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הוא שימש . בראשית הקבוצה היה חדר האוכל לבית היוצר של חייה[...]  
 שיחות ,כי אם גם מקום מפגש לדיונים, לחברים לא רק לשלוש סעודות יום יום

עם , השנים רק בנקוף .שמחה וֵאבל, וכן להתכנסות בימי מועד ,וסידור עניינים
פעולה להתחלנו להרגיש צורך במקום מיוחד , גידול הקבוצה והתפתחותה
 חג- עצרות, לאירועיםלעצמו מקום בחסרונו של תרבותית לגווניה השונים ו

יהי רצון שנשכיל להפעילו . עומד הבית שבנינו לשם כך על תילו עתה. ומועד
; וירוממו את הנפש ב טעם ולצקת בו תכני תרבות עשירים שימשכו את הלבבטּו

  .למשכן הרוחהבית הנהדר הזה יהיה לנו ש

  11.1.1969, דוד חורן בחנוכת בית התרבות

  

  מבוא 

בית התרבות של יפעת נחנך בטקס 
בטבת ' מוצאי שבת כאבחגיגי 

לקראת האירוע . 11.1.1969, ח"תשכ
. הרבהתרגשות ביפעת  הגדול שררה

החברים תודרכו באמצעות לוח 
המודעות בחדר האוכל בכל פרטי 

  . ההתנהגות ולוחות הזמנים

ליישובים נשלחו מבעוד מועד הזמנות 
שנמנו עם  ציבור השכנים ולאישי

ל התבקשו "מפקדי צה. ידידי יפעת
, "חיילינו-חברינו"לשחרר את 

בעלי קיבוציים כמקובל באירועים 
  .חשיבות מיוחדת

  

 ו שלהקמתר ופילס לפני כן נחזור .לערב הפתיחה עוד נשוב
המשמש את יפעת ואת העמק , הגדול והמרשיםהבית 

   .למרות תהפוכות הזמן, בייעודו המקורי עד היום

 3.1.1969, "דבר"מודעה בעיתון 
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  ההחלטותתהליך קבלת : רקע

 כספי השילומיםהשימוש : החלטה עקרונית  .א

  כספי השילומים

הכירה באחריותה גרמניה . 1952בספטמבר גרמניה נחתם בין מדינת ישראל להסכם השילומים 
שואה ובמדינת ישראל כמייצגת העם היהודי וכנושאת העיקרית בנטל הקליטה והשיקום של ל

בנוסף . בהסכם נקבע גובה הפיצוי הכספי שיועבר למדינה ופריסת התשלומים. השורדים
נפגעי ל) רנטות(פיצויים אישיים התחייבה גרמניה לשלם , ורותלשילומים למדינה בכסף וסח

בלימודים , פגיעה ברכוש, שלילת החירות: מאז עליית המפלגה הנאצית לשלטוןהנאצי המשטר 
אוסטריה , יוצאי גרמניהשל בעיקר  שילומיםלוכרה הזכאות בשלב הראשון ה. ובמהלך החיים

  . )שתי המדינות האלה סופחו לרייך השלישי עוד לפני פרוץ המלחמה( כוסלובקיה'וצ

אך בהמשך , תחילה קבעה ממשלת גרמניה כי חברי קיבוצים לא ייכללו בהסדר השילומים האישי
קיבוצים שחברים בתוכם היו זכאים לשילומים עמדו בפני . חזרה בה והכלילה גם חברי הקיבוץ

כמתחייב מיסוד , רו כספי השילומים בשלמות לקיבוץהאם יועב: ורגישות שאלות מורכבות
האם יימסרו ? או ששיעור מסוים יישאר אצל החבר, העדר רכוש פרטי –היסודות של הקיבוץ 

יוחזרו לחברים אם וכאשר יעזבו את הקיבוץ (כספי השילומים לקיבוץ כפיקדון או מסירה מותנית 
? חברים לסרב לקבל שילומים מטעמי מצפוןהאם רשאים ? או שיימסרו לקיבוץ ללא תנאי, )בעתיד

במיוחד בקיבוצים שבהם היה מספר לא מבוטל של יוצאי , זה היה מבחן חברתי ואישי קשה מאוד
  .גרמניה

*  

צוות שנבחר לטיפול . תוך שמירה על יחס הוגן ושוויוני, רגישותיפעת פעלה בנושא השילומים ב
עמדתו ל כדי להקשיב ברים הזכאיםהח 30-בנושא השילומים נפגש עם כל אחד ואחת מכ

מבלי לשכוח לרגע אחד את  –זאת  .קשיים האישיים והמשפחתיים שעלולהתייחס להרגשתו ולו
לרבים ממקבלי השילומים היתה בקשה . החברתיים והציבוריים, ההיבטים העקרוניים

בן עזרה ל, ל"נסיעה לחו(פעמי בחלק מן הכסף -משפחתית כזאת או אחרת לשימוש חד/אישית
. ההחלטההשלימו עם  החברים לא כל אף כי, נענו בחיוב –רובן ככולן  –הבקשות ). 'משפחה וכד

כספי "): אייל, לימים( ברוך ורסל, כמעט בזעם, בתוקף 1956בשלהי שנת כותב , למשל, כך
! זו היא פגימה מוסרית, דווקא משום מקורם, השילומים אינם צריכים לבוא להנאתו של החבר

ויש להעבירם בשלמות לקופה של , אישי של החבר בכספים אלה פסול לחלוטיןכל שימוש 
  . "המשק

רבה  סבלנית בעבודה ךכרוהיה  זהתהליך מורכב . ימופתסדר בהתנהל הטיפול בהגשת התביעות 
בל על עצמו יק מרדכי יפה .ומייגעת של המצאת עדויות ומסמכים לידי עורכי דין שהתמחו בעניין

וך בין החברים הזכאים לפיצויים לבין המדור בתנועה ומשרד עורכי הדין התיועיקר עול את 
חיפוש , כולל הבאת עדים, הקיבוץ נשא בכל העלויות המשפטיות. בחיפה שטיפל בתביעות

  . נושא שלא יידון כאן –' בארכיונים בגרמניה וכו

כמעט , רבים בשונה מקיבוצים. את הכספים ליפעת ולהעבירהחברים החלו לקבל רנטות על שמם 
, שנים רבות אחר כך בנימין אבניןלא בכדי אמר . על רקע קבלת שילומיםביפעת שלא היו עזיבות 

אחד הדברים שאני הכי גאה : "בשיחה על סיבות לגאווה וסיבות לצער על מהלכים שנעשו ביפעת
  ". בו הוא האופן שבו עמדנו במבחן השילומים

, יוצאי רומניהגם של מספר חברים ם שילומיל זכאותםהוכרה , על יסוד חוק משלים, 1962בשנת 
לא אבל בהחלט , מידה ניכרתב אומנם נמוכיםהיו סכומים ה. בלגיה ופולין, צרפת, הונגריה
הזכאים לפיצויים על פי החוק החדש עבור כל אחד מ ותתביעהגשת הוטיפול המשפטי ה. זניחים

  .על ידי יפעת הואנעשה גם 
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  ייעוד כספי השילומים

החברים רוב  ךא, נחלת האסיפה הכללית, כמובן, חלטה מה ייעשה בכספי השילומים היתההה
מקבלי השילומים  החבריםבין . רצונם של מקבלי השילומיםיש להתחשב בשמראש הבינו וקיבלו 

, והתייעצויות פנימיותמשותפת אחרי התלבטות אבל , תחילה תמימות דעיםכעצמם לא היתה מל
' בכז הנושא עלה לאסיפה לראשונה". מפעל תרבותי"ם בכספים אלה להקי ברצונםהודיעו ש

  .פעמים אחדות בהיבטים שוניםעוד ואחר כך שב ועלה , )1.12.1956(ז "בכסלו תשי

' אדר א' כ, ש"מוצבנערכה  ייעוד כספי השילומיםהאסיפה שהיתה אמורה להכריע סופית ב
מטעמים עמוקים של מצפון  והתנגדשחברים ה. זאת היתה אסיפה לא קלה .)28.2.1959( ט"תשי

חדרי חוגים , ספריה, או מועדון(לשימוש בכספי השילומים לשם הקמת בית תרבות ומוסר 
. אבל קולם היה מר ונוקב והיה קשה להתעלם מהם, היו מעטים )ומוזיקה ומפעלי תרבות אחרים

להנציח את בשום אופן  סור לנוא: "מנהמת ליבור דיב, ליפא הלפרין ,בולט של עמדה זאתה דוברה
, הכספים מגרמניה פסולים לכל מפעל תרבותי. זכרון הנספים בשואה על ידי מפעל שיעמוד לדורות

. הם לא נועדו להעשיר את חיינו בהנאות רוח ובידור וגם לא לשפר את חיינו מבחינה חומרית
קירות מגן ום מקלטי כגון בניית, לצורכי קליטה ועלייה ולצורכי הגנהמותר להשתמש בהם רק 

עינויים וגזל של הורינו , התעללות, ל ננעים את חיינו בכספי פיצויים על רצחַא, חברים. לבית הספר
מנחם , מרדכי גוטמןבהם  – מרבית הדוברים. ונבלעבמהלך האסיפה נבלם הקול הזה  ".!ואחינו

