
  
  

  דברו של הפרדוקס

  הערה פרדוקסלית: מתוך
  

  
 [...]  

  ,ִמִּנְּסיֹון ָהֻאּמֹות: ֲאַדֵּבר ָנא ֵאפֹוא
 ,ָּכל ָׁשלֹום ָהָיה ְזַמן ֶׁשֵּבין ְׁשֵּתי ִמְלָחמֹות

 ,ְלאֹום מּול ְלאֹום, ּבֹו ָצְברּו ֶאת ַהֶּנֶׁשק
 .ּבֹו ָּבְׁשלּו ִסְכסּוֵכי ַעם ָוָעם

 ּלּוֵלא ַהָּׁשלֹוםְוִנְצַדק ִאם ֹנאַמר ׁשֶ 
 .א ָהיּו ִמְלָחמֹות ָּבעֹוָלם

  

 ץפֶ חֵ -בָר ִמּׁשּום ָּכ ַהָּדִנים ַעל ָׁשלֹום ּבְ 
 ַחָּיִבים ְלַׁשֵּנן ְוִלְלֹמד

 ִּכי ָׁשלֹום הּוא ֶאָחד ֵמָחְמֵרי ַהֶּנֶפץ
 .ַהְּיכֹוִלים ְלַהְחִריב עֹוָלמֹות

  

 דְוָלֵכן ֲהָקַמת ַהָּׁשלֹום ֵיׁש ָּבּה ַּפחַ 
 ?ּוִמי ַיְחִזיֶקּנּו, ִּכי ַאְרַּגז ִּדיָנִמיט הּוא

 ְוָאְמָנם ָהַעִּמים ְמִקיִמים אֹותֹו ַיַחד
ּנּוּוִמָּיד ַמְתִחיִלים  ֶּמ ק ִמ ֵח ַר ְת   .ִל

  

[...] 
  יםִמ סָ ְּק הַ  לּגַ עְ ר מַ ּגָ ְס נִ  וְ לֵ  הוֹ ּכָ 

  ,ֶׁשָּתִמיד ָסְבבּו ּבֹו ִּדְבֵרי ַהָּיִמים

 ַעד- ּוִמֶּזה ָהִעּגּול ַהְּמֻכָּׁשף ֲעֵדי
 –ֵיׁש מֹוָצא ְיִחיִדי ְוֶאָחד 

 

ָּכ:   

 ְּכֵדי ֶׁשאֹותֹו ַהָּׁשלֹום ְּבקּומוֹ 
 ,א ַיְבִׁשיל ִמְלָחָמה ֲחָדָׁשה ְּבֶׁשֶקט

 מוֹ צְ עַ ם ּבְ לוֹ ּׁשָ הַ ֵיׁש ֶהְכֵרח ֶׁשִּיְהֶיה 
 .תֶק סֶ וֹ ּפ-יִּת לְ  ּבִ המָ חָ לְ ִמ 
 

 המָ חָ לְ ִמ 
  .ד ָּכל ַהְׁשָלָמה ָוֹמֶרֶנגֶ 

 ,ֶנֶגד ָּכל ִעּוּות ִּדין ֶׁשל ָיִחיד ָוָעם
 ,ְלֵעת ֹצֶר, ַוֲאִפּלּו ְׁשִמיַרת ַהָּׁשלֹום

  .ִמּׁשֹוְמֵרי ַהָּׁשלֹום ְּבַעְצָמם

  ןנתן אלתרמ  
1944  
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  21.7.2014אסיפה מיום 
  

  2013מאזן סיכום ו

  . 2013כלכלי לשנת -סיכום משקילקראת האסיפה הציג , מנהל העסקים, גיורא סלע
  : נקודות עיקריות

הוחזרו  השעבודיםכל . במסגרת הסדר הקיבוציםחובות לבנקים ה לשלם את כל יפעת סיימה �
   . לבנקיםודיםלגמרי משעבסוף סוף הקיבוץ משוחרר  .ליפעת

מקווים : הפרוייקט נמצא ערב הפעלתו המלאה.  ברפתתהסולריהמערכת הסתיימה התקנת  �
  . לשנה הנוכחיתלפני תום הרבעון השלישילהתחיל למכור חשמל 

 חרף 2014מקווים לעמוד בתחזיות לשנת . ₪ מיליון 3.143 ש סיים את השנה ברווח של"הגד �
  . החורף השחון

 מנסים לשפר את ביצועי מטע השקדים בהדרכה מקצועית .צנועווח המטע סיים את השנה בר �
  .של אחד מטובי אנשי המקצוע בארץ

  .₪ מיליון 2 עם רווח של עולהרפת העמק סיימה שנה מ �

 .₪ אלף 544ברווח של ,  בתוצאות מצויינות2013שנת בלול הסתיימה  �
  .שנה ברווח צנועעוד  וסיימוהמוסך  הקונדיטוריה �

  . נמצאים במצב יציב והשכרת דירותקיותעס השכרותענפי ה �

 .'הסתיים פיתוח המגרשים של שלב ב :י פיתוח.ק �
  

  .ורד מרקיאר וגלית יעקבבהשתתפות , ח אופיר מורדיאן"י רו"עבאסיפה  הוצג 2013מאזן יפעת 

  .אושר 2013לשנת המאזן 
  
  

  בעקבות הצבעת הקלפי בנושא חניית רכבים באזורי המגורים

 ותחלטההה מאשררת את צבעהה. 4'  מובאות בע17-18.7.2014פי מיום תוצאות ההצבעה בקל
כמנהל קהילה . חניית רכבים בשטחי המגוריםלפיהן אסורה ,  ואף קודם לכן2010שהתקבלו בשנת 

יחד נפעל ליישום בבימים הקרובים יוקם צוות חברים ו. לפעול ליישומהאני רואה עצמי מחוייב 
  . ת הרוב ביפעתהחלט

