. למרות  

את החיים שמעבר לקיבוץ, הכרתי תרבויות  ראיתי    –  הקשיים, צברתי בשנה הזו המון תובנות
  שונות". 

 יפעת ופולין בין תימן, 

כשרעי היה בן שנתיים, יצאה המשפחה לשליחות   רעי.  נולד  1995-מרי ובונולד ע  1989בשנת  
בפולין מטעם השגרירות ושהתה שם שלוש שנים. השליחות הייתה כחלק משיתוף פעולה של  
משרד החוץ וארה"ב לסייע למדינות חלשות. עופר הגיע כאגרונום לסייע בחקלאות. הוא עבד 

  ד גדנסק ולימד את הפולנים להכין תערובות מיוחדות לפרות.  במחוז לי

עבדה בשגרירות, ודאגה לסדר "אחרי הברדק של משלחות הנוער לפולין". "פעם הייתה    שיגי
משלחת נוער שהביאה נערות ליווי למלון, במקרה אחר גנבו מגבות וברזים. המלון היה מתקשר 
אלינו לשגרירות, ואנחנו היינו מגיעים להרגיע את הרוחות כדי להימנע מהתערבות של משטרת  

  לעיתים החזרנו גם מורים". . רנו נערים הביתהפולין. לעיתים החז

"טיפלנו בישראלים שנקלעו לאיזושהי מצוקה על אדמת פולין, כולל איבוד דרכון". אפילו את בנימין  
שם    "הסתיו  –  נתניהו הם אירחו בשגרירות. בתקופה זו המשפחה זכתה להרבה טיולים באירופה

הילדים למדו בגן    הוא סתיו, שלכת היא שלכת. לא מה שיש פה. יש ארבע עונות ולא שתיים".
קראו "מיסטר", יצאו בטור מהכיתה, לא רצו במסדרון, ולשמחתי  "למורה  ספר אמריקאי.  -ובבית

  למדו לנאום מגיל צעיר. הם רכשו את השפה ונתרמו רבות מהשהות שלנו בחו"ל".

  מחנות ההשמדה ואתרי ההנצחה.ב לבקרשיגי  בחרהם השהות בפולין מתוך בחירה, רק בסיו

  

  השיבה לקיבוץ 

מרי לכיתה ה' ורעי לגן חובה. "לא היה  וכעבור שלוש שנים בפולין חזרה משפחת אילן ליפעת. ע
הייתה לי מעטפת שלמה ו  פשוט לחזור אחרי השנים בפולין. שם גרנו בבית עם שלושה מפלסים

טחון, לא נגעתי בסמרטוט שלוש שנים. י, איש בצמודה  הילדים למסגרות, אופרשמפזר את  נהג    –
להכניס ילדים למסגרות, למצוא   –כל סופ"ש טיילנו ברחבי אירופה. פתאום חזרנו לחיים הרגילים  

באירופה לא יורדים    -גם אל המנטליות הישראלית אחרי ורשה האירופאית. למשל    נו עבודה. חזר
ינג, זה לא מתאים. שם מתלבשים יפה לכל סיטואציה. היו לי חליפות  לזרוק את הפח עם טרנ

פה גם לאירועים לא מתלבשים.   –   מגוונות שפתאום נותרו ללא שימוש. בקיבוץ הרי זה הכי הפוך 
  מה יש לעשות בארץ עם מעיל קשמיר?" 

ום  בית תעסוקתי לוותיקי הקיבוץ. המק  –בשנים שלאחר החזרה לארץ ניהלה שיגי את בית הדר  
עלה  כי מהשטח  הפך להיות פחות רלוונטי,    המקוםתיפקד כמלכ"ר, ללא מטרות רווח. לאט לאט  

  צורך לתרבות פנאי ולא רק לתעסוקה עמלנית. 
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.  ילדים עם שני  לבד  שבר מאוד גדול. נשארתי  זה היה  . " , באופן מפתיעעופרנפטר    2007בינואר  
שנים לא פשוטות, ובמקביל החל תהליך    . עברנו כמשפחה11.5ורעי היה בן    17.5מרי היה בן  וע

  ההפרטה בקיבוץ".