בשום אופן אין לשוב בתקיפות שו קבע – ואריה גלילי נחמיה פרומקין, ברוך השרוני, שחר-בן
שהציבור גדול  ;שפנינו נשואות עכשיו אל העתיד ולא אל העבר ;ייעוד כספי השילומיםבדיון ל

רווחה בהתכנסויות ציבוריות והנאה תרבותית בתנאים קצת לנו גם וצרכיו מרובים ומגיעה 
   .משופרים, מתאימים

  

  חדר אוכל או בית תרבות

שיוקם יהיה הרחבת חדר " המפעל התרבותי"השאלה האם נסב על באסיפה הוויכוח העיקרי 
, עם-כך שיתאים גם להקרנת סרטים ועריכת חגים גדולים ברוב, האוכל או בניית חדר אוכל חדש

 .קונצרטים וסרטי קולנוע עבור אנשי יפעת והאזור כולו, שישמש להצגות תיאטרון, או בית תרבות
  . הקמת בית תרבותהוחלט על בהצבעת הרוב 

, )או לא(פה חבר מערער בנימוקים סבירים . החלטה סופית היא לא פעם זמניתגם ביפעת , דועכי
פה יש דחייה מתמשכת של הביצוע למועד בלתי ידוע מטעמי  ;)או לא(שנקבע על פי נוהל ערעורים 

אשר . ..כל מיני דברים יכולים לקרות –פה גורם חיצוני מתערב ומעכב  ;וכיוצא בהם י"י פה"שה
  . אלא רק התחילה אותו, ההחלטה הסופית לא סיימה את הדיון, ןעל כ

  ":על הפרק"ברשימה בשם , חיים גלעד, כתב העורך )29.7.1960(ך "באב תש' ה מיום 210עלון ב

, על מנת שישמש בעיקר למסיבות חג ומועד, החלטנו על הקמת בית תרבות ביפעת
בייחוד , רחב שלנומפני שחדר האוכל שוב אינו יכול להכיל את הציבור ה

, מסיבות חתונה, כגון סדר פסח ומסיבות חג אחרות, בהתכנסויות של הציבור כולו
, בזמן האחרון נמצאו מערערים על ההחלטה שקיבלנו. 'חג המחזור וכו, בר מצווה

מעבר לכל חילוקי הדעות העלולים לצוף אגב . ועל כן השאלה תובא שוב לאסיפה
יקום מהר  –יהיה אשר יהיה  –שהמפעל : אחתהכול מאוחדים במשאלה , הדיון

  .וביצועו לא יידחה עוד

בר לעֵ דווקא נטתה דעת הקהל  )6.8.1960(ך "אב תש' יג ובאסיפה מיום: ההחלטה שונתה, ואכן
את הדיונים במזכירות ובפורומים משותפים למזכירות  סוכם להמשיך .חדר אוכל חדשהקמת 

חבר שלא חתם בשמו כתב בעלון . על פי ההחלטה החדשה התרבות והחברה, ונציגי ועדות התכנון
  : אחרי האסיפה
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המצב הקשה בחדר . וזה השפיע על כל מהלכו ועל ההחלטה, הדיון חל בימי הקיץ
כאשר מספר האוכלים גדל מאוד לרגל מחנות העבודה וריבוי , האוכל בחודשי הקיץ

בחורף היה מתנהל ן דיובטוחני ש. ועל ההחלטההטיל את צילו על הדיון  ,האורחים
  . וההחלטה היתה אחרת באפיק אחר

  : הוסיף על דברים אלה את דעתו האישית, חיים גלעד, העורך

נקודת התורפה , אפס. שבעיית חדר האוכל תובעת פתרון דחוףעל כך אין חולקין 
אלא בעיקר בסידורים הקיימים בו וביחס מצד , אינה רק בגודלו של חדר האוכל

  .ציבור האוכלים

הוויכוח . )29.4.1961( א"באייר תשכ' ביג, בה אל הנושא כחצי שנה אחרי הדיון הקודםאסיפה שה
 .עם אולם הצגות גדול, תומכי הקמת בית תרבות התבטאו מצד אחד. משתתפים-היה סוער ורב

אולי בתוספת , הקמת חדר אוכל מרווחב היו התומכיםמצד שני ; זאב משי יההבולט ביניהם ה
אחרי  זכתה לרובעמדה זו . יצחק נבומדה ותוכנית שהציג עֶ  –מוזיקה וספרייה , עיון ,חדרי ישיבות

, לדחות את ההכרעה הסופיתההחלטה היתה . מנומקת ומשכנעת צורהתמך בה ב חיים גבתיגם ש
  .אחרי שתוצג תוכנית קונקרטית להקמת חדר אוכל

אישור האסיפה התוכנית לחדר הגיעה ל) 20.1.1962(ב "ו בשבט תשכ"בט. תשעה חודשים עברועוד 
ההחלטה . מהרגילשנמשכה עד שעה מאוחרת , חברים דיברו באסיפה זאת 20-כ. אוכל חדש

חדר . על פי התוכנית שהוצעה, גדול דיו להכיל את הציבור כולו, יוקם חדר אוכל חדש: היתה
  . 'מופעים וכד, הקרנת סרטים, חגים ומועדים –ישמש גם את צורכי התרבות האוכל 

*  

שגם כשהיא לכאורה סגורה וחתומה ואין , כבר אמרנו מה שאמרנו על סופיות ההחלטה ביפעת
אם רק מגייסים כמה , אפשר לערער עליה ולהפוך אותה על פיהעדיין , שום דרך לערער עליה עוד

הרי , ואם ותיקים כך –נימוקים מלפנים ומאחור ומשיגים כמה חתימות מעל ומתחת לפני השטח 
, חדר אוכל כשנה וחצי אחרי ההחלטה הסופית על הקמת, מכל מקום. ..בניהם על אחת כמה וכמה

  .חזר העניין לאסיפה

שהוועדה , מרכז ועדת התכנון ,יהושע גולדהור הודיע )9.6.1962( ב"סיון תשכ' באסיפה מיום ז
. צורכי התרבות המגווניםאת גם מש שחדר אוכל חדש שילתוכנית הפה אחד לגנוז את החליטה 

לַמֵעט , נימוקי הוועדה וגם לא דברי החברים שהשתתפו בדיוןלא תועדו האסיפה בפרוטוקול 
כין לה הוועדהלהטיל על  ,את הודעת ועדת התכנוןברוב קולות לאשר  סוכם הצבעהב. שמותיהם

ל פתרון לצורכי חשוב מחדש עלחדר האוכל לצורכי היומיום ו ה בהיקף מוגבל שלהצעה להרחב
  .התרבות

בפני האסיפה ההצעה המשותפת של  הובאה )11.5.1963( ג"אייר תשכ' יזש "מוצב... עוד שנה עברה
שישמש גם להנצחת זכר הבנים , להקים בית תרבותועדת ההנצחה והמזכירות , ועדת התכנון

השילומים כספי : ההצעה כללה את מקורות המימון העיקריים. והחברים שהלכו לעולמם
). י"אלף ל 30(ל "שחר ז- ותרומת המשביר המרכזי לזכר צבי בן) י"אלף ל 230(שהצטברו עד אז 

. וכן רוב זמנה של האסיפה שהתקיימה כעבור שבועיים הזאת לנושא זה הוקדשה כל האסיפה
  .ישנה-האסיפה אישרה את ההצעה החדשה

על סוף -סוףיוחלט וכאשר אם , תמיקומו של בית התרבוהדיון ויכוח נוקב על בין היתר כלל 
, בר לכבישאו מעֵ , מערבית לחדר האוכל, האם ייבנה בית התרבות במרכז היישוב :הקמתו

שבחירה באופציה  למרות ההבהרה. האזורי ולבריכה בסמוך לבית הספר, מזרחית לבתי המלאכה
הוחלט ברוב , השנייה תחייב העברת הטרנספורמטור והדבר ייקר את הבנייה בעשרות אלפי לירות

  .ולא במרכז היישוב בר לכבישלהקים את בית התרבות מעֵ לא גדול 
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 יוצאים לדרך  .ב

  אדריכל בחירת

וכן נציגי ועדת התרבות וועדת  ועדת התכנון והמזכירותשבה השתתפו חברי , ועדה מורחבת
להסתפק לא ש הוחלטבתום דיון ארוך . אדריכלבבחירת ה לדיון 1963ביוני  7-התכנסה ב ההנצחה

בהמשך אדריכל נוסף ומ הצעהבקש אלא ל, בפנייה המובנת מאליה למחלקה לתכנון של התנועה
שהיה , מחיפה )גרומט(שלמה גלעד ' אדרשנבחר היה " החיצוני"האדריכל . בחור בין התוכניותל

מכמה מבני ציבור מרשימים בהם , מפרויקטים מרשימים רבים בחיפה ובמקומות אחריםר ּכָ מּו
שאף הוא הוקם  ,)1962נחנך בשנת ( ביגור" יד למגינים"בין אלה היה בית התרבות . יםבקיבוצ

