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 העורכת דבר 

בה   קשה להתעלם ממנה. מרגישים  באוויר,  מועקה  ובמדרכות, בבתים הפרטיים  יש  בחדרים 

 ובהתכנסויות קהילתיות, בימי החול וגם בחג. 

, ניכר גם רצון ואולי אפילו צורך, דווקא בימים אלה.  נהוגלשמוח. ולא רק    נהוגבפורים    –אבל  

כמקובל  ה ומצחיקים,  משעשעים  שמחים,  בדברים  ולשתף  לכתוב  חברים  על  הקשתה  מועקה 

רבות על "דבר העורכת" בעלון הזה  ט לב תהבפורים.   על    –תי  גיליון פורים בדיבור  מי מתחיל 

 מועקות? אבל זה המצב ואני תמיד מעדיפה להימנע מזיופים. 

לשמח, מבלי להתכחש למציאות. את    עשינו כל שיכולנו כדי  .עלון פורים הוא פינה לשמוח בה

בטור הקבוע שלה. איתנו כתמיד, גם בגיליון חגיגי   מנוס לתאר -הקונפליקט הזה היטיבה שרי כהן

זה, איתן ברזילי וגיא שטיינברג. אורית לוינסקי פתחה לנו שער לעולמו של מיכאל, הידוע אצלנו  

ם בין זהויות ועל שירות משמעותי  כד"ר לבקובסקי. אביב לוקס דיברה עם אנגאם כעביה על גשרי

ביפעת.  למדינה.   ענפי הספורט  על  סקירה  ריכז  גלילי  "פירורי  אבנר  בצורת  הגיעו  חיוכים  עוד 

 בגיליון.   תמצאו אותם פזורים –פורים" 

עם, שמחים ומפזרים חיוכים. איתם  פבשער: אסתר ויוסי חברון, באחד מנשפי פורים העליזים של  

חפשו גם    – כמה חברים בחגיגות הפורים שהיו ביפעת במרוצת השנים  בגיליון זה שמחים עוד  

 אותם.

 חג שמח! 

 

 אהרוני. -סיון דינמן

 

 : מערכת

 עורכת  –אהרוני -סיון דינמן

 וכתבת  , יוזמתמראיינת –אביב לוקס 

 כתבת שטח  –אורית לוינסקי 

 , הרוח שמאחורי הפרויקטמרכז הצוות והלוגיסטיקה –אבנר גלילי 

 מאייר בחסד עליון  – יוסיניו יעקבסון
  

 
 בעירת הכלילים. צילום: אביב לוקס. 
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 מפגשים / אורית לוינסקי 

 הצצה לחיי אנשים שחיים בינינו ובכל זאת, אנחנו יודעים עליהם מעט מאוד. 

 

 רופא המשפחה ביפעת  –מיכאל לבקובסקי 

בשנת   נולד  היה    1958מיכאל  אביו  פטרבורג(.  סנט  )היום:  לנינגרד  בעיר  לשעבר,  בברה"מ 

, תבל"א, עבדה בתקשורת ונשארה ברוסיה. אף  89-. אימו בת ה1983אונקולוג ונפטר בשנת  

שהיה בן יחיד להוריו, חיתה המשפחה בצפיפות, כי עימם בחדר אחד גרו גם סבא וסבתא ואחות  

 ידיש ושאר בני המשפחה דיברו רוסית.האם. הסבים דיברו י

 

ברה"מ היתה בשנות ילדותו מדינה אתיאיסטית, שהתנגדה בעיקרון ובפועל לכל גילוי של אמונה 

רק בשנת   הוכרה הזכות לחופש ביטוי דתי לכל האזרחים. את ברית    1997דתית וטקסי דת. 

ים בבית הכנסת היו המילה למיכאל עשה בבית סבו. מיכאל זוכר שהיה בית כנסת, אך המפגש

חברתיים ולא דתיים, מה גם שהיו מותקנות בו מצלמות מעקב. את החגים היהודיים חגגו בבית  

בהסתר. מיכאל זוכר שהיה לו מקל עם גלגל, שבו השתמשו לעשות חורים במצות לקראת פסח. 

כשהרביצו  רק כשהיה בן שבע אביו סיפר לו שהם יהודים, בכיתה שלו היה רק עוד ילד יהודי אחד.  

