
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  השעה הכי יפה
  

  

 ָיַׁשְבנּו ְּבֶּׁשֶקט ְוָיַדְענּו

  ֹזאת ַהָּׁשָעה ֲהִכי ָיָפה ֶׁשָּיַדְענּו ִּכי

 .ֶׁשֵּנַדע ַהָּׁשָעה ֲהִכי ָיָפה

 ָיַׁשְבנּו ְוָרִאינּו ֵאי חֹוֶמֶקת ָלנּו

 ָיָפה ֶׁשָּיַדְענּו ַהָּׁשָעה ֲהִכי

 .ַהָּׁשָעה ֲהִכי ָיָפה ֶׁשֵּנַדע

  .ְוָיַדְענּו ָיַׁשְבנּו ְוָרִאינּו

  
  יותם ראובני

  
  
  
  
  
  
 



 
 
 
 
 
 
  
  
  

   

   

  

   

ראה אור לפני יותר מחודש ש ,העלון הקודם
היה העלון האחרון בעריכתה של דליה , וחצי

 23-שערכה את העלון במשך יותר מ, שוויקה
 פי כמה וכמה יותר מכל עורך עלון –שנים 

אין אף עורך קודם שמילא את (בתולדות יפעת 
).  רובם פחות מזה– שנים 4-התפקיד יותר מ

ב לדליה על הרצף הממושך  שותודה
והמשמעותי של ליווי חיי יפעת בתקופה סוערת 

  .ורבת תהפוכות בחיינו

 תפקיד –קיבלתי על עצמי את עריכת העלון  
בשלהי , שאותו מילאתי בעבר במשך שנתיים

החל , כמעט הכול השתנה מאז. 80-שנות ה
, בנוף האנושי וכלה בהיבטים הארגוניים

  . עתהכלכליים והפיזיים של יפ

ואף , עם זאת. גם תפקידו של העלון השתנה
מעולם לא , ובעצם(שאינו כלי תקשורת יחידי 

דומתני שיש עדיין לעלון תפקיד , )היה כזה
הדבר עולה הן מסקר שביעות . בחיי הקהילה

הן מדברי , הרצון שנערך לפני זמן מה
המרואיינים בעניין זה בעלון האחרון והן 

ני מקווה שימלא א". על הדרך"מדברי חברים 
  .את ייעודו בהצלחה

החלטנו , מטעמים של איכות הסביבה וחיסכון
להפיץ את העלון לקהילת יפעת בעיקר ברשת 

) דואר אלקטרוני ואתר האינטרנט של יפעת(
מהדורה מודפסת על נייר רק לאלה ולהוציא 

 .לקבל את העלון בדרך זואשר יש להם קושי 
זה מאפשר ו,  מופיע העלון בקיבוצים רביםכך

אך קשורים , אף לבני יפעת שאינם חיים איתנו
לקרוא את , ורוצים להיות שותפים לנעשה כאן

  . נראה אם הצלחנו, עם הזמן. העלון ללא קושי

, חבל. העלון הנוכחי סובל מקשיי התארגנות 
הדבר מותיר : אבל נביט על זה מכיוון חיובי

בזמן שחלף הצטברו הרבה ... מקום רב לשיפור
 ולכן עלון זה עמוס –' ברכות וכד, וקוליםפרוט

נתקדם עם שעון הזמן , מעכשיו. מידע מצטבר
  .השוטף

לא לפני שנזכיר כי כותרות , יוצאים לדרך ,זהו
-המדורים ממשיכות להתבסס על איוריו רבי

  . כמימים ימימה–החן של יוסיניו 

  מרים אהרוני

  

   שנים למותו23  אדר' טז  ל"מאיר בירנבאום ז
   שנים למותה37  אדר' יז  ל" זרונהשרה ו

   שנים למותה25  אדר' יז  ל"סוניה צימרמן ז
   שנים למותה44  אדר' יח  ל"ורדה קושט ז
   שנים למותו29  אדר' יח  ל"דן ויינברגר ז
   שנים למותו23  אדר' יח  ל"רפאל פסחי ז

   שנים למותו30  אדר'  כ  ל"זאב משי ז
   שנים למותו35  אדר' כא  ל"נחמן תרדיון ז

   שנים למותה27  אדר' כא  ל"ה ארצי זמלכ
   שנים למותו34  אדר' כב  ל"זיסקינד מינקובסקי ז

   שנים למותו26  אדר' כב  ל"צבי מרגלית ז
   שנים למותה15  אדר' כב  ל"קלרה גולדמן ז

   שנים למותו47  אדר' כג  ל"ברוך כץ ז
   שנים למותו13  אדר' כג  ל"בנימין לוי ז

  תה שנים למו3  אדר' כג  ל"שרה ברזילי ז
   שנים למותו14  אדר' כד  ל"חיים הייט ז

   שנים למותו37  אדר' כו  ל"יהודה קוצר ז
   שנים למותה27  אדר' כו  ל"פסחי ז-אסתר שכטר
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  23.12.2013נהלה מיום הישיבת ועד ה
  