 ילדים בעיקר,  עלה ביתר שאת נושא הבטיחות של הולכי הרגליהן בנושא החניכחלק מהדיו
גם . תנועה רבה של כלי רכב בשטח הקיבוץ נוכח, מהירי תגובהצעירים וומבוגרים שכבר אינם 

.  דורש חשיבה והתייחסות רצינית וכן הקצאת משאבים מתאימיםואף הוא, נושא זה אינו חדש
ד עם אנשי המקצוע המתאימים יחנתייחס גם לנושא הבטיחות  ,יהבמקביל לטיפול בנושא החני

  . ביפעת

תלוי בראש ובראשונה בכל אחד והזהירות בדרכים  חשוב לי לומר כי נושא הבטיחות ,זאתכל ם ע
למהירות , שבו אנו נוהגיםלאופן . קלנועיתאו טוסטוס , קאר-בקלאב ,מכוניתים בהגהנומואחת 

  .בחירה לנסוע בדרך זו או אחרת יש משקל רב ול שלנוהנסיעה
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  15.7.2014ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  .BDO-רדיאן מוח אופיר מ"על ידי רוהוצג  2013מאזן יפעת לשנת  .1
 . הנהלה אישרה את המאזן והעבירה אותו לאישור האסיפהה

 : תפקיד מנהל עסקיםהחלפת גיורא סלע במועמדים ל .2
ועד . המליץ על שני מועמדים מנהל עסקים ליפעת וין מועמדים לתפקידראיצוות האיתור 

האישי " אני מאמין"ה, ותס תפיושמע מכל אחד מהם אתשני המועמדים ההנהלה נפגש עם 
  . ראויים ביותר ובעלי כישורים גבוהים לתפקידנשמעו שני המועמדים . העבודהדרך בתפקיד ו

בן ,  מרמת דודשרון ורדיאת מועמדותו של ועד ההנהלה החליט להביא לאישור האסיפה 
  . הנושא יובא לאסיפה כאשר שרון ישוב משירות מילואים.םעסקיהלתפקיד מנהל , יפעת

השתתף בדיון   לא, אחיו של שרון ורדי,עופר שפריר  חבר ההנהלה,כדי להסיר ספק: הערה
  .ולא נטל חלק בהחלטה בסעיף זה

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  

  
  

 

  

  למותה  שנים   42  תמוז  'כח  ל" זייןגניה פ

  ולמות  שנים    29  תמוז  'כט  ל" זשמחה ארצי

  הלמות  שנים    21  אב  'א  ל" זרחל גולן

  למותו  שנים    5  אב  'א  ל" זיוסף זינגר

  הלמות  שנים    29  אב  'ד  ל"נחמה פייניק ז

  מותהל  שנים   28  אב  'ה  ל" זעדנה שפר

  ולמות  שנים   27  אב  'ה  ל" זמיכאל קושט

  ו שנים למות52  אב  'ו  ל" זיןהלל פי

  ושנים למות   21  אב  'ז  ל" זניסן ורונה

  למותה  שנים   13  אב  ' ז  ל"עדינה השרוני ז

  מותהל  שנים   28  אב  'יג  ל"רחל קובולניק ז

  מותהל  שנים   19  אב  'טז  ל"הר ז-חנה אבן

  מותול  שנים   26  אב  'יח  ל"ליפא ליסר ז

  מותהל  שנים   16  אב  'יח  ל"סוניה מרגלית ז
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  החלטות אסיפת יפעת בנושא 

  איסור חניית מכוניות בתחום אזורי המגורים
  

22.6.1998:  
  .האסיפה החליטה ברוב גדול שאין להחנות מכוניות באזורי המגורים

  .פרט לרכבי נכים, תושבים ואורחים, ההחלטה תקפה לגבי חברים
  .הוחלט להתקין מחסומים בכניסות לאזורי המגורים

  .בתקווה לשיתוף פעולה של החברים, רי ההחלטהיבשלב זה עונשים על מפהוחלט שלא להגדיר 
  .23.10.1998ביום ,  חודשים4המחסומים הותקנו והופעלו כעבור 

  
19.6.2007:  

האסיפה החליטה להטיל על ההנהלה לאכוף לאלתר את ההחלטות בעניין איסור חניית מכוניות 
  .ל הביצועבאזורי המגורים ולדווח לאסיפה תוך חודש ימים ע

  
9.8.2007:  

רי ההחלטה האוסרת חניית מכוניות יהאסיפה אישרה את הצעת ההנהלה להטיל קנסות על מפ
  .לאחר אזהרה והתראה, בתחום אזור המגורים

  
26.4.2010  

  : באזורי המגוריםההאסיפה אישרה את הצעת ההנהלה לאופן יישום ההחלטה על איסור חניי

  .הפעלת מערך הסברה ושכנוע ציבורי .1

 ).הוקצה תקציב מיוחד(הרחבה ושיפור של אזורי חנייה קיימים מחוץ לאזורי המגורים  .2

 .רי ההחלטהיהטלת קנסות כספיים על מפ .3

 .י גורם חיצוני" ע–רישום דוחות החנייה  .4

 .דיווח תקופתי לציבור על התקדמות מהלכי היישום .5

  
 הקמת צוות שיגבש המלצות נוספות לשיפור הבטיחות להוחלט לשקו, ברוח הדיון באסיפה

  . )באחריות מנהל הקהילה (ופתרון בעיות תנועת כלי רכב באזורי המגורים
  .כן יידונו פניות פרטניות לאישור חנייה באזור המגורים-כמו

  
  

�  
  
  

  

  