  .בכספי השילומים של החברים ואף הוא תוכנן למופעים ולצורכי התרבות של הקיבוץ

בית תרבות מתווה הכנת עבדו על מהמחלקה לתכנון של התנועה הקיבוצית ... ' גלעד ואדר' אדר
על לוח המודעות  בפני הציבור התוכניותצגו וה 1963באוקטובר  .חודשיםה במשך כארבעיפעת ל

  . שלמה גלעד' על הצעת אדרהמורחבת  ת הוועדהעם המלצ, עם הסברים מפורטים

  :מרדכי הקרכתב , לקראת האסיפה המתוכננת בעניין בחירת האדריכל, 1.11.63בעלון יפעת מיום 

ולשקול אל נכון את תוכניות בנייה יודעים לקרוא כהלכה ביפעת רק מעטים [...] 
חסרים . התוכניות המוצגות אינן מצטיינות בבהירות מספקת, יתר על כן. תכונותיהן

 חתכים הנותנים מושג מה על עיצוב הפנים של הבניין ועל אופן הקונסטרוקציות
יש לדרוש השלמת החסר לשתי . השתלבות בסביבהההאוריינטציה ו וחסרה

בסיס להשוואתן ולשקילה אובייקטיבית של היתרונות  כך שיהיה, התוכניות
ממדיים שהוזמנו כדי -חשובים במיוחד הדגמים התלת .והחסרונות של כל אחת מהן

  .ומשום מה לא הוצגו, להקל את הבנת התוכניות על ידי הציבור

ן האינסטנציה המתאימה אינוועדה פנימית  והאסיפה הכללית או איז: זאת ועוד
לא המוסד המזמין מכריע , בתחרות ארכיטקטונית. הטובה ביותרבחירת התוכנית ל

גם במקרה שלנו צריך למסור את הבדיקה , לפי דעתי. אלא חבר שופטים מקצועי
  .סמכא ניטרלי- והבחירה לידי ארכיטקט בר

היה במעמד של  הקר. אחת מני רבותדעתו לא היתה דעה , לא היה חבר מן השורה מרדכי הקר
מעורב , וגם שותף ער, אהוב ומוערך על ידי כל החברים, )חורן- אביה של רות הקר(ה בקבוצה ֶר הוֹ 

הקר היה , עם צאתו לגימלאות ,1941בשנת  טרם בואו לקבוצת השרון .ופעיל בחיי הקבוצה
שותף להקמת הטכניון בחיפה ומנהלו  הוא היה. ארץכל הר וידוע בּכָ מּו, פעלים-רבמהנדס 
 בקבוצת השרון. וחקר עברּה ומומחה לתולדותיה ר ירושליםואחר כך מהנדס העי ,הראשון

ה בפירוט רב את היישוב עצמו ואדמותיו והכניס סדר יּפָ הוא סימן וִמ . השתלב הקר גם בעבודה
הופקד על  אחרי מלחמת השחרור. גרעינים ועוד, ילדים, בריםח –מופתי ברישומי האוכלוסיה 

ביפעת . בצדק ובאחריותיישובים בין הולק תוספת הקרקעות תחכדי ש ,מיפוי אדמות העמק
מאגרי המים וקווי , חלקות השדה והמטעים וכן הדרכיםלעילא של -במיפוי מקצועיהמשיך הקר 

. ואנשי המים םענפיהרכזי , המפות ששרטט היו כלי עזר חשוב וחיוני למרכז המשק. התשתית
ביפעת רבים סחפה אחריו חברים  ,שבהם נפגש במהלך המדידות, שרידי העבר בעמקמהתלהבותו 

  . ציפורי הרומית על אבני המיל שלה-דרך לגיולכל אורכה כך נחשפה ותועדה . ובגבת

: לא התקבלה, כן-פי- על-אףאך  ,רבהוחיבה בהערכה  ,כמו תמיד, נשמעה הקר הזקן דעתו של
בעד ה כריעלא לפנות לשיפוט מקצועי והשחליטה ה) 23.11.1963(ג "בכסלו תשכ' האסיפה מיום ז

  .שלמה גלעד 'אדרתוכניתו של 

-ישיםששנות הבוכן של אדריכלים מובילים אחרים , שלמה גלעד' כמו מבני ציבור נוספים של אדר
המאפיין העיקרי של . ובפיסול באדריכלות לזרם הברוטליסטישייך בית התרבות שלנו , שבעים

, שמבטא את האמת המבנית והחומרית של הבניין, )beton brut( זרם זה הוא שימוש בבטון חשוף
  . לוששל המבנה לנוף ולמיקום הייחודי  התייחסותמאפיין נוסף הוא ה. ההסתרכיסוי ובלי 
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  ...מתניעים

הוחלט לפנות למהנדס  גלעד.ש' על פי המלצת אדר. ביצועהבוועדה המורחבת החלו לחשוב על 
מהמרכז  קליגר.יתוכניות עבודה מפורטות בשיתוף עם האדריכל ולמהנדס הכנת לשם  שילון.ש

קיבל על , יפעת רכז הבניין של, חיים גולן .בנייהעל ההמקצועי  לשם הניהול והפיקוחהחקלאי 
  . איש הקשר ומלווה הבנייה מטעם יפעת עצמו להיות

  :רצפלדאברהם ה לידיד הקבוצה ,דוד חורן ,כחודש אחרי האסיפה כתב גזבר יפעת

  יפעת, 27.12.1963

תוכניות העבודה תיעשנה  .גמרנו עם האדריכל גלעד על הכנת התוכנית הכללית[...] 
כל זה נעשה מתוך שיתוף פעולה . שילון באמצעות המרכז החקלאי.על ידי המהנדס ש

לפי . כוח המחלקה הטכנית של המרכז החקלאי-כבא, הדוק עם המהנדס קליגר
זהו  .חודשיםארבעה -שלושההבטחת המתכננים הם יהיו מוכנים עם התוכניות תוך 

בהתקנת המגרש לשיפור המקום . בו אנו מקווים להתחיל בעבודת הבנייןשהזמן 
  .אפשר יהיה להתחיל עוד לפני זה

המתאימים למימון  עכשיו הגיעה השעה לשיתוף פעולה איתך לחיפוש המקורות
ומאמינים שתעשה כמיטב יכולתך  ,אנו יודעים שאתה שותף נאמן לדאגתנו .המפעל

אנו מחכים . למען ביצוע מהיר של המשימה שקיבלנו על עצמנו בהקמת הבית הזה
  .לידיעות טובות ממך בנידון

  :מייד שיבה הרצפלד

  אביב- תל, המרכז החקלאי, 7.1.1964

ויחד נציין לעצמנו את , א תיכנס למשרדי"ות היותך בתאני מציע כי בהזדמנ[...] 
להפעיל לקבלת  והמקורות הכספיים למימון הקמת הבית ונתכנן את הפעולות שעלינ

  .אמצעים אלה

  בונים בית תרבות

  אבן הפינה  .א

ביולי  26, ד"באב תשכ' יז', ביום א, אחרי כחצי שנה
הונחה , במסגרת אירועי חג העשור ליפעת, 1964

   .אבן הפינה לבניין בית התרבותבטקס חגיגי 

 ".מגילת היסוד"שיא הטקס היה כמובן קריאת 
ילת היסוד לא נמצא בארכיון נוסח מג, למרבה הצער
  ! כמה חבל. לבית התרבות

  

   

  אבן פינהטקס הנחת 
  .26.7.1964לבית התרבות 

 יצחק צימרמן: צילום
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  מתחילים  .ב

  .לנגד העיניים הנשואות בציפייה התרומם בית התרבות. אחרי הכשרת השטח החלה הבנייה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 1964, פיצוצי סלעים –הכשרת השטח 

 1965, יסודות ובניית השלד

 בית התרבות בבניינו
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כה של יפעת חלק אביצעו ענפי המל, גם מטעמי גאווה מקומיתבלי ספק ו ,מטעמי חיסכון כספי
, עבודות עץ –יה יוהנגר יוסף דאובר, חשמל – אברהם עדיני :בתחומים שונים ניכר מהעבודה

החברים  .תעבודות מסגרּוקונסטרוקציית גג ו – )מפעל המתכת(בית החרושת עובדי ו יצחק נבו
ועמדו על  התנגדו בתוקף למסירת העבודות לקבלנים חיצוניים, למרות גילם המתקדם, האלה

לוחות , איכות(בכבוד במחוייבות שקיבלו על עצמם בכל מדד  עמדו, בסופו של דבר. זכותם לעשותן
  ). 'וכו זמנים

  13.8.65 398עלון 

  בעבודת החשמל

נאלצנו , לים ביישובנודירה של זרם חשמל לצרכים הגדֵ סלאפשר הספקה  על מנת
אשר יספק את תצרוכת החשמל לחלק היישוב הנמצא , נוסף טרנספורמטורלהתקין 

בית הספר , קםּובית התרבות המ, יהינגר, מוסך, בית החרושת: דרומה לכביש הכניסה
ישוחרר מהעומס הרב  קייםה טרנספורמטורה. האזורי ובתי המגורים שעל הגבעה
החשמל  להנמיך את קווי ונאלצנ, בהקשר לכך. ויוכל לספק זרם בלי תקלות יתרות