לו בגלל שהיה יהודי, החזיר בזריקת אבנים. מיכאל זוכר ששמעו ברדיו בחשאי על מלחמת ששת 

יותר מאוחרות נעשתה הזהות וההזדהות היהודית ברורה   הימים והוא התמלא גאווה. בשנים 

ועמוקה יותר. באוניברסיטה הייתה הגבלה על מספר היהודים. אחרי כמה ניסיונות התקבל מיכאל  

 מודי רפואה וסיים את לימודיו בהצלחה.ללי

דריה, אשתו של מיכאל, היא ציירת. היא סיימה באוניברסיטה לימודי עיצוב. הם הכירו בחוף הים  

. תחילה הגיעו לחיפה ושכרו  1990ונישאו כשנה לאחר מכן בחתונה אזרחית. לארץ עלו בשנת  

עברית באולפן חצ רמב"ם. מיכאל למד  עבר קורס דירה בקרבת בית החולים  כך  י שנה ואחר 

השלמה ברמב"ם כדי לקבל רישיון רפואה ישראלי. באחד הימים שמע מיכאל ברדיו שמשכירים 

להם   נאמר  בשיחה  למושב.  באוטובוס  נסע  הזוג  במיוחד.  נמוך  במחיר  היוגב  במושב  קרוואן 

צריך  שמשכירים את הקרוואן לשלושה והם רק שניים. דריה היתה בסוף ההריון. כשנאמר להם ש 

אישור מרופא שדריה בהריון, שאל מיכאל: למה, לא רואים? כך הם התקבלו למושב. שלוש שנים  

גרו שם בקרוואן. הייתה להם משפחה מאמצת שעזרה מאוד. מיכאל קיבל את רישיון העבודה  

 כך בקופת חולים.  -והחל לעבוד בהתנדבות במיון ואחר 

, לומד  29ה ועובד בתחום המחשבים; תום, בן  , חי בגרמני31למיכאל ודריה שני בנים: דן, בן  

 רפואה באיטליה ומסיים שנה חמישית. שני הבנים שירתו בצה"ל בחטיבת "כפיר". 

לסנט   חברים  עם  נסע  הקורונה  לפני  באירופה.  ובפרט  בעולם,  לטייל  אוהבים  ומיכאל  דריה 

 פטרבורג והדריך אותם בעיר הולדתו.  

בכ  כרופא  מיכאל  עבד  שנים  מוקיבלה  כארבע  הערביים  פרים 

עבר התמחות ברפואת משפחה בעפולה    1998וסנדלה. בשנת  

, ומאז הוא אצלנו. מיכאל 2000ועבד במד"א. ליפעת הגיע בשנת  

עובד גם במרפאה בנצרת עלית, וכבר ארבע שנים מכהן בתפקיד 

מנהל המרפאה. הוא התמחה גם במרפאת כאב ויש לו ידע וניסיון  

ובשי מערבי  בדיקור  רב  רב  שוני  "יש  כאב.  לניהול  נוספות  טות 

בעבודה בין עיר לקיבוץ", אומר מיכאל. עוד הוא מספר, כי בראשית  

דרכו למד הרבה מד"ר אדר ז"ל. "אני מקבל היום לטיפול ילדים 

 לאימהות שאני זוכר אותן בגיל ילדיהן". 
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מה?  לזדהה? איזו דמות מהמגילה היא האהובה עלייך או שאיתה את הכי מ  –פירורי פורים   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

אני הכי אוהב את  (:4.5עומרי הדר )בן 

 אחשוורוש, כי הוא המלך!!! 

הוא 
 צודק!
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 / אבנר גלילי  פעילות ספורט ביפעת 

מגרש טניס,    ,כולל: מגרש כדורגל )שחב"ק(,  יפעת התברכה בשפע מגרשים ומתקנים לספורט 

חדר  ו  מגרש כדורסל במרכז היישוב, מגרש למשחק הפטאנק, מתחם של מתקני כושר חיצוניים

בביה"ס   הספורט  אולם  פועל  לאלה  בנוסף  מקצועי.  המערבי"כושר  מעט    מרכזש,  "העמק  לא 

 פעילויות.  

חברים הקשורים  מספר  מידע מ  הבאנובהיעדר ועדת ספורט ומרכז רשמי לכל הפעילויות הללו,  

פעילות על פעילות הספורט של ילדי ונערי יפעת. עודד הנדלר  על   . ורד שנפיק תחומים השוניםל

על  פעילות הטניס, סנדי בן זקן  על  פעילות מבוגרים באולם, קובי ברכה  על  כדורסל. ברק שוחט  

חדר הכושר, מיקה גלעד על הסטודיו,  על   כדורגל, תניס על הסטודיו למחול, ורד צבעוניהפעילות  

 פעילות הפטאנק. על ומירי יוגב 

 

כ ובאולם הספורט משתתפים  ב  100-בפעילויות הספורט במגרשים    ת בחללים יופעילוחברים. 