  . חניית רכב באזורי המגוריםבנושא התקיימה הצבעה בקלפי 17-18.7.14בימים 

  . חברים143שתתפו בהצבעה ה

  . חברים79 ההחלטה הקיימת האוסרת חניית רכב באזורי המגורים הצביעו אישרורבעד 

  . חברים64 ההחלטה והתרת חנייה באזורי המגורים הצביעו ביטולבעד 

  .55.2%אושררה ברוב של  ,26.4.2010מיום  ,ההחלטה הקיימת
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   .ביפעת המגורים באזורי חנייה לאסור להמשיך החלטנו קלפיב בהצבעה
 למרות. בהם נוסע ואינני הפנימיים בכבישים רכב מחנה איני. יצוניתהח בטבעת נמצא שלי הבית
 מתקיימת שבו מצב נסבל כבלתי רואה שאני מאחר זאת. האיסור ביטול בעד הצבעתי, זאת

 דבר ששום בוודאות כמעט מניח אני". אותה סופר "אינו אחד אף ובשטח, בלבד הנייר על החלטה
 גלי בריש אותה להפר ימשיך עכשיו עד ההחלטה את שהפר מי: ההחלטה בעקבות ישתנה לא

 מחמת ,התלהפר הם אף יצטרפו ההחלטה על ששמרו מאלה אחדיםש אפילו ייתכן. מפריע באיןו
  . התסכול

  

 שאין בידיעה ומלכתחילה מראש שהתקבלו, שלנו החלטות של לשורה מצטרפת החדשה החלטהה
 רבות ההחלטה סכנות ,הנוכחי במקרה. אותן לאכוף, רצון לא אף לעיתים, יכולת או חוכ לנו

 שיפורל אחריות הקיבוץ למוסדות לכאורה אין, מפורשת החלטה שיש מאחר :במיוחד וחמורות
 הנסיעה. חניות להסדיר צריך לא לכן, אסורה הרי החנייה. הפנימיים בכבישים הבטיחות הסדרי
 האטה פסי להוסיף, ייהרא מפגעי לסלק דחוף לא לכן, )'וכד חירום לרכבי פרט (היא אף אסורה

 יהיה הפוגע הנהג, תאונה תתרחש וחלילה חס שאם יוצא. השערים נעילת על להקפיד, )יםַּבְמּפִ (
, כיישוב – כולנו אנחנו ואילו, החלטה שהפר בגלל וגם לתאונה שגרם בגלל גם – פעמיים אשם

 בית ללשון רבמעֵ  הואש מה כל על מה אך. היבש החוק פי-על מאשמה נקיים נהיה – כקהילה
  ?ומעצמנו מילדינו סיכון למנוע כדי שיכולנו מה עשינו האומנם? המשפט

  

 איש מחייבת שאינה החלטה אבל. להיפך, החלטות הפרת על להגן בא אינני, ספק יהיה שלא
, נסבלת לתיב ממש לדעתי היא ,וגלויה המונית הפרה בגלל האכיפה עם התמודדותלו לעימות
  .כולנו את מסכנת היא כאשר במיוחד

  אהרוני יואב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :הקודם בעלון ברנע גד דבריל תגובה

 את שיקיים ממנו מצפה אני. לוכהב כמעט גד עם מסכים אני, האמת
 אזור, מותניך ושנס גד קום, כלומר". מקיים ונאה דורש נאה: "הפסוק

 בדבריך שמנית ורמיםהג בין תאם, ואחריות יוזמה טול! חלציך כגבר
 נוסטלגי/האנלוגי הפרהיסטורי העידןמ המעבר לפרוייקט אותנו והוצא
 אתה הייה אלא, תזא יעשה אחר שמישהו צפהת אל. הדיגיטלי להווה
  . לך להודות הראשון היהא! מעשה ועשה קום, זה בכוחך לך! האיש

  !והצלח עלה
  השרוני עמי

  טוב מזל

  אהרוני ויואב למרים

  כליל הנכדה להולדת
  .וזיו לסיון בת

 !המשפחה לכל ברכות
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  תחילת הספירה

  .  ביולי15, ד תמוז"י-יום ההולדת של יפעת חל ב: על העובדות אין ויכוח
והתאריך נקבע כיום , כמעט כל הילדים והחברים מקבוצת השרון ומגבת" נקודה"ביום זה עברו ל

הדור הצעיר , רוב הוותיקים תמכו מלכתחילה בחגיגות לפי התאריך העברי. ההולדת הרשמי
  . וניצחו–ים העדיפו את הכללי והייק

  
  ?מתי חגגנו באמת את ימי ההולדת של יפעת, ברם

, "העונה הבוערת" זאת הרי היתה –בשנים הראשונות לא היה לאף אחד ראש לחגיגות ביולי 
 ועובדי השדה העבירו קווים כמו הציבור היה מגוייס כולו לעבודה במטעים ובבית האריזה

:  נמלכו חכמי יפעת בדעתם ומצאו פתרון מצויין?"חג המשק"ות ל להכנלמי היה ראש, משוגעים
מתאים מאין כמוהו ליום ,  חג יפה ואהוב–בחג האסיף דרך קבע יום הולדתה של יפעת יוחג 

  .הולדת
  

   ...שמיני... חמישי... שני, חגגנו יום הולדת ראשון, שנה אחרי שנה עברה
בכל אחד מהם שרו ורקדו לכבוד , ורים ופזמוניםסיפ,  נכתבו מערכוניםבחג האסיףלכל יום הולדת 

  .שעשועים ומשחקים מצחיקים,  והילדים זכו לתחרויות היתוליותיום ההולדת עד חצות לפחות
  

  10יפעת בת 

השנה כולה היתה . שנת העשור, 1964, ד"ואז הגיעה שנת תשכ
באותה . התלהבות אין קץ, טיולים, רצופת אירועים ומסיבות

על אף העונה הבוערת וכל הנימוקים , פן חריגשנה הוחלט באו
בשבוע ). כמעט(ערוך את החג במועדו האמיתי ל, האחרים

בזו ,  נערכו מסיבות העשור יום אחר יום1964האחרון של יולי 
, ערב פנימי,  מופע מרהיב בהשתתפות עשרות חברים– אחר זו

 חג המחזור נערך ביום שישי ...סרט על יפעת, תיאטרון בובות
שעמד אף הוא בסימן העשור , "מגדים"של קבוצת לתי נשכח הב