, לצערנו. בכדי לאפשר לחברת החשמל למתוח מעליהם את קווי המתח הגבוה
ה המשותפת של חתונמדובר ב(נאלצנו לבצע את העבודה בימים שלפני החתונה 

זהבה , ביטון רבקה ושמואל, שליטא על ואוריי, יוגב מירי וגדעון :ארבעה זוגות
לא יכולנו לדחות את העבודה . גרם לקשיים רבים במטבחמה ש, ).א.מ, אדרת ואהרון

ומתי  יוסף רייזנרבימים הקרובים יוצאים לצבא כיוון ש, לזמן מאוחר יותר
את המרכזייה . מהצבא בחופשתו הר- דוד אבןעזר לנו בימים אלה . בירנבאום

מאחר , אם כי העומס עלינו הוא גדול בלאו הכי, החדש נבנה בעצמנו טרנספורמטורל
  . ירתה לחשמלאים מבחוץ תעלה לנו כספים מרוביםשמס ,עבודה גדולהשמדובר ב

  העבודה בבית התרבות

בעבודה זו . את סידור החשמל בבית התרבות אנו מבצעים עם התקדמות הבנייה
אנו מכניסים את צינורות החשמל . יוסף דאוברולעזרתו אברהם עדיני עובד 

עלינו , ן לתמרןבעבודה זו לא ניתן לנו זמ. וקופסאות ההסתעפות לפני יציקת הבטון
אם . לא לעכב את היציקהשכדי  ,נועד ליציקה מוכןשכשהמקום מייד לעשותה 

  .שאנו נצטרך לשאת בהם, עלולים להיגרם הפסדים לקבלן ,היציקה תתעכב

מרכז ראשי אשר . מרכזי חשמל ארבעהבבית התרבות יהיו . זאת היא עבודה עצומה
אשר ישמש את הבמה  ,מרכז משני על הבמה ;יימצא בחדר החשמל מתחת לבמה

ישמש  שלישי אשרמרכז משני ו הסרטההחדר שני במרכז משני  ;להצגות והופעות
  .התאורה בחוץהשירותים ו, הזיכרוןחדר , מטבחה, את האולם הקטן

עד  ,לבית החרושת ולגבעה, תהיה הספקת הזרם לבית התרבות, לפי דרישת האדריכל
עמודים לרשת עליונה  ציבלא להעל מנת ש, קרקעיים-תבכבלים ת ,לעמוד הראשון

  .את כל העבודה נבצע בכוחות עצמנו. בסביבת בית התרבות

  :משחזר ליק עדיניאשמו

אפילו הוא . עמד בתוקף על ביצוע עבודות החשמל בעצמו, ויד אחת 65בן , אבא שלי, אברהם עדיני
והיה ברור שהוא  – (!)זוב את יפעתהוא יע, א למכרז ולקבלן חיצוניצָ שאם העבודה תּו הכריז

כי רק יוסף מבין אותו , הוא שיוסף דאובר יעזור לו, אמר אבא, כל מה שצריך. מתכוון לזה
 אם יעכב את" חסר לו"אבל איים על אבא ש, נכנע ללחץ, מרכז המשק, שאּולי חורן... באמת

רצו בין הפיגומים  הקשישיםשני  .הקבלן אפילו ביום אחד ביציקה בגלל הכנסת צינורות החשמל
שיגעון של המחוייבות שלו לת שקיבל על עצמו לבין כשיוסף נקרע בין עבודות הנגרּו, כמו נערים

   !בלי פיגור של יום אחד, אבל העבודה התבצעה למופת, אבא
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  ו"חג המחזור תשכ –האירוע הראשון   .ג

   .ח"ילידי תש, ןהאירוע החגיגי הראשון בבית התרבות היה חג המחזור של קבוצת איל

   :עקיבא גושןכתב עורך העלון  )12.8.1966(ו "אב תשכ' כו מיום בעמוד השער של עלון יפעת

  חג כפול

בתקווה ובשמחה נקיים הערב את הטקס של קבלת מחזור חדש לחברות , באהבה
לבני המשפחה , להורים, הבנים והבנות 17-נישא ברכה לכל אחד מ. בקבוצה

  . חברינו הצעירים- ולקרובים שיבואו לקחת חבל בחג המחזור של בנינו

שעוד למרות , לראשונה[...] . ראשית הפעלת בית התרבות – הערב ועוד חג לנו
נתכנס בצל קורתו של בית התרבות , הרבה נשאר לסיים ולשפץ בבניין ומסביבו

בשלל צבעי הקשת של , בניין התרבות, יעלה וישתלב בניין חדש זה[...] . החדש שלנו
  .צה וחבריהובנייני המשק ונכסי החומר של חיי הקב

לקיים את חג המחזור על ההחלטה  עמי השרוניסיפר  לפני קצת למעלה משנתייםבראיון לעלון 
  :בבית התרבות

  ) 1.9.2016( 2194עלון יפעת 

האולם פתח בפניי אפשרויות חדשות . חיכיתי לגמר הקמת הבית בקוצר רוח[...] 
ימי , מסיבות בר מצווה, חגי מחזור, להצגות שקיוויתי להעלות עם החוג הדרמטי

חגים ואירועים שנערכו עד אז בחוץ או בחדר האוכל הצר מלהכיל  –הולדת ליפעת 
, האולם פתח את האפשרות להביא ליפעת הצגות תיאטרון, בנוסף. את הציבור

  .שעד אז נסענו לראות ולשמוע ביגור או בחיפה, מופעי מחול וקונצרטים

ד היה כשהבניין עו, 1966עד שבאוגוסט , כך חזק-הרצון ליהנות כבר מהאולם היה כל
בני המחזור . החלטתי לערוך בו את חג המחזור, רחוק מגמר אבל הבמה כבר הותקנה

  . נעם ודני וחבריהם, רזיה ורותי, היו צביקה ובנצי

סידרנו על מדרגות הבטון החשופות של האולם ספסלי עץ על חמורי ברזל ותפרנו 
ובלי בלי מיזוג , באולם שרר חום אוגוסט כבד. מסך מבד יוטה בצבע כתום

החברים והילדים ישבו בצפיפות על הספסלים חסרי המשענת והתבשלו . מאווררים
לילות ", כנראה משום כך היה נראה לרבים שהמופע שהעליתי עם בני המחזור. בחום

כולם נשמו לרווחה כשהכול נגמר ואפשר היה לצאת . ארוך כאורך הגלות, "שבעמק
  ...החוצה לנשום אוויר

בשונה מכל חגי , שכן בעלונים שאחרי חג המחזור הזה, די רצינית, כנראה, הטראומה היתה
לא  –בחיי הקיבוץ כך - כלשום איזכור לאירוע החשוב בעלון לא מופיע  ,המחזור לפניו ולאחריו

לעושים "ם לא שבחי, לא מחמאות לבני המחזור על הופעתם הנאה,  "רוחההתרוממות "שיתוף ב
  .התאדה בחום אוגוסטכמו החג . כלום – !"תחזקנה ידיכם"לא , "במלאכה

  

  

  

  

  

   

  1966, ממרום הגג
 רכז הבניין, חיים גולן
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*  
מעת לעת קיבלו החברים עדכון קצר באמצעות  .גם בחורף הבא הבנייה המשיכה להתקדם במרץ

  :העלון

25.11.66  

הגשר להעברת את יוצקים  ;תרבות עובדים בקווי המים סביב הבנייןהבבית 
מייד לאחריה  .מצפים את תקרת האולם בתקרת עץ אקוסטית ;תפאורות לבמה

סלילת תשתית הכביש מחכה למזג אוויר נוח  ;לציפוי העץ מחכים הקירות הפנימיים
  .למרות הקשיים ,אנו מקווים להשלים עבודות אלה במועדן ;יותר

30.12.66  

  .מאוד המצריך עבודה רבה, אברהם עדיני החל בבניית הלוח הראשי

17.2.67  

 ;עבור בית התרבות ה מכינים עתה את הדלתות ועבודות עץ שונותיבנגרי
עבודה תימשך ללא הפסקה ה ,ואינסטלציה בבית התרבות החלעבודות ה

  .חודשים חמישהל ארבעהבין 

17.3.67  

בבית התרבות עוסקים עתה בבניית קירות הבטון התומכים לכביש שייסלל 
  . ולגינות הנוי

  

  וכת הביתאירועים נוספים לפני חנ  .ד

. 1967באפריל נערכו ברצף , ם הושלמהשבנייתו טר, שני האירועים הגדולים הבאים בבית התרבות
כעבור , והשני) קבוצת השרון וגבת(להתיישבות בעמק  חג הארבעיםהראשון מביניהם היה 

  . סדר פסח –שבועיים 

  חג הארבעים

  14.4.67, 472עלון יפעת 

דגלי . החצר לבשה חג. בשעה שמונה וחצי היה כבר הכול ערוך בבית התרבות[...] 
ורות הדרך לבית התרבות הוארה בא[...] הלאום והמעמד בישרו את כניסת החג 