בקרוב,  .  חברים  200-כ  סגורים )חדר הכושר, הסטודיו של תניס והסטודיו של מיקה( משתתפים

 הרב. ביקוש החדר הכושר לעבור לחלל גדול יותר בשל צפוי 

 

 

 ילדים ונוער 

 

 ריקוד 

תניס"    (1) של  במגוון  ילדים    –"הסטודיו  עוסקים  אשר  בשיעורים  משתתפים  הגילים  בכל 

 ותם מופיעים בחגים ובאירועים יישוביים. סגנונות ריקוד. אנו נהנים לרא

 . רוקדת ארבעה ימים בשבוע באולפנה במזרע שקבוצת נוער  –"האולפנה"  (2)

 

 כדורגל 

המועצה. האימונים   בחסותבהובלתו של המאמן עמוס קלס    ,רגל-קט   –"כובשים בעמק"      (  1)

 . מתקיימים ביפעת

 באימונים ובליגה על מגרש דשא. ילדי ה' ומעלה משתתפים  –"מכבי חיפה"       (2)

 

 כדורסל 

מתקיימים הספורט   האימונים  גורן  באולם  גיא  של  הגן( בניצוחו  ילדי  )למעט  הפעילות  רוב   .

מקצועי של  המנהל  ה  עודד הנדלר הואמתקיימת במתכונת אזורית ומשתתפים בה ילדי הסביבה.  

 מועדון הכדורסל ומאמן קבוצת בנים בכיתה י'. 

 

 '.ד- 'ג ילדי 15', ב-'ילדי א 11, ילדי גן 9 הצעירים:הילדים 

ה' משתתפים בקבוצה תחרותיתחמישה   כיתה  ב')  ילדי  סל  ביפעת    (,קט  אור  עם  המתאמנת 

 מתאמנים בקבוצות תחרותיות.  שבכיתות הבוגרות יותר ישנם ילדים בודדים  צבעוני.

 

 

 חוגי ספורט נוספים 

, סייף, ג'ודו, קיקבוקסינג, כושר )אימונים אישיים(, התעמלות קרקע, שחייה, קיר  טניס, קראטה

 ריצה. ו  טיפוס, כדור מים, אופניים
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 . מצטיינים בתחומםמספר נערים ונערות 

;  מעיין   טריאתלון  -כדורגל;  אורן הרמן    –  'עמית גורביץ

עדן פרטין    ;טריאתלון  –טריאתלון; שחר מירסקי    –הרמן  

שוערת  –סייף;  מיקה ונדל   –שחייה; דקל פיין  –פלורנס 

 .מעופפים אקרובטיקה –בכדור מים; אורי דקל 

 

 

 ספורט מבוגרים 

 

 כדורסל וכדורעף 

משחקים כדורסל ובאולם הספורט    תמתאמנ  כעשרים משתתפים )רובם מיפעת(קבוצה אחת של  

נפגשת מדי שבוע למשחק   45-30מבוגרים בגילאי    11קבוצה נוספת, המונה    .לסירוגין  כדורעףו

 תפים גם בני נוער להשלמת הקבוצה.  תמש  ,כאשר חסרים חברים  ,מדי פעם  כדרוגל לא תחרותי.

 

 טניס

, הפסיקה  מבוגרים שנהגה להתאמן פעם בשבוע עם נתן וינברג ממגדל העמק   10-8ה של  קבוצ

ה  נתן מאמן קבוצ   היום באופן חופשי למשחק ושמירה על הכושר.להתאמן באופן מאורגן ונפגשת  

 , שמשתתפים גם בתחרויות. ו'-ילדים מכיתות ג' של שמונה

 

 פטאנק 

 אחת לשבוע ריכוז וקואורדינציה., חשיבהכדורת. המשחק דורש יכולת טקטית,  של סוג מדובר ב

חבר  כחמש  ותיקות  נפגשות  להנאתן.ות  לגברים.  ומשחקות  גם  כמובן  נועד  מוזמנים   המשחק 

 ומוזמנות להצטרף. 

 

 בניהולה של ורד צבעוני. מנויים נהנים משירותי חדר הכושר,  90-כ: חדר הכושר

 

 . בסטודיומתאמנים  אנשי יפעת  70-כ גלעד: סטודיו של מיקהה

 

רשומות    34. מתוכן  , בגילאי גן עד תיכוןבנות מיפעת   55בסטודיו לומדות    :סטודיו של תניסה

 . ות זמר וכיוצ"ביוצאות לתחרויות, כנסים, מחזושעות בשבוע,  5מתאמנות והן בלהקות, 

 בוגרות.  נשיםתשע  מתאמנות בסטודיובנוסף 

 

   :ספורט ועדת

תעבוד בצוותים קטנים, כגון: צוות מתקני ספורט,  שאנו מקימים ועדת ספורט חדשה,    הבימים אל

יש חברים נוספים   '. אםצוות טורנירים, צוות אופניים, צוות מרתון יפעת, צוות אורח חיים בריא וכו

 . לורד שנפיק  אנא התקשרושמעוניינים להצטרף לצוות, 
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 רסיסים 

 איתן ברזילי של ו  פינת

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

 

 

D4 

 המשאיות שפכו את התחמיץ בבור ויצרו תלולית גבוהה שאותה היה צריך להדק. 