לא נשכח להזכיר . ריכהובשבת נחתמו החגיגות בפיקניק ענק בב
ילדי :גם את התערוכה הנהדרת עם הצילומים של מוטקה שפר

פרויקט לעצמו . חברים בעבודה ופינות אהובות ביפעת, יפעת
  .להשבה צולמה משפחת יפעת כו, היתה הפקת תמונת העשור

  
  

  בין הספירות

  ...מצווה- בר, 12, 11-חגוג את יום ההולדת הנראה שלא נותר כוח לאיש ל, אחרי השיא הזה
ובפתיחתו קראו הקריינים בכל שנה את המשפט הבלתי נשכח שכולם , כמובן, חג האסיף נחוג

את חג נאספנו ָלחֹוג ,  הבאה עלינו לטובה...את השנה וראשית שנת מועד צֵ לְ : "פה-הכירו בעל
  ". לייסוד ֵּביתנו יפעתים שנ...את  ּולציין מ,חג האסיף, הסוכות
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, 1974, אלא ששנה זו!  פסטיבל שלא יישכח–בשנה הבאה :  לעצמנו אמרנו19-ביום ההולדת ה
, 20-ה על חג לחשובאפילו עמדה בצל הכבד של מלחמת יום הכיפורים ואף אחד לא היה מסוגל 

, רשימתו היפה של דוד חורןד "בתמוז תשלבעלון הופיעה , ל זאתעם כ .שחלף בקול דממה דקה
  :שפשוט אי אפשר שלא להביאה כאן בשלמותה

  

  
   – כימי דור – שנה 20לאחר 

  .קשור בטבורו לאדמתו. שוקק חיים ויצירה, יישוב גדול לתפארת
  .פריו רב וחלבו שופע, מימיו נאמנים, לחמו ניתן

   –ומעל לכול 
  .  מאלף יחסרואך המעט, מחנה רב

  . השכבות ובתי האב, על הרבדים, וכל אלה לדורותיהם
וכן אלה המחכים בתור , תינוקות ועוללים, ילדים, נערים, בנים ובנות שתולים

  . ואור יום טרם ראו
  

   –מעשי בראשית מתחדשים עלינו יום יום 
  

 ,חיים זה-וטוב לפקוח עיניים עם בוקר יום אחד ולחוש בהלמות דופקו של תא
ולדעת שגם אתה צועד , הדבוק אל צלעי גבעות שעקבות קדומים ניכרים בהן

  .יחד עם כל אלה משכבר הימים במסע הדורות הנצחי עלי אדמות
  

  דוד חורן

  
  

  25יפעת בת 

אלא שלא , 1979 התוכנית היתה לחגוג מלאת חצי יובל ליפעת ביולי .25-הפסטיבל נדחה לחג ה
אין לשכוח שרק שנתיים קודם לכן נערך חג ענק במלאת יובל לעלייה להתיישבות . התארגנו בזמן

ה מושלמת לאחור קשה היה לעבור בסלטָ אפילו לטובי האקרובטים של יפעת )... 1977-1927(
 גם זה אבל, כמקובל, דחינו לסוכות... מחגיגות יובל לחגיגות חצי יובל ולנחות בדיוק על התאריך

ם " בחנוכה תש, את החג הגדול באיחור של חצי שנהערוךל) בקושי(צלחנו לבסוף ה. לא הספיק
   ! היה חג נפלא–למה תהדחייה הש, אין מה לדבר). 1979דצמבר (
  

  :עם עוגת הקלקר האדירה' בנות כיתה ד  !העוגה: 25יום הולדת 
, ]מוסתרת[רנית ארצי , ורד יוגב: מימין

ליאורה , סיגל מינקובסקי, יעל מנוס
  הדס ביטון, עזרוני

  גלעד דקל

  ". ל מ ה"מנהל הקהילה לעתיד תוהה 
  ...ן בתוקףהשאלה עדיי
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  40יפעת בת , 30יפעת בת 

יעה שנת באופן בלתי צפוי לגמרי הג. שנה אחר שנה הזכרנו בסוכות את מניין השנים של קיבוצנו
לא , משום מה נזכרנו באיחור. יום ההולדת העגולאת המועד של לגמרי החמצנו איכשהו . 1984

 נדחה בשנה שלמה ונחוג 30-חג ה, בקיצור... אפילו לא עד חנוכה, עד סוכותהצלחנו להיערך 
היה מופע מרכזי נהדר בסוף אבל ,  צחקנו מעצמנו הרבה.1985בשלהי מאי "  ועוד אחתשלושים"כ
רפתנים , פלחיםמעשיות של סיפורי , הוותיקה" שלישיית גשר הקישון"עם , גם ערב פנימי חווייתיו

  .ונוטעים לדורותיהם ועוד כהנה וכהנה

זה , 30- שנים בלבד אחרי התשע 40-ה שאי אפשר לחגוג את חג ה'החבר חשבו 1994כשהגיעה שנת 
ארבעים פלוס  ",כמובן, אונקר, מימה באיחור של שנה ת40-גם חג הנחוג לכן ... ממש לא הגיוני

התרוממות רוח אמיתית וצחוק גדול על השלומיאליות שלנו ,  הצלחה מסחררת– ושוב ".אחת
  .בחגיגות ימי הולדת

  

  

  50יפעת בת 

הפעם . 50-אי אפשר לעשות כשמדובר ב, 40- ו30-מה שאפשר לעשות ב
!  יש גבול–סוף מדובר ביובל -סוף, ויהי מה, הוחלט שהחג יהיה במועד

כבר לא היתה . 2004השנה היתה 
עונה "אפילו המושג , עונה בוערת

החג נחוג ברוב . כבר נשכח" בוערת
כשמתלווים , עם ושמחה במועדו

  .אליו אירועי חג על פני השנה כולה
  
  
  