צבעוניים של למפיונים מוארים משני צידי הדרך ההוָמה מהציבור החוגג שנהר אל 
  .הכול ישבו. בשעה תשע היה האולם מלא מפה לפה. האולם

   

  

   

  חיים גבתי מברך
  .זאב משי והרצפלד: לצידו על הבמה
 פרץ יפה: צילום

 1967, להתיישבות בעמק  40

בדברים זאב משי הכריז על פתיחת החג 
עמי השרוני נע מאחורי . קצרים ונרגשים

. קשה היה להבחין מה מתרחש שם, הקלעים
אחריו הביא הרצפלד , חיים גבתי נשא דברים

והתוכנית שעליה שקד עמי ברוב , את ברכתו
שירת , מערכון, שקופיות וסרט: עמל נפתחה

בסיום . תנועה וריקוד המקהלה וקטעי
אשר  דברי הערכה ותודה לאלה –המסכת 

, השקיעו מזמנם וכשרונם בערב הזה
אחר כך . שהצלחתו עלתה על כל המשוער

נמשכו ריקודים בחדר האוכל עד השעות 
 .הקטנות של הלילה
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  ז"ליל הסדר תשכ

  )30.4.67(ז "תשכניסן ' יט, 474עלון 

זו הפעם הראשונה מזה שנים שהסבנו לליל סדר עם ילדינו ועם  :ז"ליל הסדר תשכ
, ליד שולחנות ערוכים קראנו בצוותא את ההגדה. אורחינו ברחבות וללא צפיפות

  .כשמשתתפי המקהלה הנאמנים ומקהלונת הילדים לידה מנעימים בשירים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :כלקח ולימוד לשנים הבאות, בשולי הדיווח הופיעו גם דברי ביקורת מתונים

ה מ, ליד היציאות היה קר מדי. האולם הרחב פיזר במידת מה את הרגשת החג[...] 
. יש להניח שבאולם הגמור בעיה זו לא תהיה קיימת. שפגם לא מעט בהרגשה הטובה

ברור היה מלכתחילה שיהיה צורך בשינויים בקריאת ההגדה ובשירים בהתאם [...] 
אולם יש לזכור כי בפסח הציבור כולו , למקום החדש ומגבלות ההגברה והשמיעה

  .ילרוצה להשתתף בשירה ואין להשאירו כמעט בלתי פע

  )נצרת עילית(מקהלת יפעת בניצוחו של מנחם קול 

  פרץ יפה: צילום, )1967( להתיישבות בעמק חג הארבעים

, נעמה לוצקי, דבורה גוטמן, גלעדימימה , חנה אדר, רחלי הלפרין, רחל פורת, צילה שליטא :בנות
רחל , דה בינרחמ, יפה דורי, עדינימיכל , שרי עמית, ישראל-שולה בן, נאוה אונגר, שלומית ישראלי

  צחה גוזני , תמר שכנאי, צביה ביטמן, מלכה ארצי, סיני

, משה אבישי, יאיר פסחי, יוסף דאובר, עמרם גולן, אלי שטיין, יצחק מינקובסקי, עמיר ברוד :בחורים
  ברוך השרוני, מרדכי גוטמן, צבי עמית, מיכאל קושט, משה צבעוני

  1967, ז"ליל הסדר תשכ

  כוס ראשונה ברך עלמ) שולחנות על הבמה(בנימין לוי  :מימין

  .ליד הפסנתר רחלי הלפרין, המקהלה בניצוח מיכל עדיני: משמאל

רוני , ]מוסתרת[יפה דורי , ?, שלומית ישראלי, ימימה גלעד, תמר לוי, צילה ליס, חיה פרומקין :בנות
  צחה גוזני, עתליה ברון, שולה אדר, שפריר

, בני אדר, עמרם גולן, צבי עמית, דודו ביטמן, עמיר ברוד, אבנר גלילי, מינקובסקייצחק  :בחורים
 משה צבעוני, יאיר פסחי, שמואליק עדיני
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  גורן יזרעאל: החדש הדאג  .ה

לחברים על גובה ההשקעות בבית התרבות שכבר  אוריאל ישראלידיווח  18.3.1967באסיפה מיום 
היא , אמר אוריאל, המטרה). מימון -להלן ' ר(נעשו ועל סך ההשקעה הנדרשת עד לגמר הבנייה 

  ). 1968אפריל (ח "לסיים את הבנייה ולהתחיל להפעיל את האולם להצגות בפסח תשכ

  :הוסיף אוריאל

אנו רואים בדאגה רבה את כוונת [...] 
אולם המועצה האזורית לשפץ את ה

, בהשקעה כספית כבדה' גורן יזרעאל'ב
כדי שיוכל לשמש להצגות במשך כל ימות 

הוא עלול לחבל , אם יתבצע הדבר. השנה
בצורה ממשית בפעילות בית התרבות 

  .שלנו

היוזמה של המועצה האזורית להקים 
היתה ' גורן יזרעאל'אולם מופעים סגור ב

היתה ' גורן'ה. ראש רציני-כאב
בתחומי מכללת , וחאמפיתיאטרון פת

נהנו אנשי ' גורן'ב. עמק יזרעאל של היום
, העמק ממיטב הצגות התיאטרון בארץ

הווי חיים שלם . אבל רק בחודשי הקיץ
, יש אומרים(' גורן יזרעאל'נרקם סביב 

שלא פחות מאשר סביב גורן התבואה 
בעיקר , )המיתולוגית של שנות העשרים

 להצגות בלי תשלום' התפלחות'בעניין ה
' גורן יזרעאל'שמה של ). מסגרת' ר(

לתקשורת  מונצח עד היום בבית הספר
חזותית במכללה ובגלריה של המכללה 

וכן באולם הספורט של המועצה ) 'גורן'(
  ). אולם הגורן(במזרע 

אחרי לא מעט פגישות , בסופו של דבר
, הפצרות ואיומים, מורטות עצבים

העלאת נימוקים מצד ההיגיון ונימוקים 
גיוס ידידים בעלי השפעה , הרגש מצד

וכל שאר האמצעים המוָּכרים מארסנל 
חזרה בה המועצה , הלחצים והשכנועים

' גורן יזרעאל'האזורית מיוזמת שדרוג 
  .וביפעת נשמו לרווחה

  מיזוג אוויר  .ו

  .ההוצאה הכספית הכבדה ביותר שעמדה עתה על הפרק היתה מיזוג האוויר

  .צינון בבית התרבותהחימום והסידורי ן עלו לדיו 26.8.1967אסיפה מיום ל

  :שלוש הצעותנשקלו 

  .י"אלף ל 60-70בהשקעה של , לאוורר את האולם על ידי מאווררים גדולים  .א

בהשקעה , שעות צינון ביממה 5-4-קור שמספיקים ל-מיזוג אוויר על ידי מתקנים אוגרי  .ב
 .י"אלף ל 120של 

  .י"אלף ל 250-כבהשקעה של , לכל שעות היום, מיזוג אוויר מלא  .ג

  כרטיס זוגי

בחודשי הקיץ מהצגות  בגורן יזרעאל נהנו אנשי העמק
המושבים . התיאטרון הישראלישל רפרטואר הממיטב 

. לא הכי נוח בעולם – היו שורות של בלוקים לבניין
לא , שהקיפה את הגורן מטר 2.5-חומה בגובה של כה

כאשר . בלתי עבירה לצעירים חובבי תיאטרון חינמיהיתה 
, התברר  שיש הסתננות המונית של צעירים מעל החומה

לא מנע צעירים המכשול החדש . ה עליה קונצרטינההונח
  .אבל ההסתננות פחתה במידה ניכרת, נלהבים במיוחד

סנונית "הצגת הבימה הגיעה לגורן  1957בחודש אוגוסט 
 .18-הבכיכובה של גילה אלמגור בת , "בחוף מיומבה

גילה היתה חברת ילדות של בת כיתתנו צפורה יהלום 
גילה . גת רימון בפתח תקווהב בעבר הרחוקמשכנותן 

וציפקה מיהרה , להצגה ה לציפקה מספר כרטיסיםהעביר
. להביא את הכרטיסים אל מועצת החכמים של הכיתה

בכל כרטיס היה צד של הביקורת שאותו תולש הסדרן 
בצד השני של  :זוגילכל כרטיס  מייד הפכנו. בכניסה

הכרטיס ניקבנו שורת חורים בעזרת סרגל וחוד של 
על החלק שמעבר לחורים איירנו בדיו שחורה ו, גהמחו

למתחם נכנסו ' כיתה שלב אהבני  ."קורתיב"את המילה 
 החומה עם הביקורת האמיתית ומיהרו לזרוק מעלהגורן 

אלה לקחו את . 'את הכרטיסים לבני כיתה שלב ב
 – בעזרת הביקורת הנוספת ונכנסו בלי קושי הכרטיסים

  .בהבדלהסדרנים המזיעים לא הבחינו 

שרגא : במאי; יוש: כתיבה(ההצגה : עד היום אני זוכר
לא ) דידי מנוסי: פזמונים; יוחנן זראי: לחנים; פרידמן