בית הדר למועדון דורות. "התחלנו להפעיל את המועדון עם  עברה פעילות הוותיקים מ  2012-ב
+. חלמנו לייצר תוכנית עשירה, מגוונת, 60חזון למקום שייתן אפשרויות של תרבות פנאי לגיל  

רצאה. המרצה תהה אם בכלל לדבר. אני האמנתי יומיומית. בהתחלה היו מגיעים שני אנשים לה
שהשניים הללו יהיו השגרירים ויספרו לאחרים מה הפסידו. את המועדון פתחתי עם מלכה אדר.  

  שנים עבדה במועדון גילה קולניק, ובחצי שנה האחרונה סילביה גלסמן". 9במשך 

של, להתראיין ולהכין שיגי מעידה על עצמה שהיא במיטבה כשהיא עושה דברים במקביל (כמו למ 
ארוחה חמה שלמה עם כמה מרכיבים). לאורך חייה התנדבה בכל זמן נתון לפחות במקום אחד  

בסיכון, בתי כלא, מקלט לנשים מוכות ועוד. דווקא כעת, בתפקיד הנוכחי, חדלה מלהתנדב  נוער    –
  מפאת קוצר הזמן, והיא מרגישה שחסר לה משהו לרוח.

    

  יפעתתחום הבריאות והרווחה ב

הבריאות    2019"במרץ   תחום  את  גם  ולקחת  לחצי,  במועדון  המשרה  את  לצמצם  נדרשתי 
והרווחה, בחצי משרה נוספת. תחילה היססתי ולבסוף הסכמתי. כשאני לוקחת משהו, אני יסודית,  

-וכך גם עם התפקיד החדש. גם כשאני מנקה את הבית, אני מקרצפת מהתקרה ועד הרצפה טיפ
  האופי שלי, וככה אני גם בעבודה".טופ. זה 

הדבר הראשון שעשתה היה כתיבת חזון לתחום, שלפיו חוסן של קהילה נמדד גם בקידום רווחה  
ובריאות של החברים, מענה והנגשה לכולם. בטיפול ויחס לצרכי החברים הזקוקים לסיוע אישי,  

וסיעודי.  ועמידה מול    –עצמי עוסקת במגוון עצום של עולמות  את  "מצאתי    רפואי  זכויות  מיצוי 
.  , וכמובן העבודה השוטפתביטוח לאומי, המועצה האזורית ועוד, ישיבה בוועדות, הכנות לחירום

  ". 24/7זו עבודה 

עידן ההפרטה מעלה סוגיות ערכיות של תפקיד " .  , היא מוסיפה" "בחרנו לגור בקיבוץ, לא בעיר
ן נלתכ  אני יכולהיודעת מה הולך לקרות.  הקיבוץ עבור חבריו. כשאני קמה ליום עבודה, אני לא  

ו יום  ולקבל שיחה שקוטעת והכאז  סדר  ביום שישי  ל משתנה. אפשר להיות באירוע משפחתי 
בו אנו חיים. אני מחפשת ש. השירות צריך להיות אדיב, מותאם ועדכני לעולם המשתנה  הכול

  שבאמת יהיה טוב לאנשים ושהם ירגישו שהם לא לבד".

העלאת   –בשנה הקרובה את פעילותה בנושא קידום הבריאות בקהילה    מיקלהעשיגי מתכננת  
"זה תפקיד שמכיל הרבה רגעים לא פשוטים    מודעות, תזונה, מיניות, ספורט, טיפול במטפלים.

