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 העורכת דבר 

 .שנה אזרחית חדשהבתחילתה של  ,  לקראת ט"ו בשבט רואה אורשל העלון  2208גיליון  

. צילום השער של מטע השקדים שלנו נקשר לחג האהוב  .גיליון זה מוקדש אם כן לחג האילנות

  (. 2008הזה. מטעמים כלכליים המטע נעקר, אך הזיכרון נוצר את המראות )צילום: מרים אהרוני,  

של דני אדר ושל מרים אהרוני ונשמע מפי דפנה קולמר על הנעשה   –י עצים  סיפורנביא בעלון  

יפעת  -בענף הנוי ניגע קלות בהיבטים דמוגרפיים של  חצר. בפתחה של שנה אזרחית חדשה, 

גיא שטיינברג   מספרזקן על "בית בעמק". בפינתו "קיבוץ פינת עברית"  -סקירה מפי סנדי בן  ונקרא

איתן ברזילי    את  גם   נמצא   מקור שמותיהם של חודשי השנה הלועזיים. בפינותיהם הקבועות  על

   מנוס שמביאים כל אחד בדרכו ובדרכה משב מרענן וגם מעניין.-ושרי כהן

אלינו   מצטרפת  חדשה  שטח  הבאה  –   שמחתנולכתבת  ברוכה  לוינסקי,  בפינתה   !אורית 

היכרות עם אנשים החיים איתנו, אך רובנו יודעים עליהם מעט  לנו    מאפשרתאורית  "מפגשים",  

?  מכירים   . האמנםמהכלבוכולנו מכירים  , שעם אשרף  מאוד. בגיליון זה מפגישה אותנו אורית

אלוש, תושב הבננה, שמספר על   אביב לוקס שלנו ראיינה הפעם ל"אנשי המדרכות" את איתי

 מסלול חייו השאפתני.

. את תמצית סיפור  13/1/23תשפ"ג,    בטבת  'ישראל ז"ל הלך לעולמו ביום כ-היקר יואב בן  חברנו

 והוא מובא בראשית העלון.  אמיר כהן כתב וחיי

כתמיד   מעודדים  ואנחנו  למייל: חברות  לנו  לכתוב  בסיפוריהם,  אותנו  לשתף  שרוצים  חברים 

alonyifat22@gmail.com.   בישיבות שוטפות של צוות העלון, החלטנו שבאופן עקרוני לא נעסוק

נעמוד בכך. אולם מהסערות קשה וגם הפעם  זו,  ונייחל    להתעלם.  בפוליטיקה על במה  נקווה 

 לימים פשוטים יותר. 

 

 אהרוני. -דינמןסיון 

 

 

 :מערכת

 עורכת  –אהרוני  -סיון דינמן

 וכתבת  , יוזמתמראיינת –אביב לוקס 

 כתבת שטח –אורית לוינסקי 

 , הרוח שמאחורי הפרויקט מרכז הצוות והלוגיסטיקה –אבנר גלילי 

 מאייר בחסד עליון  –  יוסיניו יעקבסון
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 ז"ל ישראל -פרידה מיואב בן

 דברי אמיר כהן בהלוויה 

ישראל בקבוצת השרון, אח בוגר לעפרה  - , בן בכור להוריו אטקה ויצחק בן1937יואב נולד בקיץ  

שנולדה בהיותו בן שבע ולנעם שנולד כעבור ארבע שנים נוספות. כילד צעיר היה רזה במיוחד  

ונהנה מתוספות נחשקות למנת האוכל, אבל גם סבל מהקפדה יתרה של המטפלות שהכריחו  

"לגמור הכו יצחק מהבית, עת  אותו  נעדר אביו  בילדותו  ל מהצלחת". במשך למעלה משנתיים 

התגייס לבריגדה היהודית ושירת בלהקת הבידור שלה "ֵמֵעין זה". הלהקה הופיעה בפני מתנדבי 

הבריגדה באירופה, בפני פצועים בבתי חולים צבאיים ובהמשך גם בפני שורדי שואה במחנות  

עדרו של יצחק חש יואב כי על כתפיו מוטלת אחריות מיוחדת. הרגשת יהפליטים והעקורים. בה

 אישית המשיכה לאפיין אותו כל חייו. ההחובה והאחריות 

יואב אהב והעריך את כשרונו המיוחד של אביו לכתיבה וחריזה, ובשנים מאוחרות הירבה לצטט  

בודתו בענף הלול. הוא משיריו באירועים שונים. זכורה לי המסיבה שבה בירך יואב חבר שסיים ע

בחר לקרוא שם קטע מחורז של יצחק יצחק על הלול. שם שמעתי לראשונה )וגם לאחרונה( את  

 כמי שעובד עם עופות.  –התואר "ַעיָּף" ללולן 

יואב להיות רזה וגבוה. הוא בלט,  בימי הנעורים המשיך 

וגם ביכולותיו ואהבתו מלבד בגובהו, בכשרונו הספורטיבי  

להדרכה והיה כדורסלן מצטיין )ובהמשך מאמן(, 'חטיבון'  

יואב  בצנחנים.  וקצין  חייל  מוקדמת,  שירות  בשנת 

כשרונו,   הצעירה.  יפעת  אל  וחזר  מהצבא  השתחרר 

חריפותו ואהבתו לקיבוץ הובילו אותו למעורבות ופעילות 

בשנת   והתרבות.  החברה  העבודה,  ,  1959בתחומי 

ליסר 22בן    בהיותו וחברתו האהובה שולה  יואב  נישאו   ,

נולד ניר, כעבור ארבע   1960והקימו משפחה ובית. בשנת  

 שנים נולדה זוהר וכעבור ארבע שנים נוספות נולדה נוגה.

יואב יצא ללימודי חקלאות וכלכלה בפקולטה לחקלאות ברחובות והיה מראשוני דור הבנים שקיבל 

  1968גדולים, ענף שעליו התבססה יפעת באותם הימים. בשנת  אחריות ניהולית על שטחי מטע  

התפקיד הניהולי הבכיר ביותר במשק הקיבוצי. בסיום    –החליף את שאול חורן בריכוז המשק  

התפקיד אחרי ארבע שנים, ביקשה התנועה מיפעת לאשר יציאתו של יואב לשליחות בארה"ב. 

ז פרצה מלחמת יום הכיפורים. יואב גוייס הבקשה אושרה ויואב עמד לצאת לקורס שליחים, אך א

בשירות מילואים בחרמון. ילדיו זוכרים עד היום את כחצי שנה  ואחרי גמר המלחמה עוד נשאר  

סיפוריו מתקופה זו, במיוחד את הסיפור "גופיות ותחתונים": האספקה לא הגיעה בצורה מסודרת  

למ הגיעה  התלונה  ותחתונים.  גופיות  אפילו  חסרו  אליהם  ולחיילים  הגיע  אחד  ויום  הנכון  קום 

במפתיע משלוח ישיר מחברת 'דלתא'. החיילים חטפו מכל הבא ליד, למרות שלא כל התחתונים  

 .. היו של גברים.