אבל גילה אלמגור היתה נהדרת וההצגה , היתה משהו
  .הזאת סללה את דרכה לקריירה מפוארת

 יואב אהרוני
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  ."בגדר ניסיון בארץ"שהיא ', ועדת התכנון והמזכירות המליצו על הצעה ב
ניתן יהיה להעביר את בעתיד אם על מנת שתבדוק , האסיפה החליטה להחזיר את הדיון למזכירות
  .כרוך בהפסדים מהלך זה יהיהמיזוג האוויר המוגבל למיזוג אוויר מלא והאם 

, מרכז המשק, שאולי חורן. התקיימה אסיפה נוספת באותו נושא, 2.9.1967ש "במוצ, כעבור שבוע
למיזוג ) על ידי מתקן אוגר קור(כי ניתן יהיה לעבור בעתיד ממיזוג אוויר מוגבל , מסר מפי המהנדס

  .אוויר מלא ללא הפסד כספי

השתהות זאת לאחר . הותקן לבסוף מיזוג אוויר מלא באולם התרבות, זוסופית למרות החלטה 
שההפרש התברר כעבור כתשעה חודשים . עוד ועוד בדיקות והשוואות מחיריםשבה נערכו , ארוכה

, לעלות המיזוג המלא נמוך מכפי שחישבו קודם) י"אלף ל 120(הכספי בין עלות המיזוג המוגבל 
  .י בלבד"אלף ל 80-60-עומד על כו

  

  

  

  

  

  

  
  חלקי הבית מלבד אולם המופעים  .ז

  אולם צבי

מענק של וזו אישרה " המרכזי המשביר"פנתה יפעת להנהלת , על הקמת בית תרבות כאשר הוחלט
בקבוצת הן  ,חבר מרכזי צבי היה. שיּוקםבבית  שחר-צבי בןי להנצחת זכרו של חברנו "ל 30,000
 בין שאר. נוספיםציבוריים באזור ובמעגלי השפעה , ביפעתהן ו ,מאז תחילת התגבשותה השרון

  . "המרכזי המשביר"הנהלת מבכירי היה צבי , התפקידים שמילא
   .במהתקף לצבי נפטר  60בהיותו בן 

בתוכנית בית התרבות הוקצה 
, צבי אולם לזכרבאגף הצפוני 

, איש בערך 100-ל אולם"
היכול לשמש לתצוגות 

קונצרטים , אסיפות, ותערוכות
כפי שכתב , "קאמריים ועוד

 "אולם צבי" .שלמה גלעד' אדר
נחנך בחג הארבעים בתערוכה 

שערכו , של יצירות חברים
גוטה מור טעם - בוסידרו בטּו

  .ויוסף זהר

  

מכתב ברוח בלתי פורמלית ממהנדס המיזוג 
ובו תלונה , דוד חורןיפעת לגזבר  גרינבוים

 . ואז הגיע בכל זאת –על תשלום שלא הגיע 

  1967אפריל , אולם צבי ,תמונות בתערוכה
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ן זיכרו   חדר 

מקום מתאים להתייחדות עם זכר העדרו של היתה  חברה היפעתיתבנושאים הכאובים ה דאח
כחלק מרעיון הקמת  .העיק על החברים מאז הקמת יפעת הנושא הזה. החברים שהלכו לעולמם

הוחלט להקצות , והגדרתו כמפעל תרבותי עם מימד מובהק של זיכרון והנצחה, בית התרבות
מתוך , חברים רבים הסתייגו מהרעיון של חדר זיכרון בבית התרבות. חדר זיכרוןלמקום בבניין 

ובעצה אחת עם , למרות ההסתייגויות. הרגשה שהמיקום לא יאפשר לחדר הזה למלא את ייעודו
החדר יּוחד בניקיון . מערבית של בית התרבות-הוקם חדר זיכרון בפינה הצפון, האדריכל גלעד

ת שהושגה בציפוי העץ של הקירות ובארוניות היפות שבנה יוסף דאובר בתחושת חמימו, ויזואלי
  . בנגריה

, הריחוק של בית התרבות מבתי החברים: בסופו של דבר התברר שהמסתייגים מן הרעיון צדקו
ה של כניסוהרצון הרחיקו את האפשרות , בידור שלו והשימוש בו להצגות ומופעיהעצום הגודל 
הפתרון . שהלכו לעולמם עם אהוביהם חברים ומשפחות ימית שלהתייחדות שקטה ואינטלשם 

, כאשר הוקם אתר ההנצחה במקומו הנוכחי, שנה מאוחר יותר 20-לנושא כאוב זה נמצא רק כ
   .מתחת חדר האוכל

  חדרים נוספים

, בכל בית תיאטרון חייבים להיות חדרי משרדים ואירוח וכן חדרי איפור והלבשה לשחקנים
פי דרישת משרד -על. מתחת לבמה, החדרים האלה תוכננו בקומת המסד .שירותים ומחסן

הודות לכך התקבל ממשרד . הביטחון תוכננה קומת המסד באופן המאפשר שימוש בה כמקלט
  .במלחמת יום הכיפוריםרק בפועל שימש המקום כמקלט . י"ל 15,000הביטחון מענק בגובה של 

ים בהתאם לגודל הקהל וכן מטבחון שיוכל לשרת את חדרי שירות, כמובן, בנוסף לכל אלה הותקנו
  .יפעת באירועים והתכנסויות באולם צבי ובחגים

  

 חוץ וגינון, דרכי גישה  .ח

 שני מרחבי אמפיתיאטרון טבעי קיומם שלשיפוע המדרון שעליו הוקם בית התרבות איפשר 
אחד בחזית הקדמית  – חברים חזותית עם המבנהתומ המתאימים לאירועי קיץ, פתוחים

לא לעבד את "שלמה גלעד הציע ' אדר. )המזרחית( של הבניין ואחד בחזית האחורית) המערבית(
בהתאם לכך ". אלא להשאירם כמשטח דשא גדול משופע, המדרונות בשלמות כמושבים בנויים

על כל אחת מהן יכול להתמקם . ידיים מלפני בית התרבות ומאחוריו-נשתלו מדשאות רחבות
  . חגים וטקסים רבים נערכו על המדרונות האלה. בלי צפיפות, בנוחיותמאוד יבור גדול צ

, מלבד המדרגות העולות לבית התרבות ממערב
תכנן ,  מכביש הכניסה ליפעת ומגרשי החנייה

 קיבוץמרכז ה דרך גישה שתקשר את"האדריכל 
אל רחבת הכניסה ממזרח בצורה  ואזור המגורים

תשמש גם ו, רידות תלולותללא עליות וי ,נוחה
  ."להבאת ציוד וכיבוד לאירועים

 אדריכלנעשתה על ידי והגן תוכנית פיתוח השטח 
התנועה מחלקה לתכנון של המ משה ניצןהנוף 

אלוני התבור שלא  עלר שמהמתכנן . הקיבוצית
בחירת . נפגעו בהכשרת השטח הראשונית

הוכיחה את  צידי המדרגותהצמחים שנשתלו ל
עצמה כבחירה מעולה לאורך כל עונות השנה 

  .למשך שנים רבות מאוד

לפני שתילת המדשאות והצמחייה בערוגות 
  1968, ובצידי המדרגות

 יצחק דורון: צילום
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 מימון  .ט

  

  

  

  

  

  

אוריאל  רשם, 1966שנעשה בשלהי  )בלירות( בסיכום ביניים של המקורות הכספיים וההוצאות
  :ישראלי

  מענקים

  ל"שחר ז-מענק להנצחת צבי בן    30,000     המשביר המרכזי

  אחרי אישור השימוש בשטח מתחת הבמה כמקלט    15,000    משרד הביטחון

  הלוואות

  150,000      טפחות

  חברת הלוואות של המרכז החקלאי    80,000      א"פאז

  50,000    פייס, מועצה

  325,000  כ מקורות חוץ"סה

  מקורות פנים

  473,000    כספי חברים

  129,710    עבודת חברים

  255,676    מימון אחר

  858,386  כ מקורות פנים"סה

  1,183,386    כ הוצאה"סה

  ?שווה הסכום הזה היום כמה

כי אם , י מדד המחירים לצרכן"הכולל לא רק את השינוי בערך הכסף עפ, על סמך חישוב מורכב
עלות ההקמה של בית מוערך הערך הנוכחי של , גם את השינוי הדרמטי במדד שירותי הבנייה

   !הכול ממקורות עצמיים של יפעת כמעט  – ₪מיליון  20-התרבות בכ
  

________________________________________  

  .על חישובי ההיוון המסובכים לאריאל הלפריןתודה * 
   



16 

 

  שם לבית התרבות  .י

ראשי ( ת יפעת"בי: ההצעות שהוגשו. נקרא הציבור להציע שם לבית התרבות 1968באוגוסט 
 אולם צליל או גיתית יפעת, היכל קישון, יפעתרון, )מיכאל עובדהצעת  – רבות יפעתתית ב :תיבות