  60בת           

, האחרון, בעשור הזה. 60- הגענו ל
נוספו עשרות . שינתה יפעת פניה

, לתיתמשפחות כהרחבה קהי
ברה קיבוצית הפכה יפעת מחֶ 

אבל הומה , היכרות מוגבלת עם פנים וקולות,  עם פערים גדולים בין אנשיה–ושביה תלקהילת כל 
  . ילדים ומנסה לבנות גשרים ולהניח יסודות יציבים של פתיחות ואמון

עת השיא היה אמור במפגש הגדול של מחזורי יפ.  נתנו לכך הזדמנות טובה60-אירועי שנת ה
. 2014יולי , ד" תמוז תשע–התאריך נקבע לזמן הנכון . 60-לדורותיהם ובאירוע המרכזי של חג ה

אי אפשר לחגוג בשמחה כשיש : זו הפעם הראשונה שאת הקלפים טרפו אירועי הימים, והנה
 נדחההחג .  וכאב כה רבותחרד, בנים וחברים בחזית הלחימה וסביבנו מצוקה, מלחמה בארץ

  . שלוםחוג אותו בנזכה למי ייתן ו. ה"ערב סוכות תשע: תלחלופה הטבעי

יום חגיגת אפשר לתת בהחלט סיכוי טוב ל, )חג העשור וחג היובל(עם שני תקדימים מוצלחים 
ד תמוז "י-אור ל,  יום שישי:הבמועד,  שנים10בוא עלינו לטובה בעוד תש,  ליפעת70הולדת 

  .אפשר לרשום כבר ביומנים. 19.7.2024, ד"תשפ

 מרים אהרוני
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  נחמן תרדיון: מגילת היסוד של יפעת בכתב ידו של המחבר
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ָּגדוֹל ִיְהֶיה ְּכבוֹד "
ַהַּבִית ַהֶּזה ָהַאֲחרוֹן 

  "...ִמן ָהִראׁשוֹן
  )9' חגי ב               (
 

  טקס הנחת 
  , אבן הפינה ליפעת

  1952, ב"ניסן תשי' ל
  

  

  .צעיריםריקוד  �

יצחק יצחק   �
קורא פסוקי 

, נחמה מקראיים
מקהלת מאחוריו 

קבוצת השרון 
עם  המנצח 
 .מיכאל עובד

 .בנות במחול �
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במשך שנים רבות היתה יפעת מגויסת למשימות 
אנשי יפעת ראו את עצמם . לאומיות ותנועתיות, ציוניות

. חלק מהמפעל גדול של בניית הארץ ובניית החברה הישראלית
להגברת , לקליטת עלייה–ההיחלצות לעזרה , ערכי ההתנדבות

ה  אל– נים איתות על יסודה וביסוסההתיישבותלחיזוק , העלייה
העשייה החינוכית בצד , כל זאת. היו טבועים עמוק בציבור היפעתי

ניהול תוך , הבנייה החברתית והכלכלית של יפעת עצמהוהתרבותית ועם 
  . וברצון טובבאיכפתיות, באנושיות, התחשבות בכל אדםבהבית המשותף שלנו 

  

  . יינית ליפעתשהיתה כל כך אופ,  את הרוח הזאת,לדעתי, לי מדגימהשהביוגרפיה האישית 
השתלבתי עד מהרה .  במסגרת קבוצה מבן שמן16בגיל  1947בשנת הגעתי לקבוצת השרון 

כמפקד מחלקה . התגייסתי לגולני 1949בדצמבר .  בביטחון וגםבמערכות החברתיות, בעבודה
 היו.  הקרב שהשפיע עלי לכל חיי– תל מוטילה לקרב המר מול הסורים ב1951צעיר נקלעתי במאי 

. יחסרי ניסיון קרב,  שבקושי דיברו עברית עולים חדשיםחלקם,  ופצועיםהרוגיםעשרות לנו 
כאשר יצאה הקריאה למשפחות צעירות כעבור שנים . הרגשתי אחריות ומחויבות אישית כלפיהם

 שאך זה היינו כבר ביפעת. ראיתי בזה קריאה אישית אלי, ספורות  להתנדב לעזרת מושבי עולים
להדרכה במושב העולים אשתאול , בתנו בת השנה, תי עם אורה רעייתי ועם זהרהיצא. עברנו אליה

  .מוניתי לאחראי על ההדרכה בכל יישובי הפרוזדור, אחרי שנה כמדריך חברתי. בפרוזדור ירושלים
  

נטענו , יחד עם צוות מאוחד של ותיקים וצעירים. פרדסהנטיעת קיבלתי על עצמי ליפעת עם שובנו 
לא , לצערי. ם וטיפוחם והשקענו מאמץ יומיומי של שנים בגידולי ההדרעצבהתלהבות את 

  . התרומם הענף למדרגת ענף רווחי ומשמעותי ליפעת
  

. ב"ארהל" הבונים"בשליחות תנועת  הפעם –שוב לשליחות  יצאתי עם המשפחה 1967באביב 
ם צעירים עסקתי בצד תפקידי התובעני בתנועה גם בגיוס מתנדבי, מלחמת ששת הימיםאחרי 

הרגשתי שכל צעיר וצעירה שמגיעים לארץ תורמים לחיזוקה . לעזרת המדינה והפנייתם לקיבוצים
  .וכי עידודם להתנדב הוא משימה עליונה, של המדינה

  
בתפקידי ראיתי תמיד לנגד עיניי את . יפעתמזכיר לתי נבחרכעבור שנתיים ב "מארהעם שובנו 

 ולסייע במחשבה ובעשייה לממלאי  מענה לכל חברהאדם במצוקותיו ובסבלו והשתדלתי לתת
 באותה תקופה. עם גמר התפקיד נכנסתי לריכוז הבנייה ביפעת. התפקידים בוועדות ובענפים

 המרפסות בבתי הוותיקים הורחבו והוסבו ,שופרו בתי ילדים, נבנתה השכונה הצפונית בגבעה
  .הרחבהבתנופת בנייה והצומחת אהבתי לראות את יפעת . יםונלמטבח