יורק, כאשר יואב -ישראל לשליחות בניו-, אחרי גמר קורס שליחים, יצאה משפחת בן1975בשנת  

צות הברית. היו אלו שנים משמעותיות  ממלא את תפקיד השליח המרכזי של תנועת 'הבונים' באר

וטובות, מלאות בעשייה וגם בחיי משפחה הדוקים ומגבשים. באותן שנים הקימה יפעת את מפעל  

שלהב. חברים שנסעו למפעל בארה"ב ללמוד ולהשתלם ברזי הייצור, התארחו לא אחת אצל  

שגם במרחק של   ישראל. שולה ויואב אירחו את כולם בשמחה ובלב שלם, בהרגישם-משפחת בן

 אלפי קילומטרים, הם מטים שכם ותורמים להתפתחותה של יפעת. 

 
 בעבודתו בהנהלת החשבונות 
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כלכלי ביפעת ובתנועה. הוא -עם שובו מהשליחות, המשיך יואב באופן טבעי בתפקידי ניהול משקי

קיבל על עצמו את ניהול שלהב, ריכז את ועדת המשק של קיבוצי התק"ם, ליווה קיבוצים במשבר  

 חירן ביפעת שנים רבות.  והיה כלכלן, חשב ותמ

יואב היה לא רק איש כלכלה. הוא היה מעורב מאוד  אבל 

בחיי יפעת בתחום החברתי: הוביל בסבלנות מהלכי שינוי  

מרכזיים כמו תחילת ההפרטה )תקציבים אישיים, אנרגיה 

ומזון(, היה שותף להקמת בית הספר היסודי האזורי שגי"א, 

ועד במוזיאון   בנים(, חבר  )קליטת  צוות צמ"ד  עמד בראש 

בעצה העמק   בהקשבה,  לסייע  ידע  מהכול  יותר  ועוד. 

הכול  ועשה  עזרתו  את  שביקשו  רבים  לחברים  ובמעשה 

בצנעה, במהירות וברצון טוב. שנים רבות היה "אב הסדר" 

מתכונן  היה  מחדש  פעם  בכל  ביפעת.  פסח  סדר  בלילות 

לתפקיד ביסודיות, רושם לעצמו הערות לוגיסטיות ואחרות 

ה, השירים והמחול ברצף ובלי  ודואג לזרימת קריאת ההגד

 תקלות.

החיים המשפחתיים נמשכו, יואב ושולה יצאו לטיולים רבים, גם עם חברים וגם כזוג, נולדו נכדים  

ויואב תמיד מעורב, פעיל ושמח בחלקו. כשיצא לגימלאות, החל לעבוד כמתנדב ב'יד שרה' במגדל  

  65בב. לפני כשנתיים וחצי, לאחר  גלגל החיים המשיך להסתוהעמק וזכה גם שם להוקרה רבה.  

יואב   בה  תמך  חייה,  של  הקשות  האחרונות  בשנים  לעולמה.  שולה  הלכה  משותפות,  שנים 

קץ, בכל מאודו. לפני כשנה וחצי הידרדר מצב בריאותו ויואב עבר ל'בית ערבה'. אל  -במסירות אין

הנין של    –ובנם גפן    הדירה שהתפנתה נכנסה הנכדה נופר, הבת של ניר ואפרת, עם בן זוגה גיא

יואב. הקירבה המשפחתית הביאה שמחה גדולה לכל הצדדים. גם בבית ערבה היה יואב איכפתי 

עוד   מותו  לפני  שבוע  מקום.  לכל  להגיע  רבה  במסירות  לו  מסייעת  נוגה  בתו  כאשר  ומעורב, 

 השתתף בקבלת השבת הקהילתית במועדון דורות.  

זוהר ונוגה ומשפחותיהם, עם האחים  ,ניר –עם הבנים תם מסלול חייו עתיר המעשים של יואב. 

 עפרה ונעם, עם שי, אחיה של שולה, ועם כל המשפחה הרחבה אנחנו שותפים בצער.   –

הזה.  ובעולם  ביפעת  ותרמת  שעשית  מה  כל  על  תודה  יואב.  משכבך,  על  בשלום    נוח 

 נשמתך צרורה בצרור חיינו. לעולם תהיה חלק מיפעת ומאיתנו.
 

 תכם אבלים אי
 . ז"ל זאב איבינסקי האב,מות אנחנו שותפים בצער על וכל המשפחה,  ישראל-תמר בןעם 

 

 אבלים איתכם 
 . שאולי ז"למות אנחנו שותפים בצער על  אמירה, הגר, אבשלום וחגית –  משפחת חורןעם 

 

 אבלים איתכם 
 . אנחנו שותפים בצער על מות האם, הלן אטיה ז"לריקי רז וכל המשפחה,  עם 

 

 אבלים איתכם 
 .ז"ל צמרת צבי מותאנחנו שותפים בצער על דרור ת ו צמרת וחפמשו תמי עם

 
בן  יואב  צה"ל  ,  30,  נר  את  מדליק 

בחנוכיית "גבורת הדורות" במסיבת  

 . תשכ"ז החנוכה



 

6 
 

 

 / דפנה קולמר   סקירה לכבוד ט"ו בשבט –נוי חצר יפעת 

הזדמנות להעריך ולהוקיר את התרומה העצומה של העצים לגן הוא  חג האילנות,    ,ט"ו בשבט

 נקרא קיבוץ יפעת.שהגדול הזה 

 (: מתוך אתר "קרן קיימת לישראל" ) הידעת? תרומת העצים לסביבה במספרים

 !עץ אחד מסייע להפחתת הטמפרטורה בסביבתו, בימי הקיץ, בעד ארבע מעלות ✓

מו  ק"ג תרחיפים, המכילים מתכות רעילות כ  80"ג אבק ו"לבלוע"  ק  20עץ אחד יוכל לספוג בשנה   ✓

 .כספית, ליתיום ועופרת

טון    20ק"ג חמצן וקולט    700מ"'ק אוויר מזוהם, מייצר    100,000עץ אחד מנקה, מסנן ומטהר   ✓

 .חמצני -פחמן דו

 .צר במהלך חייויעצים כדי "לקזז" את הזיהום שי  200-על אדם לטעת כ ✓

 .נטיעת עצים מסייעת לשימור קרקעות ומניעת מידבור  ✓

 .הוא מסייע משמעותית לבלימת רעשים  – עץ אחד בקרבת הבית דומה לקיר אקוסטי  ✓

יפים ומרשימים, הודות לוותיק ורכזי הנוי שהשכילו לשתול אלונים,   ייפעת מלאה עצים  הישוב 

)שניים צמודים בעצם( בדשא האלון  מומלץ, למשל, להתרשם מ  אלות, מכנפים ועוד מבחר גדול.