  גיליתי שמאז שאני בתפקיד, החיים סובבים סביב העבודה שלי. אין" רווחה.  מקרי חולי, מוות,  –
שלתפקיד שלי יש משמעות וערך לאיכות חיי החברים ביפעת.  אבל אני גם מרגישה  רגע דל.    לי

  ".זאת כנראה הסיבה שהתנדבתי כל השנים זה חשוב לי ונותן לי כוח. בסופו של דבר,
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 ֵטְקְסט. ְּתמּוðָה. ִּפיָּנה. |  ְטמּוðָה
  מðוס. -הפיðה של ַׂשִרי כהן

  

  

 רחל חלפי  /ֵיׁש ָׁשָעה ֶׁשָהאֹור

 

 ֵיׁש ָׁשָעה ֶׁשַהּכֹל יֹוֵׁשב ְּבתֹו

 ָהאֹור

 ְּכמֹו ֶאֶבן ֵחן ְּבתֹו ֲעִדי ָזָהב

 

 ֶאְפָׁשר ַלְחּפֹן אֹור ָּכֶזה

 ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹל אֹור ָּכֶזה

 ֶאְפָׁשר ִלְגמַֹע אֹור ָּכֶזה

 ֶאְפָׁשר ַלðּוַע ּבֹו ָלֹאֶר ְוָלרַֹחב

 ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹקל אֹותֹו ְּבָזָהב

 ָמֵלא

 

  

  מðוס-צילום: ׂשרי כהן
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  כת ברכות מס

כניסת עם  כעביה  למשפחת  החדש כברכות  לביתם  ם 
חי איתנו ביפעת מראשית דרכו כחייל בודד   חוסייןבבננה. 
  25- נעמי וצביקה לוי. מאז עברו כבר קרוב ל  אצלשאומץ  

התקבל לחברות במחזור הקליטה הראשון   חוסיין  שנים.
ויחד הקימו משפחה   התחתן עם אנגאם  הוא.  2014בשנת  
  .  ביפעת

הערבית  מהחברה  בנות  וריכוז  בגיוס  עובדת  אנגאם 
לביתל נכנסו  הם  כשבועיים  לפני  ם החדש שירות לאומי. 

"הבננה"  מהצבא  בשכונת  השתחרר  חוסיין    25  לאחר. 
  בתפקידי פיקוד בצנחנים ובגולני.  , בין השאר ות שירותשנ

  

  

אלדר למשפחת  אמיתי    ,ליאורשרון,    –  ברכות  יהונתן, 
לפני  ביפעת  לחברות  התקבלה  אלדר  משפחת  ועמרי. 

עת גרו בשכירות בהרחבה. בהיעדר דירה ,  כארבע שנים
בימים   ליפעת.  מחוץ  לגור  עברו  הם  להשכרה  מתאימה 

  אלה שבו ליפעת לביתם החדש בבננה.  

קליניתהיא  שרון   גם  פסיכולוגית  נבנתה  בביתם החדש   .
שלה הפרטית  טכנולוגי    . הקליניקה  כמנהל  עובד  ליאור 

יהונתן אביב.  - בתל AUTOBRAINS אפ-סטארט הבחברת  
לומד בבית הספר "העמק המערבי" בכיתה ז', אמיתי לומד 

  ב"שגיא" בכיתה ד' ועמרי משחק ונהנה בגן אתרוג.

  

הן    אמיתי, איחולים מכולנו להרגשת שייכות והרגשת בית  ברוכים הבאים, משפחות כעביה ואלדר.  
  בית יפעת. -ם הפרטי, והן בבית הכללי כבבית
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  ליועד תהילים  
  גיא בנם של רונה ו 

    למסלול קצונהשהתגייס   
  בחיל השיריון 

  מחכים לך בבית! 
 

  

  דוידוב  לעמרי הראל 
  בנה של עידית לוי 

  שהתגייס לחיל השריון. 
  מחכים לך בבית! 

 

  

  לגילי סלע 
  בתם של שרון ואופיר 
  עם גיוסה לתפקיד  

  שליטה ימית. בקרית 
 מחכים לך בבית! 

 

  לאנגאם וחוסיין כעביה
  להולדת הבן 

  כרמל 
  אח לטליה, מיקאיל וליה.

  לתום שכנר 
  סיגלית ואלעד בנם של 

  לנח"ל שהתגייס   
  מחכים לך בבית! 

 