מיכאל זוהר רץ למעלה, כיוון את המשאיות ושפך את המולסה. אני הייתי עולה עם הטרקטור על  

למעלה, הייתי דוחף את הקלאץ' קדימה והטרקטור היה נעצר ומתגלגל  הערמה וכשהייתי מגיע  

 אחורה למטה. 

הפיסגה   על  התנדנד  נעצר,  שלא  והטרקטור  הקלאץ'  ידית  את  ידי  החטיאה  אחת,  פעם 

 ו....התהפך. הספקתי לקפוץ הצידה כשהטרקטור מתגלגל אחרי. 

ניסיתי לכבות את המנוע  הטרקטור השמיע קולות גניחה ושבר והחל לצאת ענן שחור מהארובה.  

מהמערכת   לכבות  והצלחתי  שני  לצד  עברתי  בסוף  בתחמיץ.  תקועה  היתה  הכיבוי  ידית  אבל 

הצדדית. לשמחתי הטרקטור חזר לעבודה אחרי כשבוע במוסך, אבל להידוק תחמיץ בחרו שופל 

 ואני נשלחתי לבית הכנסת לברך הגומל. D4גלגלים שהחליף את ה 

 

 

 

 הולדרטרקטור 

מט  של  לכל  ולהוצאתן  השורות  בתוך  לקוטפים  המיכליות  לקירוב  ששימש  קטן  הולדר  היה  ע 

יתה אומנות שיצרה תחרויות רבות. לאלוף נבחר  ינהיגה בהולדר ה   המיכליות המלאות לסככה.

אהרון גבאי, שהצליח לנסוע לאורך שורה שלמה עם מיכלית רתומה מלפנים )היגוי הפוך( בלי 

 יש לא הצליח לחזור על ההישג.לעצור! עד לעקירת המטעים א
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 קיבוץ פינת עברית  

 של גיא שטיינברג פינת הלשון

 

 איך אומרים בפרסית? 

משנכנס אדר מרבין... להשתמש במילים שמקורן בפרסית. מילים שימושיות מאוד בחיינו עשו  

פי  -לפניכם מספר מילים ממקור פרסי, עלאת דרכן אל העברית מן הפרסית. לרגל חג פורים,  

 גינדין, מומחית ללשון הפרסית, באתר האקדמיה ללשון העברית. -רשימתה של ד"ר תמר עילם

ת      דָּ

אַתה 'נתון', 'מה שניתן' )כמו בלטינית, ואכן   ת שפירושה 'חוק' שאולה מפרסית עתיקה: דָּ המילה דָּ

א/דֹו נפוץ בשפות הודו־אירופיות ופירושו 'נתינה'. ממנו   לשתי השפות מוצא משותף(. השורש דָּ

מגילת   באנגלית ובשפות אחרות. מחברי donor, donationגם ביוונית דֹורֹון 'מתנה' ומילים כמו 

ל ְמִדינָּה ּוְמִדינָּה" )ג, יד(,   ת ְבכָּ אסתר הכירו את גיזרון המילה, ולראיה משחקי המילים "ְלִהנֵָּתן דָּ

ה" )ג, טו(. ת ִנְתנָּה ְבׁשּוַׁשן ַהִבירָּ  "ְוַהדָּ

אַתה 'מה שניתן' היא הרכיב השני בכמה וכמה שמות מקומות ואנשים. מקור   המילה הפרסית דָּ

אַתה, ומשמעות השם דומה לזו של ְנַתְניָּה )בגה הוא 'ֵאל',   השם בגדאד, בירת עיראק, הוא ַבַגה־דָּ

ן הוא  .כמו בֹוג ברוסית( מָּ א שם אביו של הָּ תָּ דָּ אַתה 'אותו החוק', 'חוק זהה'   ַהמְּ ובפרסית ַהַמה־דָּ

 )ַהַמה 'זהה', כמו הֹומֹו ביוונית(. 