מבית התרבות הגדול  ,  לרפתשהאקליפטוס  הבננה  שכונת  הקרוב    שנטועארז  ומה  בין  בדשא 

 למרפאת שיניים.

אחת המטרות החשובות שלי היא טיפול מקצועי של גוזם מומחה. אנו עובדים עם שאול ועמית  

מעניק לעץ צורה יפה,  כון  גיזום נ  – ויש חשיבות גדולה לכך  ,  זכרי מכפר יהושע כבר מספר שנים

 .יו ושומר על בטיחות הסביבהשומר עלאך גם 

צוות הנוי הקבוע מנה   צוות קבועים.   ארבעהלפני שמונה שנים  כיום, קשה להאמין, אך    אנשי 

בלבד. ואני  רפי  הוא  הקבוע  פסולת   הצוות  בפינוי  גם  אך  בחצר,  בפינויים  בעיקר  מטפל  רפי 

ועוד. כיסוח דשאים  ע  בשנה  אורגנית,  רוב עבודות הגינון בנוי    ידי -לוחצי האחרונות מתבצעות 

אחת השאיפות   ,. לכןנואחריותלקבלן חיצוני. ככל שיפעת מתפתחת וגדלה כך מתווספים שטחים  

והמטרות הגדולות שלנו במסגרת ההתייעלות היא להסדיר פינוי לפי כללים ושמירה על ניקיון  

 . לטובת כולנועל העבודה וייצור מראה מסודר ונקי    ישוב. הקשבה לפרסומים ושיתוף פעולה יקלהי

עמק  מיחזור: מוביל-מועצת  לפח    היזרעאל  ושקיות  אריזות  פסולת  אורגנית,  פסולת  במיחזור! 

זו    , חייבים למחזר.2023השנה היא    כתום, ניירות, קרטונים, זכוכית, בגדים ופסולת אלקטרונית.

 למניעת זיהום ולחסכון אדיר בהטמנה.  הדרך

הן   –תקציב  -אנחנו רוצים לפתח הרבה רעיונות, אבל כמובן שהדבר תלוי  פיתוח מקומות חדשים:

השוטף.   הטיפול  בשביל  והן  ההקמה  נוי בשביל  תקציב  רוב  האחרונות  התמקד -בשנים  חצר 

 , אזור מתקני כושר(.מ"קולות קוראים" )גן קק"ל התקציב לקמות חדשות הגיע .בתחזוקת הקיים

 אני מקווה שגם בהמשך נזכה להצליח לפתח ולייפות מקומות.

שתילות והסדרת   – אבוקדו  מטעי ההצמוד להבננה,  בט"ו בשבט השנה נתמקד בפיתוח אזור  

בוצעו לאחרונה   ,יחד עם המועצה ובמקביל לפיתוח הסדרת הרמזור בכניסה  מקום מפגש חדש.

 צוות אמיר דנאי". "  ידי-ל שתילות בכניסה ליפעת ע

שנדע להעריך את הקיים    תעבור עלינו בקלות ובהצלחה בנוי ובחצר,  2023כולי תקווה ששנת  

בחניות, בטיפוח, בניקיון    –אני מאחלת לכולנו יותר אכפתיות     והיפה שיש לנו כאן בבית יפעת.

 בואו ננסה. מקסימום נצליח.  .ובכלל
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 הפיקוס

 . מסיפורי העצים של מרים אהרוני

  

הטובים,    הידידיםימים ספורים אחרי המעבר ליפעת הביאה מלכה ארצי לצפורה ומשה צבעוני,  

מח אותם בביתם החדש. צפורה הניחה את העציץ על השולחן, אבל  צמח בית קטן בעציץ כדי לשָּ

כאשר הצמח גדל וכבר לא היה מקום לכוסות התה, העבירה אותו ל'הֹול' הצר שמול דלת הכניסה. 

הצמח נהנה מן האור שחדר מבעד לזכוכית הדלת, מיום ליום גדל והתחזק. אחרי שנה כבר חסם 

 .לגמרי את הכניסה

 ."צפורה אמרה למשה: "אין ברירה, צריך להוציא את העציץ החוצה

 ..."!בית", חס משה על הפיקוס היפה, "הוא יסבול בחוץ-אבל זה צמח"

חודשיים  עוד  את  -עברו  לקח  כואב  בלב  ברירה.  שאין  הבין  משה  וגם  הגיע,  האביב  שלושה, 

גיש המ  .הפיקוס ושתל אותו בחוץ שיך לגדול בקצב, ומול עיניהם הנדהמות של  צמח הבית הרָּ

ענק לעץ  היה  וצפורה  ביותר    .משה  הגדול  העץ  להיות  עומד  ברור שזה  היה  שנים  תוך חמש 

 .ביפעת

שנים עברו, ענפי הפיקוס קוצצו לא אחת, לפעמים באכזריות; שורשיו חדרו למערכת הביוב וגם   

ן בפני ועדת העצים: "תורידו אותו, הוא  מדי שנה היה משה מתחנ .הרימו את המדרכה הסמוכה

אין מה לעשות, משה, " :עושה לי את המוות!", ותמיד היה מקבל בהשלמה את אותה תשובה

. "עץ כזה לא מורידים

 



 

8 
 

    / דני אדר   על עץ ושיח 

בן    1954בשנת   ושמחה.  12הייתי  גדולה  ליפעת הייתה התרגשות  . לקראת המעבר מהשרון 

דירות   חדשים,  מעט  בתים  אבל  בנויה  הייתה  הגבעה  הבית.  בתוך  ושירותים  בהרבה  גדולות 

את הגינות והעצים היפים שגדלו בהשרון  צמחיה של סירה קוצנית  ושיחי חורש בודדים וקטנים. 

 לא יכולנו  להעביר.  

  חורים כדי לשתול ליד הבית החדש.יי גדל  כליל  החורש יפה. רצינו  לעשות ייליד הבית של הור

ל יהי  ,לשמחתי.  שתלתי בעציציםו  אביב הורדתי ענפים מהכליללקראת ה והתחילו בחורים  לבו 

וראיתי   הוצאתי את הענפים היבשים מהאדמה.  אבל אחרי כמה שבועות כולם התייבשו  ,לצמוח

 רשים. ושלא גדלו ש

הוצאנו אחד כזה  .  )ענפים צעירים שיוצאים מהשורשים(  " סורים" סביב לגזע של הכליל היו הרבה  

, הפורח מדי אביב  גדל לעץו  עם חתיכת שורש ושתלנו ליד הבית החדש. לשמחתנו השתיל נקלט

 עד היום הזה. 

,  כדי לזרז את הצמיחה והפריחה בגינות החדשות מספר חברים נסעו לקבוצת השרון העזובה

בגינות ושתלו  ורדים  אנחנו.  עקרו  בגמ.  גם  אמא  עם  נסענו  ההעברה  לאחר  שבועות  יפ 'ספר 

הייתה  האדמה בגינות    .ריק ושקט,  ל עזובולשעבר כשהכ -לקבוצת השרון. היה מוזר להגיע לביתנו

 יבשה וקשה. בקושי רב הצלחנו לעקור שיח ורדים גדול מהעיגול ליד חדר האוכל. 