  

לשליחות תנועתית לאחר מכן גוייסתי 
במסגרת התפקיד . כמרכז אגף כוח אדם

הייתי אחראי על הקמת קיבוצים וליווי 
לילות ללא לאות עבדנו . קיבוצים צעירים

 ,סופה מ– הקמנו וליווינו קיבוצים, כימים
 בדרום  מצפה שלם ואלמוג,חולית וקטורה

  ברמתאפיק וכפר חרוב, מבוא חמה ועד
כבשה את שזאת היתה פעילות רבה . הגולן

. מאוד התאימה ליליבי בתנופת החזון ו
הרגשתי שליח נאמן של יפעת לערכים של 

  .יישובה וחיזוקה, בניין הארץ

1978 
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עסקתי . בתום התקופה הצטרפתי לצוות שלהב. פעם נוספתנבחרתי למזכיר , חזרתי ליפעתכש

גביית הכספים ושמירה על הקשרים הטובים עם , חות חלוקת חוטי הליפוף ללקו–בעיקר בשיווק 
 ואת כישוריי  תאמה את אופיי,כחלק מצוות גדול ומסור של חברים במפעל, עבודה זו. כולם

שמחתי על . אחר כך הייתי במשך כמה שנים רכז הבריאות והרווחה. ומצאתי בה סיפוק רב
  .האפשרות להיות לעזר לחברים הזקוקים לעזרה וחום אנושי

  

מילאתי בשם יפעת ; הייתי שותף בהקמתה ובבניינה.  שנותיה60יי היו שלובים בחיי יפעת בכל ח
; שלי משמעות ותחושת ערך-שמילאו את חיי, לה-וחבריה משימות שליחות בארץ ומחוצה

 ידעתי עם משפחתי ;הייתי לעזר לחברים רבים, קידמתי ביפעת תהליכים חברתיים חשובים
  . צערכאב ו וגם הרבה וחבריי ביפעת הרבה שמחה

  

אינני בטוח שרבים היום מרגישים צורך להתגייס . היום רחוקה מרחק רב מימי הראשיתשל יפעת 
רואה את עצמה חלק כיישוב אינני בטוח שיפעת . ולהתנדב למשימות שהן מחוץ למעגל האישי

 אני יודע אבל, אובדן המחויבות וההתגייסות מכאיב לי.  להממערכת ערכים ויעדים שהם מעבר
אלא להמשיך לחתור לקראתו בדרך אשר קץ אין , שמה שחשוב באמת איננו להגיע למחוז החפץ

אני יודע . המגבלות על היחיד כובלות את יכולותיו עם השנים. מתוך השלמה עם המגבלות, לה
אם יהיו בה :  אינן כובלותהמגבלות האלהאת החברה כולה אבל . יום-וחש זאת על בשרי יום

, הם יכולים להנהיג את יפעת לאור ערכי הטוב והצדק שאליהם שאפו מקימיה,  שירצו בכךאנשים
  . ובאמונהתחברּוב ,ולעשות זאת ברגישות אנושית

  

שותפתי הנאמנה לדרך בכל תחנות , בלי אורה רעייתילצערי , 'בית ערבה' במוגןממקומי הנוכחי ה
 60- התאני מבקש לברך את יפעת ב, נינים 7- ו נכדים 11 ,בנות 3-בלאושרי ה וֶ אך מלּו, חיינו

  .שלוםן הדדי ואמּו,  ובתבונהבהבנהחיים , חוסן פנימי, בהמשך בניין ויצירה

  עמוס גל
  

�  
  
  
  

  
  

  ,לחברים שלום

חברים היכולים ומוכנים לארח משפחות ויחידים מהדרום מתבקשים לפנות 
  .ננסה לסייע בתיאום והתאמה. למזכירות

לרכוש מוצרים שהם צורכים מתושבי ה ענו לקריאיבורכו החברים אשר יי
  .כדי להפחית את ההפסד הכלכלי שהם נאלצים לספוג, הדרום

  .תודה לכל המשתתפים באיסוף הציוד שנרכש ונתרם לחיילים בדרום

 למדריכים ולכל החברים ובני הנוער , רכזת החינוך,לורד שנפיקתודה 
 ילדים ובני נוער ממושב ה גדולה שלצקבולאירוח בהתראה קצרה שהתגייסו 

   . במועצה אזורית באר טוביהבית עזרא

 . לתושבי הדרום, במעט ולּו,נמשיך לפעול ככל שיידרש על מנת לנסות ולעזור
  .בארץ כולהרור והשקט והשגרה יחזרו לׂשהלחימה תסתיים במהרה  כי נקווה

  מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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  :משאל בזק
  ?בעיניך" הכי יפעת"מה מרכיב הנוף שהוא 

  
  

   :חנוך שטיינברג
 – השיחים של אלת המסטיק במרכז היישוב

  .בעיקר ליד המרפאה

בשנים אלות המסטיק נשתלו בגן הנוי של יפעת 
בעיקר על ידי צבי אילן שנטע בגן עצים , הראשונות

, בהם כליל החורש, ושיחים של החורש הטבעי
אלת המסטיק היא . אחירותם ואלת מסטיק, רובח

באזור המרפאה . אך ניתנת לעיצוב גם על גזע, שיח
, יוצרים גזעי הֵאָלה בין הסלעים תמונה מרתקת

  .]א.מ[ .מלאת דמיון
  
  

  : הרוחנה ז
  .הרקפותמרבדי 

" גבעת הרקפות " ילדי גבתלגבעת יפעת קראו
 בין סלעי –שכן , שנים רבות לפני הקמת יפעת

במקומות מוצלים שבהם לא שלטה , גבעהה
.  לרוב בצנעה רקפותופרח, הסירה הקוצנית

בציבור ואחרי שהופנמו , אחרי הקמת יפעת
נפרשו ,  ערכי השמירה וההגנה על פרחי הבר

, מרבדי הרקפות בצפיפות עצומה בכל יפעת
 את עוטרותבמיוחד בצל חורשות האורנים ה

  .]א.מ[. היישוב
  
  