אולם , בית הדורות, )שואהבנספו שרובינו קזכר ל :ראשי תיבות(לקשב , )אבנר גליליהצעות (
בנינו שנפלו  –מי ביטמן ר, וד נבוד, וזי בורשטייןע, תי בירנבאוםמ :ראשי תיבות(ר "הארבעה מעד

  ). מלחמת ששת הימיםב

הצוות שנקבע לבחירת השם דן 
בכל ההצעות ושקל את מכלול 

כולל ההתקבלות על , ההיבטים
דעת החברים והמשמעויות 

בתום הדיונים . השיווקיות
: החליט הצוות לא להחליט

אולם לעת עתה יישאר השם "
זאב הודיע , "התרבות ביפעת

אפשר , בהמשך. "בעלון משי
יהיה להציע שמות נוספים 

ההחלטה הזמנית הפכה ". לדיון
כדרכן של הרבה , לסופית

רק להצעה . החלטות זמניות
חבר "שהציע " בית הדורות"

דוד בכתב ידו של " (אלמוני
, היתה עדנה בבית אחר) מנור

  .הוא מועדון דורות

  

  חנוכת הבית

  . 11.1.1969, ט"בטבת תשכ 'כא ,בית התרבות נחנך במוצאי שבת

מקהלת קדמו לערב הגדול חזרות לאינספור של 
שלישיית ; רחלי הלפרין צעירהמנצחת היפעת עם ה

חיים -יוסי בן, יוסי יעקובסון –השחקנים המעולים 
על המחזה  עמי השרוניהבמאי עם  ונורית קולניק

, נגני תזמורת בני הקיבוצים; כוב'של צ" השידוך"
 ,לאה ורדיביניהם החלילנית היפעתית המוכשרת 

להקת ; ממעגן מיכאל יהודה אנגלמנצח עם ה
, חיים-יוסי בןביניהם  ,המחול של עמק הירדן

באותו ערב  ופיעוה שעבר זה עתה מבית זרע ליפעת
- רקדן קל רגליים מבית – "בשני כובעים", פעמיים

  .ש לבבות מיפעתכובתיאטרון זרע ושחקן 

   

 הצעות החברים :שם לבית התרבות

  :חנה אדרידה של -בכתב, מודעה בלוח המודעות

 .בהחלט של המקהלה קריאה לחזרה אחרונה



17 

 

  :יצחק יצחק ברכה שכתב וקרא ברגש- בשירפתח האירוע החגיגי נ

  11.1.1969, בית התרבותחנוכת ל

  ֶּדֶׁשא ֶּפַרח רֶ ְׁשִביל ְודֶ 
  ף ַמָּבטּטֵ לַ יְ 

  ִמְתַחֶּדֶׁשתנֹוי לֹוֶבֶׁשת 
  .יֹום ֶאל יֹום ִיְפַעת

  ִהיא ּהמָ ׁשְ כִ ַעל ָרָמה ִהיא וְ 
  ,ַעתפְ ה ׁשִ עָ פְ ָלּה יִ 

  – ְמֻטַּפַחת ּופֹוַרַחת
  !ה ִיְפַעתתָ פְ ה יָ מַ 

ית ַּתְרּבּות ּבֵ , נֹוי ִקּׁשּוט ָלּה
  ,ָלּה
  – ילּלֵ ְנָכה הַ וֹ ח זּו

  ּבֹו ָיבֹואּו ,א ַלֹּתהּו
  .אלעֵ ְר זְ ית יִ ָּכל ּבֵ 

  ,רׁשֶ ר ְוַעד נֶ ׁשֶ ּגֶ ּומִ 
  ,ַרתצְ נָ  ,ללָ הֲ נַ 

  – הלָ פּועֲ ה וַ לָ ֵעֶמק חּו
  .ִיְפַעתה לְ נָ הֵ 

  ,ַמֲחֶזֶמר ,רֹאמֶ ְצִליל וָ 
  ,ְרֶאהנִ , ָּכאן ִנְׁשַמע

  ,ָהאּוָלם הּוא ,ִּכי ֻמְׁשָלם הּוא
  .ֵאין לֹו ִמְתָחֶרה

  ְיֻהַּלל עֹוד, ל עֹודלַ כְ ׁשֻ יְ 
  ,תפַ ֵמֵאיַלת ַעד צְ 

 ְוַדי ָלּה ,ַהַּלְיָלה ָרבַא –  
  .ִיְפַעתַחג ָלּה לְ 

ית ַּתְרּבּות ּבֵ  ,ַחג ּוְזכּות ִהיא
  ִהיא

  ,ילּלֵ ְנָכה הַ וֹ ח
  ,ִּכְׁשמֹו הּוא –ּבֹו  ,ֵאין ָּכמֹוהּו

  .להֵ אֹור ַּתְרּבּות יָ 

  ִהיא חֹוֶנֶכת ְוסֹוֶמֶכת
  ,ָּבנֹות- ִניםַעל ּבָ 

  ַיְמִׁשיכּו, א ָיִניחּו ָיד
  .נֹותבְ ִיְפַעת לִ ֶאת 

  

 יאיר פסחיתיאר שבוע אחרי חנוכת בית התרבות 
 :הערב הגדולפתיחת את " צהלון"בלחיילי יפעת 

הפעם לא היה . החברים הנרגשים הגיעו לאולם[...] 
הכרטיסים חולקו , צריך להקדים כדי לתפוס מקום

מראש וכל אחד מצא את מקומו בקלות בעזרת 
היה , שניצח על הסדרנים, לבב- בר קותי. הסדרנים

, ליום הגדול הוזמנו. אחר כך המתח התפוגג. מתוח
האדריכל גלעד והמהנדס קליגר עם , כמובן
אלה שהקימו את , אבל גם פועלי הבניין, חותיהםמשפ

, כמו לחתונה, חג- הם הגיעו בבגדי. הבית בפועל
ופניהם קרנו כאשר חברים ניגשו ללחוץ את ידיהם 

  .ולהגיד להם מילים של תודה והערכה

יצחק שיר חנוכת הבית של שירת המקהלה ואחרי 
אחרי . דוד חורןואחריו  זאב משי. פתחו בברכות יצחק

דוד בירך הידיד והשושבין הראשי בהשלמת המימון 
". אּוְר ּו יטּוּבִ הַ , רּוּוׁש"שלא ויתר על , אברהם הרצפלד

: היה הבא בתור םחיים ראֵ ראש המועצה האזורית 
הבית הזה הוא תשובה למרצחים בגבולותינו "

אמר , "רגוֹ מּבַ שהטילה עלינו אֶ , ולידידתנו בעבר צרפת
ונראה עוד הרבה בתים כאלה , מי ייתן: "ם והוסיףראֵ 

כאן עלו מן הקהל באולם קריאות מחאה  –!" באזורנו
. את החזון במלואו עצר ולא פרׂש, הביןם וראֵ , נסערות

היפה שהביא אחרונה חביבה היתה ברכת השכנים 
  .מרדכי אמיתי –חבר שריד 

   

 דוד חורן

 הרצפלד

 חיים ראם

 מרדכי אמיתי
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 לאה ורדי
 חיים-יוסי בן

 להקת המחול של עמק הירדן תזמורת בני הקיבוצים בניצוחו של יהודה אנגל

  מקהלת יפעת בניצוחה של רחלי הלפרין

מרים , מרים הלפרין, צילה ליס :בנות
חנה , שלומית ישראלי, נעמה לוצקי, עמית
, שולה אדר, עתליה ברון, מיכל קול, אדר

יפה , צחה גוזני, שרי עמית, יהודית דנאי
  תמר שכנאי, דורי

שמואל , אבנר גלילי, עמיר ברוד :בחורים
, יצחק מינקובסקי, יוסף דאובר, מנה

משה , דרבני א, עמרם גולן, שמואל ביטון
 יאיר פסחי, צבעוני

 מאת" השידוך"
 :בימוי ,כוב'צאנטון 

  .עמי השרוני

  : שחקנים
יוסי יעקובסון 
  נורית קולניק 

 חיים- יוסי בן
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רבת  הבברכ חגגנו לפני יובל שנים בהתרוממות הנפשהתרבות שסיים את תיאור חנוכת בית נ
  .מרדכי אמיתיההשראה של איש הרוח מקיבוץ שריד 

  ברכת שכנים

הרהרתי ומצאתי כי יש קשר שורשי , כשקיבלתי על עצמי להביא את ברכת השכנים
, שורה בו השכינה, טובה שכנותכל מקום שיש בו ... משכן ושיכון, שכינה, בין שכן

וברוב , רוב קהל –ברוב שכנים . רה אלא בקהלשאין השכינה שוֹ ל "אמרו חז וכבר
, לעצמה משכןאלא שהשכינה מטבעה מפונקת היא ומבקשת , קהל השכינה ׂשֹוררת

  .כך בימי דור המדבר וכך גם בימינו אלה. עוד בטרם יש שיכון לכל הקהל

ולם הקדמנו בניינים שכן אנו לע, לעניין זה יפה כוחו של הקהל שלנו מקהלים אחרים
עם לקהל עוד טרם הקימה -וַׁשֵּבַח אני ליפעת שהקימה בית, לשכינה על שיכון לעצמנו