יני הקים ביפעת משתלת  הוורד נקלט ובאביב הראשון ביפעת כבר היו לנו פרחים. אברהם עד 

 שנה או שנתיים לאחר ההעברה הלכנו אבא ואני לעזור לאברהם להרכיב ורדים במשתלה.  ורדים. 

מהשרון   הרכבתי שהבאנו  השיח  על  אדום  צהובים  והצלחתי:    ורד  פרחים  גדלו  אחד  שיח  על 

החורף בתקופת  ימים.  האריכה  לא  שלי  ההצלחה  בשלכת  ,ואדומים.  מלכה היו    ,כשהוורדים 

ו  עוברים ושמחה ארצי   גזמו את הענף שעליו    גוזמיםבכל הגינות ביפעת  כך הם  את הוורדים. 

 . הרכבתי את הוורד האדום
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 זקן-בן  / סנדי בית בעמק

סנדי מדריך ) , שאותו אני מלווה מראשיתו" בית בעמק" מזה כעשר שנים מתנהל ביפעת פרויקט 

וכדורגלאוריינות    –תעסוקה, מעביר לחוסים שלושה חוגים בשבוע   וכן מעסיק אותם    ,אופניים 

מרכז פעילות    םק בהשכרת דירות לחוסים, ובהמשך    בתחילת הדרך היה מדובר .  שלו(  בעמותה

   רוחות לחוסים.א אספקת הסדרווה

המרכזת פעילות רווחה לחוסים שהם בעלי   ,חברת "כנרת, שירותי רווחה"   ידי-להפרויקט מנוהל ע

- רמתבנפגעי נפש. החברה מנהלת מרכזי דיור מוגן )הוסטלים( גם בעפולה ואו    צרכים מיוחדים 

  שבהיותה   ,תמיכה של תרצה אורן ז"ללעידוד והודות ל  התאפשרהליפעת    הפרויקט  הכנסתישי.  

את החוסים בייעוץ  בעצמה  שנים היא ליוותה  במשך  קרוב לליבה.    הנושא, היה  עובדת סוציאלית

 נפשי וחברתי. 

  מועסקים   . אחריםאליו מגיעים חלק מהחוסים ביפעתש  ,מרכז תעסוקה  כחלק מהפרויקט, ישנו

  גם   םחלק.  במגדל העמק  נוסף   במפעל מוגן, או  בעפולה  שנמצא  מקבילמוסד    –ב"דרך העמק"  

ים  ימספק ארוחת צהרש  ,מטבח  פועלהתעסוקה  במרכז    במקומות עבודה אחרים באזור.  משולבים

 עובדים סוציאליים.  פועל במרכז צוות של    ןכ-החוסים. כמו  לעובדים במקום, וכן ארוחת ערב לכלל

  בעמק -אנשי בית  .לעפולהבקרוב  עומד לעבור    מרכז התעסוקהמשיקולים של החברה המנהלת,  

לגור במעונותיהם ישמש כחדר אוכל בלבד.  ימשיכו  וגם היום    ומרכז התעסוקה  לאורך השנים 

 לצרכיהם, קשובות  ןהמארחות אותם בבית  יפעתיות,  משפחות  מספר  בעמק-אנשי ביתאת    תמלוו

. כך למשל, בקהילה בדרכים נוספות אנשיהבנוסף משולבים מיכה אישית וחברתית. תומעניקות 

כז 'דין', מעבירים בכל שבוע שני ילדים חוג עברית לחוסים. בכל יום שלישי  במסגרת פעילות מר

מהמפגשים האלה בעמק לבין ילדי הקהילה מכל הגילים.  -מתקיים משחק כדורגל משותף בין בית

והילדים מהאמפתיה והסבלנות   ,בעמק מהחיבוק והיחס החם-חברי בית  : נשכריםכולם  יוצאים  

ולילדים המקסימיםזוהי הזדמנות להודות למשפחות  .  שהם מפתחים   םעל תרומת  המארחות 

 הרבה להצלחת המפעל ביפעת.

  

 

 צילום: גיא שטיינברג קשת כפולה.  
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 אבנר גלילי  /  הרכב האוכלוסייה ביפעת

להיום,   נכון  מונה,  יפעת  תושבי    קהילה  –איש    1155אוכלוסיית  הקיבוץ,  חברי  של  מגוונת 

   בשכירות, וכמובן ילדי הקבוצות השונות. כאןההרחבה ואחרים הגרים 

 

 

 הערות למבנה האוכלוסייה: 

רבה   נוכחות  ישנה  היום  ללא   של   (מעל המומלץ בתנועה) במבנה האוכלוסייה הקיים  תושבים 

  אלה  .()ראו טבלה מבוגרים 253קבוצה זו של תושבים מונה היום אגודה. לקיבוץ ולמעמד שיוכי 

שותפים   ביפעת,  החברתיגרים  להםאך    ,למרקם  וסטטוס,  רהגד  אין  זכויות   ורכבותמכך  ולת 

גם  בני קיבוץ שפניהם לקליטה ומעמדם ברור יותר, אבל  , ישנם  . בתוך אלהוהשלכות משפטיות

שוכרים מבחוץ    ,בנות זוג שאינם חברים, בנים הגרים עם הוריהםויורשים, בני    : קבוצות נוספות

ורד שנפיק, מרכזת צוות צמיחה דמוגרפית: בימים אלה אנחנו   .ועוד הגרים כאן שנים ממושכות,  

עוסקים במיפוי קבוצות התושבים, בכוונה לצמצם פערים בין הקבוצות השונות, כדי להגביר את 

 ורבות בחיי הקהילה. תחושת השייכות ואת המע

 44 יפעת, פוטנציאל לקליטהבות משפח שלהםשוכרים, 

 31 בנים הגרים עם ההורים 

 17 יורשים 

 11 זוג שאינם חברים-בני ובנות

 24 בני יפעתשוכרים, 

 22 ליטה ם ותיקים, חלקם מתעניינים בקשוכרי

 62 שוכרי דירות מזדמנים 

 5 הורי חברים 

 5 בעלי צרכים מיוחדים 

 13 בוגרי צבא 

 19 עמקבית ב

שלבנוסף    ,זאת שונה    לקיומן  סטטוס  בעלת  קבוצות  הקי   –יישוב  בשתי  )האגודה חברי  בוץ 

חברי    לאחוז  הקהילתית.  משתכני ההרחבה  רובם הםש  ,חברי אגודת המתיישביםהשיתופית( ו

ישנה חשיבות מכרעת בזכויות היישוב למכסות ייצור וקרקעות    מתוך כלל האוכלוסייה,הקיבוץ  

 תחושתלהגדיר ולהגביר  במטרה    והדבר נמצא על סדר היום  ,להסדרה  מגוון זה ראוי.  חקלאיות

 שייכות וזהויות, מעמד משפטי ראוי וצמצום הפערים ככל שניתן.