  .גלעד דקל, עופר שפריר, שלמה עמר, ערן שושני, עומר השרוני, אמנון גלעד :השתפו

  יהודה בכר,  גיורא סלע:ממלאי תפקידים

  פיתוח.י. ק– חיים מירון,  מפקח – חיים אנגל, המועצה מהנדס –  דובי ויינגרטן:מוזמנים

  

  :יבהסדר היום של היש

  . פיתוח תשתיות ציבוריות–הרחבה קהילתית  .1

  .ביטוח סיעודי וביטוח בריאות .2

  

  :החלטות

1. 
חיים אנגל ודובי וינגרטן תמונת מצב פיתוח התשתיות , הוצגה על ידי חיים מירון  .א

הוצגו החלופות השונות להשלמת עבודות הפיתוח  .הציבוריות לקראת סיום העבודות

   .רבהתאם לתכנון ולתקציב שאוש

 . וקיבוץ יפעת, פיתוח. י.ק, המועצה האזורית:  משתתפים3בעלות פיתוח כביש   .ב
שכונת , הגישה לבית הספר האזורי,  מסדיר את הכניסה הראשית ליפעת3שדרוג כביש 

 . המוזיאון ושכונת הגבעה, ההרחבה
 בהתאם להנחיות לתכנון ולעדכון 3שר את המשך תכנון פיתוח כביש יועד ההנהלה א  .ג

 . כפי שהוצגו בישיבההתקציב 
 .תכנון ביפעתהישוב יובא לדיון בוועדת יתכנון מפורט של כיכר הכניסה ל  .ד
ועדת התקציב והדיון בו, ועד ההנהלה ידון שנית בנושא לאחר שיושלמו עדכוני התכנון  .ה

 .תכנון בנושא הכיכר בכניסהה
לה במועד שוב בנושאי פיתוח שהוצגו בישיבה יידונו בוועד ההנהיצרכים נוספים של הי  .ו

 לאחר שירוכזו הנתונים הרלוונטיים ולאחר שיוצגו בפניו צרכים נוספים ביפעת ,אחר

) חלקי(שניתן להשתמש עבורם בכספים שבקרן שיקום תשתיות היישוב הוותיק והחזר 

 .של כספי חלף היטל השבחה מהמינהל המופקדים במועצה האזורית
  

  . פוינט לצורך בדיקת נושא הביטוחים ביפעת-ועד ההנהלה החליט על התקשרות עם חברת סט.  2 
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   30.12.2013נהלה מיום הישיבת ועד ה
  

  .גלעד דקל, שלמה עמר, עומר השרוני, ערן שושני, אברהמי קול, אמנון גלעד :השתפו

  ד"מ מרכז צ–אבנר גלילי , ד" מלווה תהליך צמ– ד חן גביע" עו:מוזמנים

  

  :סדר היום של הישיבה

  .כם חברות ובהסכם חברות מותניתאישור שינויים בהס .1
 .דירותהזכות הצבעה לנקלטים בנושא שיוך  .2
 .ד בתקופת החברות המותנית"הנחות בשכ .3
  .אישור גובה הוצאות תקורה שהנקלטים נדרשים לשלם .4

  

  :החלטות

 . הוצגו על ידי חן גביע השינויים בהסכם ההצטרפות ובהסכם החברות המותנית .1
  . ות שנערכו עם נציגי הבנים ועורך דינםהשינויים באו בעקבות שתי פגיש

 .השינויים אושרו
 :שיוך דירותנושא הזכות הצבעה לנקלטים ב .2

 והנקלטים לא יוכלו להשתתף בהצבעה על שיוך הדירות ,הוחלט שבסעיף זה לא יהיה שינוי

 . למסלול שיוך אחר בעתיד751אם וכאשר תועלה הצעה לעבור מהחלטה 
 :המותניתד בתקופת החברות "הנחות בשכ .3

וצע לתת לנקלטים לאחר קבלתם לחברות בחברות מותנית ועד המעבר לבית הקבע הנחה ה

  . 35%ד של "בשכ

 .ההצעה אושרה
 :הוצאות התקורה שהנקלטים נדרשים לשלם .4

  זה יוחזר להנהלה לדיון נוסף ובמידת הצורך יובא לאישור האסיפהנושא
  

  
  

   14.1.2014ישיבת ועד הנהלה מיום 
  

  .גלעד דקל, עופר שפריר, שלמה עמר, ערן שושני, עומר השרוני, אברהמי קול, נון גלעד אמ:השתפו

  .גיורא סלע,  יהודה בכר:ממלאי תפקידים

  המטעים צוות – 1 לסעיף :מוזמנים

   

  :סדר היום של הישיבה

 .ש"ערעור צוות המטעים על החלטת וועד ההנהלה בנושא איחוד המטעים והגד .1
 . בהיר לקדנציה נוספת שרה–משאבי אנוש ניהול  .2
  

  :החלטות

 'פרוטוקול מס (16.12.2013צוות המטעים הציג את ערעורו על החלטת ועד ההנהלה מיום  .1

  . ש"על איחוד ענפי המטעים והגד) 34/2013
  . המטעיםצוות ועד ההנהלה דחה פה אחד את ערעור 