י  תִּ  ַושְּ

וִַהיְׁשִת  וְַׁשִתי בפרסית הוא  ביותר'. מחברי המגילה הכירו את המשמעות מקור השם  'הטובה  י 

נָּה" )א,  ה ִממֶּ ּה ַהּטֹובָּ ְך ִלְרעּותָּ לֶּ ּה ִיֵתן ַהמֶּ המקורית כפי שאפשר לראות במשחק המילים "ּוַמְלכּותָּ

ְׁשת הוא 'גן  הֶּ יט(, כלומר 'הטובה ביותר אף ממנה'. המילה עדיין משמשת בפרסית מודרנית: בֶּ

ְׁשת( בלוח השנה הפרסי. עדן', וזה גם אחד הֶּ  הרכיבים בשם החודש השני )אֹוְרִדיבֶּ

ן מָּ  הָּ

בפרסית עתיקה וַהּו־ַמַנּה או וֹוהּו־ַמַנּה פירושו 'המחשבה הטובה'. זאת הישות האלוהית השנייה  

בקוראם   בו  ושיחקו  הזה  הגיזרון  את  הכירו  המגילה  מחברי  הזורואסטרית.  בדת  בחשיבותה 

ַׁשב ַעל ַהְיהּוִדים ַעל רֹאׁשֹו" )ט,  למזימת המן מחשבה רעה  ר חָּ ה ֲאׁשֶּ עָּ רָּ דווקא: "יָּׁשּוב ַמֲחַׁשְבתֹו הָּ

 כה(.

ה ירָּ ה"  בִּ ת ִנְתנָּה ְבׁשּוַׁשן ַהִבירָּ  ג, טו( –)"ְוַהדָּ

( ִביְרֻת  באכדית  ה.  ִבירָּ הוא  אסתר  במגילת  שמופיע  האכדית  בשפה  שלטוני  הוא bīrtuמונח   )

( אשר במחוז ח'וזסתאן בדרום מערב איראן אפשר לראות את התל Shushמבצר. בעיר שוש )

והיא   –שבראשו המבצר   חיו פשוטי העם,  שלמרגלות התל,  שושן, העיר  בעיר  שושן הבירה. 

ה  ֲהלָּ צָּ ן  ִעיר ׁשּוׁשָּ טו(, "ְוהָּ )ג,  נָּבֹוכָּה"  ן  ִעיר ׁשּוׁשָּ "ְוהָּ נזכרת במגילה פעמיים, בהקשרים רגשיים: 

ה" )ח,  ֵמחָּ  טו(. ְושָּ

ים  נִּ פְּ ַדרְּ ֲאַחשְּ הָּ  )ט, ג( וְּ

אוַן הם 'ְמגיני הממלכה'. במילה אחשדרפן    המילה הארוכה ביותר בתנ"ך. בפרסית ְח'ַׁשְת'ַרה־פָּ

- נוספה אל"ף פרוסתטית בראש המילה להקלת ההגייה. המילה הגיעה ליוונית ומשם לאנגלית כ

satrap . 

 בברכת חג שמח ומבדח! 
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 .על התחפושת הכי גרועה שלךהסיפור  –פירורי פורים 

 

 

 

 

 

  

רשמתי,  
 יוסי! 
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 לוקס  אביב אנשים להכיר /  –אנשי המדרכות 

 אנגאם כעביה איון אישי עם  י ר  –   ים גשר 

לצעירות רבות בכפרה  בת שלישית מתוך תשעה אחים ואחיות, אשר סללה את הדרך  היא  

הערבית מהחברה  לאומי  שירות  מתנדבי  עשרות  כיום  ומנהלת  לאומי,  לשירות  .  להתנדב 

 בו גדלה,  שאנגאם כעביה מצליחה לשלב את הזהויות השונות, על רקע נוף הילדות של העמק  

  ובו היא מגדלת את ילדיה יחד עם חוסיין.

וחוסיין כעביה לביתם החדש בשכונת הבננה, בד בבד עם הולדתו    לפני כחודשיים נכנסו אנגאם

הוא "צליל", נולדה בכעביה, אנגאם, שפירוש שמה   ממש באותם ימים.  ,כרמל  ,של בנם הרביעי

(, אנגאם 34(, תמיר )36להם חמש בנות וארבעה בנים: עאסם )שבת שלישית לחסן ולאנדירה, 

היא למדה  (.14זמזם )ו(  18(, אחמד ) 20(, מחמד ) 23(, אבתהאג' ) 27)  (, ויסאל31(, אינאס ) 32)

היסודי הספר  חג'אג'רה  בבית  משלושה    ,בכפר  מורכבת  המקומית  המועצה  לכעביה.  הסמוך 

  מתושביהם משרתים בצה"ל ובשירות הלאומי. רביםסמוכים, אשר  בדואים כפרים

כבצפון   בדואים  100-חיים  מוסדרים  אלף    בחמולות   –  בכפרים 

צעיריה  בו ומשתלבת,  נפתחת  בצפון  הבדואית  החברה  שבטים. 