324

143

253
52

383

התפלגות האוכלוסייה ביפעת

חברי קיבוץ חברי אגודה תושבים חיילים ילדים
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 / אורית לוינסקי מפגשים 

 עים עליהם מעט מאוד. דהצצה לחיי אנשים שחיים בינינו ובכל זאת, אנחנו יו

 

 אשרף  עבד אלהאדי 

)בין עפולה לנצרת(. אביו   לאסיכנולד בכפר א  ,45, בן  אשרף

יש למשפחה שטחי מטע של    ,בנוסף  .עבד בבניין שנים רבות

  ילדים   13שקדים, זיתים ועוד. אימו הייתה עקרת בית וגידלה  

וחמישה    – בנות  אשרף  שמונה  ה  הואבנים.    12-הילד 

שבו  במשפחה.   בבית  לגדול  אחרת  חוויה    עשר -שלושה"זו 

חמישה  זה כמו נבחרת כדורגל", הוא מספר בחיוך.    –ילדים  

עם משפחותיהם    לא באיכסנשארו    מהחבורה והיתר התפזרו 

 ארץ.רחבי הב

ספר יסודיים ושני תיכונים. אשרף גדל  - יש שלושה בתי  בכפר

תוכנה   תהנדס  סיים לימודי  בהמשך.  מרבית שנותיוולמד בכפר  

 שנים  13-כלפני    .שנים כטכנאי מחשבים  כעשרבשפרעם ועבד  

 נו"עבדתי אצל אחי בעסק המחשבים שלו. אהבתי לעבוד איתו, אבל התקשי . הגיע לעבוד בכלבו

חיים ואמרתי לעצמי שזו -להתפרנס. כשקראתי שמחפשים עובד לכלבו ביפעת, שלחתי קורות

 .צוחק ", הוא נתקעתיתהיה עבודה זמנית עד שאמצא עבודה קבועה במקצוע שלי. 

ליד קיבוץ גזית.  ש במקור מכפר מצר    ,40בת  ,  היבא,  אשתו של אשרף

ואנתרופולוגיה   לומדת בתוכנית כיום  והיבא למדה בעבר סוציולוגיה 

אשרף והיבא הכירו בתל אביב  .  במכללת עמק יזרעאל  הסבה לסיעוד

התארסו ונישאו כעבור פחות   . הםעבד שם מספר חודשים  הואכאשר  

בן בית  קומה האחרונה במתגוררים ב  . השניים2007, באוגוסט  משנה

גרים הוריו ובקומה השנייה ראשונה  בקומה ה  –  בכפרות  שלוש קומ

( עבר לפני כשנה וחצי 80אביו של אשרף )  .גרה אחותו עם משפחתה

(  82אירוע מוחי, ומאז הוא ישוב בכיסא גלגלים ונזקק לעזרה. אימו )

הילדים  חמשת  לאב.  לעזור  מתקשה  אך  עצמאי,  באופן  מתנהלת 

לילה מישהו מהם ישן עם שגרים בכפר מתחלקים ביניהם, כך שבכל  

 , זה בטוח". 30את מספר אחייניו אשרף לא זוכר במדויק: "מעל    האב.

ביום פעמים  הואאשרף מתפלל חמש  והולך    .  הרמדאן  בחודש  לאחד משלושת המסגדים צם 

- "(, ומספר שחלק בלתיהוא אוהב את הציבור היפעתי )"הם מצויינים  באופן לא קבוע.  שבכפר

בחייהם. בהקשר   ושותפותנפרד מהעבודה שלו היא יצירת קשרים אישיים עם הקונים, הקשבה  

 . שארונעיתונים שעודפי שהייתה מביאה לכלבו מדי יום  ,חיה סיני ז"לבבחיבה ר זה הוא נזכ

  אם היבא של המשפחה.    כן עובד בשטחי השדהולהוריו  הרבה  עוזר    הוא  .בימי שני אשרף בחופש

"החיים במדינה לא קלים. לא קל עם יוקר המחייה ולא קל עם .  הם מטיילים יחד  ,בחופש  גם היא

גביר -אבל אני חושב שלא צריך לשפוט. אולי בסוף בןקצת ברדק.  תוצאות הבחירות האחרונות.  

 יהיה השר לביטחון פנים הכי טוב שהיה כאן? צריך לתת הזדמנות", הוא אומר. 

עניו   כוחיוש, נסוכה על פניו ארשת טובהשבנעימות,   הבאים מקבל את פני היקר, שתמידשרף א

כמה טוב שבאת והלוואי שתישאר איתנו כאן עוד  –כל אחת ואחד רצון לסייע ולעזור ל הוא מלאו

 שנים ארוכות.

 

 
 .  היבא ואשרף

 "אני מת עליה". 

 צילום: ענת לוינסקי 
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 רסיסים 

 איתן ברזילי של ו פינת

 אלא באופן שבו היא נשתמרה בזכרונו של הכותב. ,"רסיסים" אינה משקפת את המציאות

 

 

 הפועל רמת דוד יפעת 

קפטן מי שבעט הכי גבוה. ללא עוררין נבחר אריה כהן מרמת לבקבוצת הכדורגל המעורבת נבחר  

ל הוא בעט כל נדֶּ שזה לא  כך גבוה מעל השער שמיד רצו אליו להזכיר לו  -דוד. פעם בבעיטת פֶּ

 עכשיו התחרות על תואר הקפטן. 

. מלניק רכש את ניסיונו  דוד-רמתהשוער של הקבוצה היה משה מלניק מטייסת העמק בבסיס  

במכבי נתניה ונחשב לעילוי בשער. במשחק נגד הפועל בית שאן הוא נשאר בכוננות בבסיס ואת  

 מקומו בשער תפס דוד ישראלי.

תה סיבה מיוחדת, ידענו כבר לפני המשחק יו מכות )לא היעל בית שאן, התחיל  3:0אחרי הניצחון  

רק דוד ישראלי   .שבסופו יהיו מכות(. ה'ביתשאנים' רדפו אחרי השחקנים שלנו בכל רחבי הקיבוץ

 " כשאת הליכתו הזקופה אל מחוץ למגרש מלוות צעקות: "לא לגעת בטייס!!!, יצא ללא פגע

 

 

 אהרון 

. מהצד של ה"טובים" )הפלחים השוברים את הכלים( הוא אהרון רוזנמן חצה את הקווים ועבר צד

  , הפלחים   ,עבר לצד של ה"רעים" )המוסכניקים שמתקנים את הכלים(, אבל עדיין התייחס אלינו

 בסלחנות כשהבאנו כלים וטרקטורים שבורים מהשדה למוסך.