  

  : יאיר פסחי
  .  הזיתים בכניסה ליפעתכרם

מתחדש ,  שלמרות פגעי הזמן שורד–הזית 
  .  בשביליהוא יפעת, ומניב

אחראי על נטיעת כרם הזיתים הוותיק היה ה
. כך אהבתי-שכל, מיכאל קושטידידי הטוב 

טנור השרנו יחד בשורת , עבדנו יחד במטעים
אסון התנגשות בבמקהלה בנינו נפלו יחד 
בזיתים . 1990ת המסוקים בשמי הבקעה בשנ

  .מקופלים כל הזכרונות האלה יחד
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  : דבורלה רז
  . האיקליפטוס הבודד בדרך לרפת

העץ העומד יחידי על הדרך בשטח החשוף הוא 
  .יפעת בתמציתההוא בשבילי . מלא השראה וכוח

בעץ הזה גם קשורים גם זכרונות שלי מתקופת 
, אל העץעם הילדים היינו הולכים : היותי גננת

 פינה –משחקים ומספרים סיפורים , ים בצילויושב
  .אהובה וקסומה

  
  

  : יחזקאל עזרוני

  .האלונים בגן הנוי

 יוסי חברון –הרבה אלונים נטענו 
 בעבודתנו המשותפת בגן הנוי –ואנוכי 
האלונים החליפו עצים .  שנה30-לפני כ

, מהירי צמיחה אך קצרי חיים בגן
ו עם נחלששניטעו ביפעת עם הקמתה ו

, ) ערבה,צפצפה, עצי אזדרכת(נים הש
צריך היה וכן חלק ניכר מן האורנים ש

חלקם  והסיכון משום חלקם –להוריד 
 עץ. במטרה להכניס לגן אור ואוויר

בגבעות יפעת השולט החורש הטבעי 
, נטענו אלוני תבור. הוא אלון התבור

לון התבור א(אך גם אלונים ירוקי עד 
נוי שלנו  גן הפארים אתהמ, )נשיר

  .חוסנםבביופיים ו
  
  

  : אמיר כהן
  . שלושת הברושים

שלושת הברושים מציינים את מקום נפילתו של אהרון 
סיור שנשלחה ה כיתת  מאנשי– חבר גבת, ל"בלנדר ז
נהרג מאש ו, את התנועה בכביש העמקבלילה לאבטח 

  .]א.מ[ .)10.6.1948(ח "סיון תש' צלף ערבי בליל ד

                                                �  

יוסי יעקובסון מספר ששלושת 
הברושים נכנסו כסמל הכי 

 עלון כותרתמובהק של יפעת ל
. 60-שעיצב בשנות היפעת 

הכותרת הזאת שימשה כשער 
.  שנה20-העלון במשך למעלה מ

אבל כשנאלץ , יוסיניו בחר בברושים גם עכשיו
יף את האסם העד, שלו" הכי יפעת"לבחור בין שני 

  . וראו להלן–
  

פרט 
משער 
 העלון

ל "אבן הבזלת לזכר אהרון בלנדר ז
נמצאת למרגלות הברוש האמצעי 

 . בהגדלה–משמאל ; בצילום
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  : אהרון רז
  .חדר האוכל הישן

 אבל מראהו המיוחד והחום של העץ יישארו –נכון שזהו סמל שנשאר בזכרונות ולא בשטח 
   ".הכי יפעת"בשבילי לתמיד 

  
  : משה מינקובסקי
  .חדר האוכל הישן

, במה שהיה בוהוא קשור גם .  אי אפשר לשכוח אותו–כך יפה ומיוחד -הצריף הישן היה כל
, החגים , ארוחות שבת, הארוחות והמולת השיחות בין החברים: ושנשאר בזיכרון שלי כילד

אפילו חלק מהאורחים , בימים ההם היכרתי את כל הילדים והחברים... סידור העבודה, הסרטים
 את רוב העוברים על,  חדר האוכל ריק–היום אני עובר ביפעת .  כולם באו לחדר האוכל–שלהם 

  .פניי אינני מכיר והם אינם מכירים אותי
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :יוסי יעקובסון
  .האסם

  
 רואים –מבנה הגבוה ביותר ביפעת ההאסם הוא 

 מתוך יפעת ומנקודות תצפית –אותו מכל מקום 
 כבר בירידה מטבעון אל העמק .באזור כולוגבוהות 

  . האסם הלבן שלנומגדל רואים את 
  ! עתיפ: רואים ויודעים

  
  

 

1955 
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  מלחמה שאף פעם לא די לה

, יפעת היא לשמחתנו מחוץ לטווח האזעקות. עברו כבר שבועיים וחצי מאז החלה הלחימה בדרום
להזדהות עם , כמו כולם, אנשי יפעת וילדיה שותפים, עם זאת. מטחי הטילים ואיום המנהרות

, בנות ובנים שלנו בסדיר בהם –ל במוקדי הלחימה " צה לחיילילדאגה; סבלם של תושבי הדרום
 של חפים מצוקתם לצער על ; לזעזוע עם כל בשורה על נפגעים;8בקבע ובשירות מילואים בצו 

  . המבצע במצב שיבטיח שקט וביטחון לטווח ארוך מייחלים לסיום ;מפשע בצד השני

אירוח משפחות מיישובי : תמיכה והזדהות, שותפים ליוזמות של עזרהותושבים ביפעת חברים 
קנייה ארגון , משלוח חבילות לחייליםאיסוף מצרכים ו, ארגון פעילויות לילדי הדרום, הדרום

פגיעה כלכלית חמורה בנוסף לאיום  הסופגים, דרוםב ורשתות מזון ספקיםמרוכזת של חברים מ
  .היומיומי על החיים והרכוש