גם   כך  הישראלית.  בחברה  בשותפות  ובוחרים  לאקדמיה  מגיעים 

לשירות לאומי בן שנתיים. "שמעתי   התנדבהאנגאם, שעם סיום י"ב  

השירות  זינב, שהייתה מפקחת על  ,  על האפשרות דרך דודה שלי

מתנדבות בלבד מהשכבה, והשאר הלכו   נו חמשהלאומי. בזמנו היי

היסודי בכעביה.    הספר -בבית  עשתהלעבוד או ללמוד". את השירות  

שנתיים    עזרתי" היו  ואלה  א',  בכיתה  ילדים    מאוד לקבוצת 

  יצאתי אדם אחר ממה שנכנסתי. .משמעותיות ומלמדות עבורי

 ". עם בנות שירות יהודיות  רגלתי את השפהות  קורס  עברתישירות  ב.  סיימתי י"ב בלי לדעת עברית

לקדם את  הוקמה במטרה  לשוויון חברתי. העמותה  שנים בעמותה  עובדת מזה תשע  אנגאם 

ערבים שילובם של   )-באמצעות השירות הלאומי  ,בחברה הישראלית  צעירים    זו   מסגרתאזרחי 

בתפקידה    (..לא  –  הפועלת בחברה הערביתניהן  בימספר עמותות, וזו היחידה    ידי-למופעלת ע 

אנגאם אחראית על פעילותם של ,  מאהל ופורדיס-חג'אג'רה, עין-טבאש- כרכזת אזורית בכעבייה

שירות לאומי, המתנדבים במד"א, בשירותי הכבאות וההצלה, בבתי החולים,  בני ובנותשבעים כ

בטי והגנים,  הספר  חלב,  פ בבתי  שלות  הכשרה    במוסדות  מבצעת  העמותה  ועוד.  קשישים 

שלום כל אחת ואחד מהמתנדבים ל  שואלתאני  בתחילת כל יום  "  למתנדבות לפי תחומי הפעילות.

,  בכרמיאל מדווחת על כך למטה העמותה    אניבות.  הגיעו בשלום למקום ההתנדשמוודאת  ו  שלי

בכל חודש יש מפגש    עם המתנדבות והממונות עליהן.  ולישיבותסבב ביקורים  , ליוצאת לשטחואז  

המתנדב כל  מתנדבת   ."ביחד  יםשל  גם  אנגאם  שלה,  העבודה  מקום  דרך  לתרומתה  מעבר 

בחלוקת סלי מזון לנזקקים, עזרה לקשישים ועוד. היא לא עושה זאת דרך עמותה או גוף כלשהו,  

  מתוך יוזמה פרטית.לא א

 מהו תהליך האיתור והמיון של מתנדבות השירות הלאומי? 

"זה הפך להיות  עושות  מהבנות    90%י"ב,  עם סיום  חג'אג'רה  -טבאש- בכעבייה שירות לאומי. 

בשלב הראשון הנערות מתקשרות לאנגאם וקובעות    חלק ממסלול החיים, בשונה מהדור שלי".

את   להן  להתאים  ושואפת  שלהן  והחוזקות  היכולות  את  בודקת  אותן,  מראיינת  "אני  פגישה. 

הבנה  חלקן מגיעות ממוטיבציה של נתינה וחלקן מתוך  .  התנדבות המתאימה בחליפה אישיתה

 בהשתלבות בחברה".ו שהשירות יעזור להן במסלולי ההמשך 

 
 מי )מימין(אנגאם בשירות הלאו
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השירות הלאומי בחברה הערבית מותאם תרבותית ושואף לאפשר למתנדבים לקיים את סגנון  

החיים הנהוג בכפרם, לצד ההתנדבות. כל המתנדבים נשארים בכפר, בבית ההורים. גם אופי  

של  ההתנדבות מותאם. "לפני מספר שנים אף מתנדבת לא הייתה יוצאת מהכפר. כיום יש מגמה  

רמב"ם,:  יציאה ברמת  לביה"ח  ועוד".  -לגנים  מקום  שמקרים  בישי,  בשינוי  צורך  עולה  בהם 

עוזרת לבצע העברה למקום אחר ההתנדבות   לדוגמה, עזרתי למתנדבת שלא השתלבה  .  אני 

והשירות   ממנהמנהלת טיפת חלב התרשמה  היטב במקום שבו הייתה, לעבור לטיפת חלב בכפר.  