יורד מהסלף ומתקרב ברגל בשקט למוס  , לעומתנו,הרפתנים ך כדי זכו ליחס שונה. תולי היה 

הוא היה חוזר ומקרב את הסלף עם התקלה למוסך.    היו שם,לראות מי נמצא. אם רק איתן ויאיר  

הוכרזה:  ובסככות  נשמעו למרחוק  לפני שנגמר התיקון, הצעקות  למוסך  מגיע  היה  אם אהרון 

 "כוננות ספיגה". 

לד, עצֹור!  יום אחד נסעתי עם טרקטור על הכביש. לידי עצרה בחריקת בלמים ניידת משטרה: "י

עניתי בלי היסוס. כשהגענו, השוטרים ואני    ,בן כמה אתה, מי נתן לך טרקטור?" "אהרון רוזנמן" 

  אף שזה לא קרה.   ,למוסך, אהרון זיהה את הסיטואציה במהרה ואישר שהוא נתן את ההנחיה

ואהרון בשקט חזר ונתן לי גיבוי מלא. לאחר המשפט   ,במשפט בנצרת עמדנו יחד מול השופט

 הוא נעץ בי מבט ארוך. לא היה צורך לדבר. 
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 קיבוץ פינת עברית  

 של גיא שטיינברג פינת הלשון 

 

 זרועות? 10למה לתמנון אין 

לוח השנה הלועזי, המכונה גם לוח השנה הנוצרי )להבדיל מלוח השנה העברי(, עבר גלגולים  

שהיה נהוג ברומא העתיקה במאות הראשונות  שונים לאורך ההיסטוריה. תחילתו בלוח השנה  

לפני הספירה. סביב מחצית המאה הראשונה לפני הספירה הוא התחלף בלוח השנה היוליאני 

קיסר( יוליוס  שם  ה  ,)על  במאה  ותיקונים  התאמה  עבר  האפיפיור    16-וזה  בהנהגת  לספירה 

יום, הוא לוח השנה והפך להיות לוח השנה הגרגוריאני )הנמצא בשימוש עד ה  13-גרגוריוס ה

 הלועזי(. 

היה מרץ. חודש  בוחודשים והחודש הראשון  עשרהעוד בימי רומא העתיקה, לוח השנה היה בן 

זה קרוי על שמו של אל המלחמה הרומי מרס. שם החודש אפריל מבוסס כנראה על המילה  

ר  אַ )  aperireהלטינית   ה פֶּ פתיחת ניצני האביב. חודש מאי קרוי על  לציון    ,( שפירושה "לפתוח" ירֶּ

יוני קרוי על שם האלה הרומית יּונֹו, אשתו של   שם אלת האביב והפריון הרומית מאיה. חודש 

יופיטר, ראש האלים בפנתיאון הרומי. יולי קרוי על שם יוליוס קיסר שנולד בחודש זה, אולם שמו 

כשמתחילים לספור  י מיקומו בספירה,  פ-על שפירושו "חמישי" )  קווינטיליסהקודם של יולי היה  

שפירושו    סקסטיליסמרץ(. חודש אוגוסט קרוי על שם הקיסר אוגוסטוס, אך שמו המקורי היה  מ

)בהתאמה( מהמילים הלטיניות   גזורים  ודצמבר  נובמבר  אוקטובר,  "שישי". השמות ספטמבר, 

septem  (  םֵספ טֹו(,    octo(,  טֶּ ם)  novem)אֹוק  ם)  decem-( ונובֶּ צֶּ (, שפירושיהן )בהתאמה( הם דֶּ

 "עשר". - "שבע", "שמונה", "תשע" ו

(;  sept( וצרפתית )sevenבשפות אירופה כמו אנגלית )  7יש נגזרות בשם המספר  septem -ל

מנון )  8הוכחה למספר   באנגלית   9נגזרות בשם המספר    novem -(; לoctopusנמצא אצל הת 

(nine ( וצרפתית )neuf  ;)decem  חידת המדידה השווה לעשרה ס"מ, דצימטר.נמצא, למשל, בי 

חודשי    את  היכן התחבאו ינואר ופברואר?קפצו" חודשיים קדימה?  הואם כן, מדוע כל החודשים " 

ינואר לחודש אז, הפך    .מאה השביעית לפנה"סעד ה  החורף הקשים נהגו הרומאים שלא למנות

אחד    :הסיומות, המתואר כבעל שני פניםושם האל ַיאנּוס, אל ההתחלות  -עלהוא קרוי  ו  ,הראשון

צופה אל השנה החדשה. פברואר, החודש השני, קרוי   זמנית,-השני, בומביט על השנה שנגמרה ו

רּואה( שהתגלגל מהמילה הלטינית  februaעל שם הפסטיבל  ב  שמשמעה "טיהור"   februum)פֶּ

 )לקראת האביב ותחילת שנה חדשה(. 

 בברכת חורף נעים וגשמי ברכה!        
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 לוקס אביב אנשים להכיר / –אנשי המדרכות 

 איתי אלוש איון אישי עם  י ר   –   מגשים חלומות 

בתפקידו המקצועי הוא מגשים חלומות, ואת האבהות שלו הוא מגדיר כ"יד על הגב". שיחה 

החברתית   הפעילות  על  ביפעת,  לשכנות  שהפכה  לנשק  החברות  על  אלוש  איתי  עם 

  "הריאלי" בחיפה. הספר-תכסמנכ"ל הכספים והתפעול של ביב"אחריי!", ועל תפקידו 

 עד צבא ילדותמ

נוף ילדותו של איתי טבול במליחות הים, בצלילים המעורבבים ובסמטאות ההיסטוריות של העיר 

עכו, שבה גדל עד גיל עשר. נופי הגליל המערבי ליוו אותו גם כשעברה המשפחה לנהריה, בהיותו  

ולו  נער.   אלוש,  ומרק  חנה  של  השלישי  בנם  מירב  הוא  ואח.  אחיות  )עובדת הבכורה  שתי 

 )גננת(. בת הזקונים נעמהורון )מהנדס חשמל(, איתי סוציאלית(, י

ההכשרה   1998בשנת   מסלול  האוויר.  חיל  של  מיוחדת  ביחידה  גיבוש  וצלח  לצה"ל  התגייס 

שנה וארבעה חודשים, ובמהלכו קיבל הצוות הכשרה פיקודית,    -האינטנסיבי ארך זמן ממושך  

ים בחודשים שקדמו לה. היו אז "לקחתי חלק ביציאה מלבנון ובאירוע   לצד ההכשרה כלוחמים.

הרבה איומי נ"ט על מוצבי צה"ל בדרום לבנון. נשלחנו לבצע מארבים לחוליות היורות. מדובר  

ישנים בסבב,  ימים שלמים ברצף בתוך שיח, בצוות של מספר לוחמים מצומצם.  בשהייה של 

ולכן אפשרי,  מצב  בכל  ראיתי  החבר'ה  את  מאוד.  קר  ולפעמים  קרב  מנות  שם    אוכלים  נוצרו 

 חברויות לחיים".  