. להרגיש עצמנו שותפים, השכנים, אינני יודע מה זכות היא לנו. אוכל לעצמה- חדר
לירות ארצישראליות שהשקענו לפני  70אפילו לא נדרשנו לאותה השקעה צנועה של 
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. היא איננה מוגבלת לא לחול ולא לחג. נמדדת בלירות ואיננה שותפות בערבון מוגבל

שמחת , חיים-בעמל חיים ובשמחת, בחג ובֵאבל, שותפות בסדנה ובשדהזאת היא 
  .םשמחת כולהיא  –ד האח

: הווה אומר ?רגישומה זה , מפני שהציבור רגיש, נרמז לי שלא אאריך בדיבורים
  . שריד, יפעת, גבת, דוד-ראשי תיבות רמת

   –ה יהי רצון שהבית הז: ואסתפק בברכה נרגשת, לכן אקצר
  ; שריד,גבת, דוד-רמת, יפעת –יו ָאאת ּבָ  גשיַר 

  ; רידש, דוד-רמת, גבת, יפעת: ת"ר, טינה וקנאה, עצבות יגרש
  ;דוד- רמת, גבת, שריד,יפעת: ת"ר, מתוכו אור וחום לכל הסביבה ישגר
  ; דוד-שריד רמת, גבת, יפעת: ת"בין משק למשק ובין איש לאיש ר יגשר

  !תהיה תמיד בראשיפעת , וכמו שאתם רוצים

, ולמי שרוצה לתקן אותי ולהעיר כי השין של שריד אינה ימנית כי אם שמאלית
ייחתם המערך ואז כולנו נהיה פחות או יותר , אם ירצה השם, בשבוע הבא: אגיד

  .שמאליים במידה שווה

  !להתראות בשמחות

  ההצגה הראשונה

שחקני ". דודה ליזה": ההצגה הראשונה על בימת בית התרבותכחודש אחרי חנוכת הבית עלתה 
  . מחזה שכתב וביים ניסים אלוניהנערצים הפליאו לשחק ב" הבימה"

 דמויותיו שלל על, המחזה של המורכבת העלילה
 ככולם שרובם, החברים את והביכה הפעימה, הנפלאות

 שמואל פגש ההצגה מן ביציאה ."הבימה" מעריצי על נמנו
 רואה אני. "ומאושר קורן שנראה, חורן דוד את ברזילי

, "!שאלה איזו. "לו שמואל אמר, "מההצגה מאוד שנהנית
 לא! פנטסטי ממש, הכלל מן יוצא היה זה", דוד השיב

   "...אחד משפט אפילו הבנתי

  

  

 

, אמיתי חיים השחקן, משכבר ידידו כאשר נעים לא ממצב תושייה ברוב נחלץ יצחק יצחק
 השיב יצחק. ההצגה על לדעתו שאל, ליזה דודה של הישיש הבית סוכן את בהצגה שגילם
 ספרות על קהל הרבה שמשכו הרצאות נותן היה גרינברג חיים והעיתונאי הסופר: "בסיפור
 הרבה, גרינברג אדון: "ואמר ההרצאה בתום המאזינים אחד אליו ניגש אחד ערב. ואמנות

 "...מזמן הבנתי לא כבר, הערב הבנתי שלא כמו להבין לא ככה אבל, ממך שמעתי כבר הרצאות
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  אחרית דבר

שנים רבות הופעל בית התרבות על ידי צוות חברים נאמן 
, מנהל בית התרבות – עמי השרוני: ומסור בלב ונפש

והמופעים ודואג גם לענייני  אחראי לבחירת ההצגות
ניהול  – זאב משי ושמואל ברזילי; התחזוקה של הבית

חוה ; ההזמנות וחלוקת הכרטיסים, הפרסום והשיווק
ם אֵ  –בכפל התפקידים של טיפוח פנים וחוץ  רשושמחה חו

נקי , שבזכותם נראה המקום כה מסודר, הבית והגנן
ואיתם ועל ידם עוד חברים רבים בתפקידי  –ומטופח 

יפעת . קיםזְ ְח מתקנים ומתַ , מפעילי מזנון, עוזרים, סדרנים
ובסביבתו חלק ניכר מהחגים חגגה בבית התרבות 

חג טקסי , ליל הסדר, טקסי חנוכה, חג האסיף: הגדולים
כאשר עברה לבית . חגי בר מצווה וחגי מחזור, הביכורים

טור ' ר( תם עידן בהווי היפעתי, התרבות הקרנת הסרטים
בבית הזה התקיימו גם אירועים אזוריים . )משמאל

   .ותנועתיים רבי חשיבות

  

  

  

  

  

  

  

  

האם הצליח הבית למלא את החזון שראו לנגד עיניהם 
דוד חזון שהיטיב  –החברים כאשר החליטו על הקמתו 

יהי רצון שנשכיל : "לבטא בדבריו ביום חנוכת הבית חורן
להפעילו בטּוב טעם ולצקת בו תכני תרבות עשירים 

שהבית הנהדר הזה ; שימשכו את הלב וירוממו את הנפש
נשאיר את השאלה הזאת ? "למשכן הרוחיהיה לנו 

  .פתוחה

חלקי הבית שמחוץ לאולם עברו הסבות חוזרות ונשנות של שימושים  –השנים עשו את שלהן 
רשימה חלקית  –ד "משרד עו, ארכיון, חנות המפעל של בית האופנה שלנו(ותפקידים מגוונים 

  ).מאוד

הסכם עתיר סעיפים הגדיר . בית התרבות למועצה האזורית לוהינהעבירה יפעת את  2001בשנת 
 הבית עבר שיפוץ נרחב .סדרים הכספיים והתפעולייםבנכס והה שומישהזכויות מחדש את 

, כולל שינוי המדרגות, ס ומשרד התרבותבהשקעה כספית כבדה של המועצה בתמיכת מפעל הפי
  .עידן חדש נפתח. החלפת המושבים לכיסאות מרופדים ושדרוג מערכות החשמל והמיזוג

  11.1.2019, מרים אהרוני

  יאיר פסחי/ מגילה להילולה 

עם העברת הקרנת הסרטים 
  לאולם התרבות מחדר האוכל

  12.11.1969 צהלון 
  

  ,ְוסֹוֵבב הֹוֶמה ָהֹאֶכל ֲחַדר
  ,ַּבִּכיִסים ּתֹוְפִחים ְּכָבר ַּגְרִעיִנים

  יֹוֵׁשב  ִאיׁש ֲעַדִין ֵאין ִּבְפִנים
  .ְּתפּוִסים ְּכָבר ַהְּמקֹומֹות ָּכל ֲאָבל

  
  ְּבִניחּוָתא ְּבֶחְדָרם ַהּיֹוְׁשִבים ֶיְׁשָנם

  ,ַזֲאטּוט ַהְּמִסָּבה םְלאּולַ  ְוׁשֹוְלִחים
  ַהַחְברּוָתא ְלָכל הּוא הֹוֵפ ִּכְּסאֹות

  .ֶזה ָּפׁשּוט, ִּכְרצֹוָנם ְוֵהם ְמַאְחִרים
  

  ,ָהֵעֶדר ִעם ָלבֹוא ָנחּוץ ָלֶהם א
  ,ְלַחֵּפׂש ָמקֹום ָּפנּוי ְּבֵנרֹות

  –ְּבֵסֶדר  ֶזה, ָּבדּוק ֶזה –ֲעבּוָרם 
  .ִּכְּסאֹות ֲהמֹון ֲהפּוִכים ֶזה ִמְּכָבר

  
  ְוָירּוץ, ְוֵיׁש ִמי ֶׁשָהֶעֶרב ּתֹוָרן

  ;ִלְסֹּגר ַהּמֹוֵעד ִלְפֵני ֶּדֶלת ָּכל
  ַּבחּוץ ַיְמִּתינּו ֶׁשֻּכָּלם ִּבְזַמן
  .ִיְׁשֹמר ֻׁשְלָחן ְּבֵני ֵּביתוֹ  ְלָכל הּוא

  
  ָּגדֹול ֵּדי ֻחְצָּפן ֶׁשֵאיֶנּנּו ּוִמי

  ְמַתְכֵנן ֵאינוֹ  ֶׁשָּכֵאּלּו ְוִׁשּטֹות
  ָיכֹול הּוא ַּבחּוץ אוֹ  ִמן ַהַּצד ַלֲעֹמד
  !ִיְתלֹוֵנן ֶׁשא ,ְּבַמּטּוָתא ,ֲאָבל

  
  ַהֵּמרֹוץ ַּתם, ַהְּזַמִּנים ִהְׁשַּתּנּו

  ,ִּבְמִתינּות, ַהֹּכל ְלַאט ְּכָבר הֹוְלִכים
  ...ֹצֶר ִלְׁשֹמר ֵאין, ֹצֶר ִלְקֹׁשר ֵאין

 !ַהַּתְרּבּות ְּבֵבית ְּכָבר ַהְּסָרִטים

  מודעה העם  זאב משי
  ,על הופעת יהורם גאון

1971 