אחד המתנדבים הוא לוחם אש, אחר כרגע  מתנדבים לשירות לאומי. "  בניםגם   הוכתר בהצלחה".

 מתארת אנגאם.  ,הספורט של המועצה" לקתמתנדב במחושלישי  מתנדב ברמב"ם

שירות  ל  ההתנדבותבהם השירות הלאומי כבר מושרש, בעין מאהל  שבשונה משלושת הכפרים  

רדיס עם שתי  ו לפעול בפרק לפני כשלוש שנים. בשנה שעברה התחילה אנגאם    החלההלאומי  

עלייה בנכונות להתנדב". אנגאם   יששנה   מדי לשבע. "  עלה מספר המתנדבותמתנדבות, והשנה 

החברתיות    להרחבתפועלת   הרשתות  באמצעות  המתנדבות  מביאה  ומעגל  "חברה  בשיטת 

, אך אין עדיין  שונים  מצד מוסדותלמתנדבות  "בפורדיס", מספרת אנגאם, "יש ביקוש רב    חברה".

 ספיק מתנדבות מהיישוב". מ

 במהלך השירות? עוברות שינוי המתנדבות 

הן בוגרות ועצמאיות. יש   חסרות ביטחון ומופנמות ובסיום השירותהן מגיעות  לעיתים קרובות  "

לא    שבתחילתלי מתנדבת   לה  הדרך כמעט  היו  וכמעט שלא  היא מלאת  דיברה  כיום  חברות. 

ההתנדבות   במקום  השתלבה  שבהביטחון,  החוזקות  את  של    ".ומצאה  המשמעותי  תפקידה 

"יש צעירות שממשיכות להיות בקשר    עםאנגאם בחיי הצעירות לא מסתיים   השירות הלאומי. 

אחרי השירות. אני מייעצת להן בבחירת מסלול לימודים, מסבירה איך למצוא מלגות, אני עוזרת  

 העצמאיים".להן בצעדים הראשונים של החיים 

 

משפחה הקמת ה  

"את חוסיין הכרתי כשהוא הגיע לתת למתנדבות השירות 

השניים התחתנו  הלאומי הכשרה מתוקף תפקידו הצבאי".

 כאשר יפעת. חוסיין הגיע ליפעת  גם בכפר וגם ב  2015-ב

את אני הכרתי " ידי נעמי וצביקה לוי כחייל בודד.-אומץ על

מדהים,  אדם  היה  צביקה  חוסיין.  דרך  ונעמי  צביקה 

נוסף שלי. הוא היה בקשר עם  הרגשתי שהוא כמו אבא 

ההורים של חוסיין, הם ביקרו אותנו גם   עםההורים שלי ו 

ב"פרלמנט",  חתונה  לנו  עשה  צביקה  בכעביה.  כשגרנו 

  הגיע גם המפקד של חוסיין מהצבא".

( וכרמל )חודשיים  4(, ליה )5(, מיקאיל )6לזוג ארבעה ילדים: טליה )

ההורים  יום  "בכל   וחצי(. אצל  אנחנו  הערב,  עד  מהבוקר  שישי, 

מורים    משמשיםבכעביה. הילדים שלנו מבינים ערבית ועברית, ולכן  

מיני   עבור האחיינים שלי, שרוצים לדעת איך אומרים בעברית כל 

כתובתה   מילים". את  לשנות  הפנים  למשרד  ניגשה  כשאנגאם 

בקיבוץ    איך" אנגאם"  –  בתעודת הזהות, הפקידה הייתה מופתעת

  גדלו . "הילדים שלי מובנת מאליהאך עבור אנגאם השייכות   יפעת?

לפני  מ  ביפעת כשילדתי  שייכת.  מרגישה  ואני  התינוקות,  בית 

ה.  לא מכיר   שאני עדיין כחודשיים אנשים הכינו לי אוכל, גם כאלה  

 ת, אני שמחה להיות חלק מזה".ומחבק  תעוטפ  הקהילה
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 .עמוס וזהרה גל

חיים ורחל קאופמן  -יוסי בן
 . 1969קופצים בחבל. 

 . 1986עליזה ורם גלעד. 

 . 1986איתן ברזילי. 
הזמנה למסיבת 

יוסיניו,   –פורים 
 . 1993כמובן. 