 אלינור ועודד  ידיעלהתרומות הועברו . תרומות לחייליםבמזכירות רוכזו  ת מספר חבריםביוזמ
  . תנאים-כבר יותר משבועיים בתנאים לאבשטח שחייליו נמצאים , הנדלר לגדוד מילואים

  

 "60יפעת "בדף הפייסבוק 
  : הנדלרכתבה אלינור

אני חייבת , אנשים יקרים"
לשתף אתכם במה שהולך 

  ...אצלנו בבית

תודה רבה !! אתם מדהימים
על כל הדברים שקניתם 

  !ינוותרמתם עבור חייל

אנחנו בהתרגשות מטורפת 
כך לא מובן -זה כל  ,פה

  ...מאליו

ל ו מחר הכ!תודה ענקית
  . רד דרומה לחיילינויי

  !!! תבורכו
  

מי שיחפש , מה שבטוח
  מגבונים לחים בכלבו לא
  , ימצא בתקופה הקרובה

עם הכמויות שהבאתם יש 
 !ל"מגבונים לכל צה

  

  



 17

  . גם ילדי יפעת שותפים

ו לחיילים  כתב'ד- ילדי ג
  . מכתבים שצורפו לחבילות

  : ציטוטים

 , שלנולחיילים היקרים         
אל , שתצליחו במלחמה בעזה

תנצחו . סאתוותרו לחמ
  ...ותשובו הביתה בשלום

שלא יהיו יותר          
 שזאת ,הרוגים בצד שלנו

תהיה המלחמה האחרונה 
  ...של מדינת ישראל

שהכול ייגמר          
שלא יהיו לנו , בשלום

  ...הרוגים ופצועים

, שהמלחמה תיגמר מהר         
שתחזרו אל המשפחות שלכם 

  ...בקרוב בריאים ושלמים

אני מקווה שזאת תהיה          
  ...המלחמה האחרונה

  !...אנחנו גאים בכם, תודה שאתם שומרים עלינו כל הזמן         

רציתי להודות , רות שאני לא במלחמה ואני גרה בקיבוץ יפעת בעמק יזרעאללמ, חייל יקר         
  .מאוד, מאוד, אוהבת מאוד. הילדיםאני מעריכה מאוד את זה שאתם מסתכנים למען . לך

יש לנו פה שדות יפים ואני מקווה שככה זה יהיה גם , אני מעמק יזרעאל, חיילים יקרים         
  ...וואי שננצח הל...בדרום כשהמלחמה תיגמר

אתם לא מאמינים כמה אני ... אתם בטח מתגעגעים מאוד למשפחות שלכם, חיילים יקרים         
  ...!אנחנו עליכם, אתם שומרים עלינו. אתם כל העולם בשבילי... מאמינה שתצליחו

 שאלתי אותה... יום אחד אמא שלי אמרה לי שאנחנו מארחים משפחה, לחיילים האהובים         
אמרתי לה שאין להם מה לפחד כי אתם . והיא אמרה שיש אנשים שפוחדים לצאת מהבית, למה

אני מקווה . חזק- אני רואה חדשות בשביל לזכור אתכם חזק... שומרים חזק מאוד עלינו
  ...שתצליחו

מקווה שתצליחו . תחזרו לבתיכם בשלום, תשמרו על עצמכם, תמשיכו להפגין כוח ועוצמה         
  ...יע את האויב ולנצחלהכנ

חיבוקים , מתנות, כולנו גאים בכם ושולחים כוח. תמשיכו להיות חזקים ומגובשים         
  ...ונשיקות

אני מקווה שהמלחמה תיגמר מהר ושזו תהיה  ...תודה מכל הלב, חיילים יקרים ואהובים         
  ...המלחמה האחרונה

  
  ואף על פי כן

החל נווה הקיץ של הילדים וחורשת הזיתים רוחשת פעילות ככוורת , ועם כל זאת, ואף על פי כן
, הלוואי שבעלון הבא נהיה כבר אחרי הימים הבוערים ונוכל לדווח על הנווה בהרחבה. באביב

   .כראוי לו
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  בת שנה
  

  דוִ  ָרַמת ּדָ –ִמַּמֲעָרב 
  . ִקּבּוץ ָׂשִריד–ּוִמִּמְזָרח 

  תבַ  ׁשֹוֶכֶנת ּגְ ִמּמּוָלּה
  .זֹוִהי ְקבּוָצִתי ִיְפַעת

  
  ,ַעִיןֵמָרחֹוק ִנְרֵאית לָ 

  ,ןיִ דַ ֲחׂשּוָפה ִהָּנּה עֲ 
  ַעתפְ ַא ְּפָרִחים ָּבּה ְּכָבר ׁשִ 

  .זֹוִהי ְקבּוָצִתי ִיְפַעת
  

  יהָ טֶ רָ פְ ְכֶנֶנת לִ ְמתֻ 
  יהָ תֶ ָּכל ּבָ , ִּבְנָיֶניהָ 

  )עֹוד ָקט(ְלִמינֹו ָּכל ֵעץ 
  .זֹוִהי ְקבּוָצִתי ִיְפַעת

  
  יהָ לֶ בּוָּכל ַהָּבא ְלתֹו ּגְ 

  ...ִמְתַּפֵּלא ַהּיֹום ָעֶליהָ 
  עֹוד ָׁשָנה ְועֹוד ַאַחת
  .א ַיִּכירּו ֶאת ִיְפַעת

  
  ,ְמֻׁשֶּפֶרת, ְמֻסֶּדֶרת

  ,ֻטַּפַחת ְלִתְפֶאֶרתמְ 
  תרַ קְ ָּכל ֻּכָּלּה ִּפַּנת יִ 
  . ִיְפַעת–ְקבּוָצִתי ֶׁשִּלי 

  

  יצחק יצחק                

  ו"תשטתמוז                  
  

  30+1בת 
 יוסי יעקובסון: רישום