. "כשטל התגייס, אני הייתי הסמל שלו. הוא היה החייל מספר אחת טל טוביאסאחד מחייליו היה  

שלנו. לאורך השנים שמרנו על קשר והפכנו לחברים. כך, הגענו ליפעת יחד ובנינו בתים צמודים  

 בשכונת הבננה". 

איתי יצא לקורס קצינים, היה למפקד צוות, המשיך לקורס מ"פים וכיהן כמפל"ג )מפקד פלגת( 

"ב היחידה.  האג"מ של  קצין  להיות  זה התקדם  אף    2005-אימונים. מתפקיד  שובע,  הרגשתי 

שהייתי אמור להישאר עוד תקופה בצבא. ביקשתי להשתחרר, ובכך תם פרק צבאי של שש שנים 

 וחצי". 

 לימודים 

כשבכיסו בחו לפסיכומטרי,  למד  לשירות  האחרון  דש 

המבחן,  לאחר  "מיד  הגדול.  לטיול  כרטיס  מצוי  כבר 

שנרשמתי  לפני  לא  אמריקה,  לדרום  לשנה  טסתי 

ללימודים לשנה הבאה, כדי שיהיה לי יעד יציב לחזור 

באוניברסיטת  פיזיותרפיה  ללימודי  נרשם  הוא  אליו". 

לש-בן החליט  כשחזר,  שבע.  בבאר  כיוון  גוריון  נות 

וללמוד ראיית חשבון. עולמות שונים למדי. "זו הייתה  

בחירה בין הברור מאליו שלי )ראיית חשבון(, לבין חלום 

 אחר שהחזקתי". 
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כבר בשנה א' ללימודים, התחיל להדריך נוער בקבוצת ההכנה לצה"ל של "אחריי!" בשכונה י"א  

מאה ועשרה חניכים! טל הגיע איתי גם    –בב"ש. "ניתנה לי הקבוצה הכי גדולה בארץ, כמו פלוגה  

עוזר והיה  השנים  -לפה,  היו  אלה  מקומי".  את  ירש  הוא  לימודיי  את  כשסיימתי  שלי.  מדריך 

לידי להביא  הזדמנות  הייתה  ולאיתי  "אחריי!"  של  לפעילות  יכולותיו  -הראשונות  את  ביטוי 

נערות   שם  "היו  לצוות.  מדריכים  ולהוסיף  הקבוצה  את  לעצב  ונערים שהתחברתי  הפיקודיות, 

אליהם אישית. חלק מהחבר'ה רצו להגיע ליחידות מובחרות בצבא, חלק היו שם בשביל ההווי  

החברתי. הגורם העיקרי לתוצאות המעולות היה הקשר האישי עם המדריכים, שהיו עד לא מזמן  

ו תחת לוחמים בעצמם". ואכן, מהקבוצה יצאו טייסים, לוחמות בעוקץ ובמג"ב, ואפילו נערים שהי

השפעות שליליות ובחרו לעשות שינוי ולהתגייס לקרבי. "אני מאמין שגם כיום בניהול שלי יש  

הדוגמה האישית, השיח בגובה העיניים. גם בהורות זה בא  :היבטים שרכשתי בצבא ו"באחריי!" 

 לידי ביטוי".

עשה איתי   הסטאז', שאותו  היארביעית  השנה הלימודי ראיית חשבון נמשכים ארבע שנים, כאשר  

בתל גדולה  בתום -בחברה  מיד  סטאז'ר.  בהיותו  עוד  צוות,  לניהול  התקדם  מאוד  מהר  אביב. 

 תקופת ההתלמדות החל לעבוד בחברה אחרת, בחיפה.

 קריירה 

"העבודה כאיש כספים מאוד מגוונת, בכל יום עושים משהו אחר. התפקיד כולל ניהול צוות של 

כספים של החברה. בין היתר: פיקוח על הוצאת משכורות כל מערך ה  ניהול עובדים ועובדות, וכן 

ומתן עם ספקים ולקוחות,  -לעובדים, חיוב של לקוחות בגבייה, בקרה על תשלומים לספקים, משא

קשר עם היועץ המשפטי של החברה, דו"חות שנתיים שמפרטים לאן מוזרמים כספי החברה ומה 

י. יש גם פן טכנולוגי. אני נהנה לאפיין תמונת המצב הכלכלית שלה, המשקפת את המאזן הכלכל

 ולהטמיע מערכות מידע חדשות במקומות העבודה שלי".

לפני שבע שנים, לאחר מספר עבודות בחברות עסקיות שונות, לכדה את עיניו של איתי מודעת 

קודם   שנתיים  לפני  בחיפה.  הריאלי  הספר  בית  של  החשב  בתפקיד  לכהן  הגיע  וכך  דרושים, 

סמנכ"ל של   לתפקיד  החלומות  את  להגשים  הוא  שלי  "התפקיד  בארגון.  והתפעול  הכספים 

 הצוותים הפדגוגיים" הוא מתאר.

ספר, שמונה גנים ופנימייה צבאית, שבהם עובדים  -רשת החינוך של "הריאלי" מונה שבעה בתי

רווח,    650 כוונת  ללא  מוסד  כלומר  הציבור",  לתועלת  "חברה  היא  בהגדרה,  ואישה.  איש 

נמדדות בשירות וחינוך טוב יותר, ולא בהשאת רווחיו של הבעלים. תחת המנכ"ל יש    שהצלחותיו

איתי, שאמון על הכספים ועל התפעול. איתי    -שני סמנכ"לים, האחד שאמון על הפדגוגיה, והשני  

מנהל מאה ועשרה עובדים ועובדות, הכוללים את אנשי המחשוב, המזכירות, האחזקה, השיווק,  

הרכש והתשתיות, המעבדה, הספרייה, ובקיצור, כל מי שתומך במעטפת  הנהלת החשבונות,  

ההוראה. בנוסף, הוא בונה את התוכנית האסטרטגית לחמש שנים קדימה, וכמובן גם אחראי על  

 תקציב של כמאה וחמישים מיליון ש"ח בשנה.  –הכספים של החברה 

ונדרש להתאים את עצמו   ועשר שנים,  קיים מאה  וגם לשינויים  המוסד  לשינויים של התקופה 

יש לבית ועל-במשרד החינוך. בתחום הפדגוגיה  יכול  -הספר עצמאות ממשרד החינוך,  כן הוא 

להוביל דרך חינוכית כראות עיניו. "עברנו שינוי מאוד גדול מבחינה פדגוגית. הלמידה היום היא  

יותר דו  :גמישה  למידה  משלבים  בחיר-אנחנו  עצמית,  למידה  למידה גילית,  סגנונות  של  ה 

מחויבות   ליצירת  ככלי  שלהם,  הלמידה  תהליכי  על  אחריות  לקחת  התלמידים  את  ומעודדים 