נקאיות בים: תור דורון, 
מירב אליהו ואביב  

 . 2015השרוני. 
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  ֵטְקְסט. ְתמּוָנה. פִּיָנה.|  ְטמּוָנה
 מנוס. -הפינה של שַׂרִּי כהן

 

 כמה מילים / מאיר אריאל 

כמה מילים יפות היו מתרוצצות לכאן ולשם, והנה מזדמן לקראתן  

עניין מסוים. סובבוהו, הקיפוהו, הסתדרו לפניו בשורה ואמרו,  

איך אנחנו בשבילך? אמר להן, יפות יפות, אבל איפה אתן ואיפה  

ָשבו והתערבבו זו בזו, שבו והסתדרו לפניו בסדר אחר   אני. 

יותר יפות, אבל אתן זה    ואמרו, איך עכשיו? אמר להן, הרבה

ואני זה אני. שבו ונתערבבו, שבו והסתדרו לפניו בסדר    – אתן  

 חדש. שתק ולא השיבן דבר.  

 

 

  

         

 סיון ביקשה הפעם לכתוב לעלון פורים.
ועניתי   ריקם  השבתיה  ומחשבה  עלעולים  דפדופים,  של  רבים  ימים  לאחר 

 שאני מתקשה למצוא חגיגיות בימים אלו. 
 ענתה: 'זה לא חייב להיות חגיגי. האם זה עוזר?' 

 עזר. 
י גם "אנרכיסטים" )עאלק( מחפשים ובכל זאת, רציתי לקשור קשר אל החג. כ 

 שייכות ומעוניינים ְלשֵַׂמר מסורת ודרך, בדרכם. 
 

אז מוגשות כאן לפניכם כמה מילים של מאיר אריאל ז"ל, וכל אחת ואחד  
 ייקח מהן את המתאים לה ולו. 

 חג פורים שמח, חברים. 
 
 

 

 מנוס. -צילום:ש.כהן 
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 כת ברכות מס

 

 , בתם של ליאת ואליאב ,דריהן-לשי בןברכות חמות 

   .ליחידת ההסרטה של זרוע היבשה שהתגייסה

 ,  בתם של סיון ועמרי ,לגיל גולדהורחמות ברכות 

 .למשטרה הצבאית שהתגייסה

 יובל, בנם של דליה ושביט קוצר, לברכות חמות 

 . וג'ונטי ברק  בנם של מורן, לי קרבלול

 . שביט החלו שירות צבאי בבסיס רמת דויד לאחר תקופת הכשרהלי ו

 .הטיסותעוזר בתחקירי  -משק תחקור בלי , משק לוגיסטיקהבשביט 

 .מחכים לכם תמיד בביתבהצלחה לחיילים החדשים שלנו. 

 

 

מצליחים אנשים הה 30under30 (30 זכה להיכנס לרשימת, שאלון גובקיןלברכות חמות 

שמפקח  , סטארטאפAporiaל טכנולוגיות "מייסד שותף וסמנכ ,26בן  (. אלון,30מתחת לגיל 

 ! . גאים בך על אפליקציות בינה מלאכותית

 

 

ואליאב בןבשעה טובה וברכות למזל טוב   - לליאת 

שעברו לביתם    ,, ניב, שקד ופלגשידריהן וילדיהם:  

בבננה. בנ  החדש  ופיקוח  בניהול  עוסקת  יה  יליאת 

כמנכ"לואליאב   אלקטרוניקה  הבחברת    מכהן 

partner manufacturing  .  עד היום  המשפחה גרה

החינוך   במערכת  משולבים  הילדים  עדשים,  בתל 

איחולי התערות ותחושת שייכות    ביפעת רוב חייהם.

 ברוכים הבאים! בית יפעת.הפרטי ובבביתכם 

 

במסגרת אירועי ט"ו בשבט, הוקמה פינת פנאי חדשה 

ובילוי קולמר .  למנוחה  דפנה  ביוזמת  הוקמה   , הפינה 

 , איילת קוזצ'י  ותחת ניצוחה שלרכזת ענף הנוי והחצר, 

 רכזת התרבות והקהילה. 

 

 

                 

 

הטובים: המעשים  למשפחה  יום  פעילויות  שכלל  מכיר ו  באירוע   ,₪  7,560גוייסו    הדוכני 

עמותת עזר לזולת בניהולו של    ייד-על  חולקו בפורים  . הסליםסלי מזון  50  שבאמצעותם נרכשו

 תודה רבה לכל המשתתפים והתורמים.  סנדי בן זקן.
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 לאיילה וקורן תרשיש
 תלהולדת הב 

 גפן 
 . , אופק וצוףלאורייןות אח

 לנגה ומשה.  הנכד

 

 חיים -ליערה ויורם בן
 הנכדה להולדת 
 מיה 

 ואדירלספיר בת 
 נינה ליהודית ויוסי 

 

 לאפרת סלע 
 הנכדה להולדת 

 . לנעם ולנועהבת 