לתהליך. אנחנו מתאימים את עצמנו לדרישות שהילדים יפגשו בשוק העבודה בעוד עשור. גם  
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קוראים   השנתיים  לטיולים  צעיר.  בגיל  כבר  עצמאות  לפתח  ומורגל  פעילויות  בוחר  הילד  בגן 

 התלמידים ישנים באוהלים ולא באכסנייה וסוחבים על גבם את כל הציוד". –סעות' 'מ

שנים בארגון בגלל החיבור שלי עם הערכים והחזון ועם הזיקה הצבאית והחינוכית,    שבע"אני כבר  

כל שאני  הכספים  בתחום  העבודה  הלימוד -לצד  שכר  של  הגבוהה  העלות  אף  על  אוהב".  כך 

הביקוש. "עם פתיחת ההרשמה לשנה הבאה, תוך ארבע שעות נרשמו ב"ריאלי", נשמר עודף  

 מקומות פנויים". מאות-חמשמועמדים, על  אלף

 

 

 

 

 

 הורות 

-בביתבכיתה ז'  לומדת    13-: דרור בת האבא לשלושה, גרוש )בזוגיות כבר שנתיים עם דנה(איתי  

בכיתה  , לומד  10-, חובבת בישול ואפייה ומשחקת כדורעף. אביתר בן ה" העמק המערבי" פר  ס

ו  5-ה. רותם בת  " שגיא"   ספר-ד' בבית "הילדים  לומדת בגן הדס  וחצי.  גרה ביפעת מגיל שנה 

  .מספראוהבים את הקיבוץ ואת השכונה" הוא 

  'שם יד על הגב' מאוד חם, מאוד מעורב, אך גם נותן מרחב. אני לא דוחף אותם, אלא  אני אבא  " 

אך כל   ,וביטחון בדרך שלהם. אמנם בבית הם ספגו את אותו חינוך ואותם ערכיםתמיכה נותן    –

  הם פיתחו חוזקות שונות וכיוונים שונים". .ילד שונה
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  ֵטְקְסט. ְתמּוָנה. פִּיָנה.|  ְטמּוָנה
 מנוס. -הפינה של שַׂרִּי כהן

 

 

 אלי אליהו  /על פני מים רבים

 אַׂתֶּם, הַּׂיֹוְרשִּים ֵמאִָּתנּו אֶּת ָהָארֶּץ, הַׂכֹל

 מְִּשֲחֵקי הַׂמֲַׂחבֹואִּים –ֵהכִּין אְֶּתכֶּם ְלֵהָעְדֵרנּו 

 ָבגַׂנִּים, הְַׂשֵאלֹות שֶֹּּלא ָידְַׂענּו ְלָהשִּיב ֲעֵליהֶּן,

 ָעְרמַׂת ָהאַָׂגדֹות שֶּהְִּמָתְקנּו ְבָאְזֵניכֶּם בֵַׂלילֹות

 עַׂד שֶּטַׂחּו ֵעיֵניכֶּם ֵמְראֹות. נְִּדמֶּה ָהָיה שֶָּלמְַׂדנּו

 ְדָברִּים רַׂבִּים, שְֶּגלּולֹות ָהיּו ְבָיֵדנּו ְלָכל הְַׂפָחדִּים,

 שֶּאֶּת צֶּלֶּם ָהֱאלֹוהִּים נִָּפְצנּו ּוְקרֹובִּים ָהיִּינּו

 הַׂנֶּצַׂח. ֲאָבל ֹלא נּוכַׂל ְלהְַׂבטִּיחַׂ כִּי יְִּהיּו ְלחֵַׂיי

 חֵַּׂייכֶּם טֹובִּים מִּשֶָּלנּו, ּוְבלְֶּכֵתנּו לא נֹורִּיש ָלכֶּם

 ָדָבר מְִּלבַׂד ָהֲאָדָמה הַּׂזאת, הַָׂצָפה עַׂל ְפֵני מַׂיִּם

 רַׂבִּים, ֵבין רִּבֹואֹות כֹוָכבִּים, ְונְַׂחרֹת ְבנְַׂפְשכֶּם

 שְִּמָחֵתנּו ְואֶּת צֲַׂעֵרנּו, ְכפִּי שֶָּחְרתּו ָבנּו הֹוֵרינּו.אֶּת 

 
  מנוס-צילום: שרי כהן

 ולסַׂבֹות.מוקדשת הפעם לסַׂבִּים 

 לילדים ולילדות. 

 ולארץ הזאת.
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 כת ברכות מס

 

  !מזל טובבית יפעת מאחל 

 ,לרפי שושני

 "זקן העדה", במלאת לך תשעים שנים.  

 ברכות לבריאות, שמחה ונחת.

 

 

 

 

 

 שזכה באליפות סייף אזורית.  ,לדקל פייןברכות חמות 
 

כרגע מתנדבים  לי ושביט  .  109תעודת הערכה מטייסת  , על קבלת  לי קרבללשביט קוצר וברכות  

 .גאים בכם מאוד. אזרחית ובקרוב יתגייסו למערך המתנדבים הצה"ליבמסגרת 
 

 

 

ידיה של    2014בשנת   יפהפיות, מעשה  צבעוניות  פסיפס  ציפורי  בית התרבות  במבואת   נתלו 

. חינה בחרה בדוכיפת האקזוטית, שנבחרה כמה שנים קודם לציפור הלאומית של גולדהור  חינה

היצירות הכניסו חיים  ישראל. הציפורים והקישוטים סביבן ביטאו את הקשר העמוק לטבע ולארץ.  

לאולם הכניסה ושימחו כל לב. כעבור כמה שנים שופץ שוב בית התרבות. הכניסה שונתה  ויופי  

של חינה לא התאימו. הציפורים, הענפים והפרחים מצאו עתה מקום מתאים  הנהדרות    והעבודות

חינה  לך  תודה  וחינם.  מיופיים  הרבים  נהנים  שוב  עכשיו  המשופץ.  האוכל  בחדר  כמוהו  מאין 

 שעזר בתליית היצירות. דרור ינרלאבמכולנו, תודה גם 
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 למור וגבע הנדלר 
 ן להולדת הב

 ניצן 
 אח לנטע. 

 נכד לאבישג וקיטו הנדלר 
 נין ליצחק רוטנשטיין. 

 

 

 לאורי ואלעד דרור 
 ת להולדת הב

 דפנה 
 אחות לאיתן ויפתח. 

 ישראל. -נכדה לתמר ונעם בן

 

 להילה ודרור ברק 
 הנכדה להולדת 

 אדווה 
 בת לניצן ואסי. 

 

 לריקי ואילן רז 
 הנכד להולדת 
 בר 

 בן לתם וליאור. 

 

 מחניימי ולעינת  לזיו 
 הנכד להולדת 
 טים 

 בן לסיון וסטיג. 

 

 לאפרת סלע 
 הנכדה להולדת 
 יובל 

 בת להלל ומאיה. 