  . *רועד ההנהלה החליט להביא את החלטתו לאישור האסיפה במועד הקרוב ביות

_________________________________  

  7' בע'  ר–על האסיפה והקלפי *    
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ועד ההנהלה דאז החליט  . 2012קדנציה בדצמבר את השרה בהיר סיימה : משאבי אנושניהול  .2

על פי החלטת ההנהלה יצא מכרז פנימי לחברי יפעת . 2013עד דצמבר  על הארכה בשנה

שרה הגישה את מועמדותה לקדנציה נוספת של . קיבוץ למכרז לא ניגש אף חבר. לתפקיד

  . שלוש שנים

לאסיפה לניהול משאבי אנוש ועד ההנהלה אישר את העברת מועמדותה של שרה בהיר 

  .  ויעדים לקדנציה הבאהשהסתיימהח על פעילותה בקדנציה "שרה תכין לאסיפה דו .ולקלפי

  
  

  22.1.2014ישיבת ועד הנהלה מיום 
  

  .גלעד דקל, שלמה עמר, ערן שושני, עומר השרוני, אברהמי קול, אמנון גלעד :השתפו בישיבה

  .גיורא סלע,  יהודה בכר:ממלאי תפקידים

  חשבת –גלית יעקב , נית  תמחיר– ורד מרקיאר :מוזמנים

  

  :סדר היום של הישיבה

  1/2014אישור פרוטוקול  .1
  2014דיון ראשון בתקציב  .2

  

  :החלטות

 . אושר1/2014פרוטוקול  .1
 .  משק וקהילה2014ג תקציב הוצ .2

 .הדיון לא הסתיים בישיבה זו ויימשך בישיבה הבאה
  

  
   27.1.2014ישיבת ועד הנהלה מיום 

  
  .גלעד דקל, עופר שפריר, שלמה עמר, ערן שושני, אברהמי קול,  אמנון גלעד:השתפו

  גיורא סלע,  יהודה בכר:ממלאי תפקידים

    ד שנהב קונפורטימשר מ יוני חרשד " עו–  2 לסעיף :מוזמנים

  

  :סדר היום של הישיבה

 . 2/2014אישור פרוטוקול  .1
 . דיון בהצעת גישור בנושא המחלבה .2
  . 2014המשך דיון בנושא תקציב  .3

  

  :החלטות

  . אושר2/2014פרוטוקול  .1

 :הצעת גישור בנושא המחלבה .2
 )מתחת המטבח(המחלבה לשעבר  את מבנה 2010 שכרה מיפעת בשנת "מחלבה בעמק"חברת 

 התברר ,החברה במבנהל לאחר השקעות גבוהות ש. רת מחלבה לייצור בסיסי גלידותלמט

 עקב כך החברה לא הצליחה לקבל אישור ממשרד .שאין ביכולתנו למנוע נזילות במבנה

 ,לא צלחו הניסיונות לתקן את הנזילותבהן לאחר כשנתיים ש. הבריאות להפעלת המחלבה

 .עבור הפסד עתידי₪ יון  מיל2.5 את יפעת בסכום של החברה תבעה
₪  אלף 750במהלך המשפט הצדדים פנו למגשר חיצוני ובהסכמת הצדדים יפעת תשלם 

  . "מחלבה בעמק"ל

 .ועד ההנהלה את הסיכום אישר ד יוני חרש"על פי חוות דעתו של עו
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 ועל פי בקשת , בשל קוצר הזמן עקב התארכות הסעיף הקודם– 2014המשך דיון בתקציב  .3

 יתקיים דיון נוסף לפני הבאת התקציב ,ה ולמרות שהדיון בתקציב הסתייםחברי ההנהל

 .לאישור האסיפה
  
  

  3.2.2014ישיבת ועד הנהלה מיום 
  

  .גלעד דקל, עופר שפריר, שלמה עמר, ערן שושני, עומר השרוני, אברהמי קול,  אמנון גלעד:השתפו

  .יהודה בכר,  גיורא סלע:ממלאי תפקידים

  

  :סדר היום של הישיבה

 .3/2014אישור פרוטוקול מספר  .1
 .הודעה של גיורא סלע .2
  .אורווההשכרת ה .3
  

  :החלטות

 . אושר3/2014פרוטוקול מספר  .1
 . גיורא הודיע על כוונתו לסיים את תפקידו כגזבר ומנהל עסקים: הודעה של גיורא סלע .2

  . 2014גיורא יישאר בתפקיד עד סוף מרץ 

 . ון בהנהלה לפני הוצאת מכרז לתפקידיתקיים די, על פי בקשת חברים בוועד ההנהלה

 . מ"רוכבי יפעת בע. מ.היום שוכרת את האורווה חברת א :אורווה .3
  . 17.3.2014 -החוזה עם החברה מסתיים ב

החליט ,  השנים האחרונות3ובהתאמה להחלטות קודמות של הנהלות יפעת במהלך , בהמשך

   .ועד ההנהלה שלא לאשר את הארכת החוזה עם שוכר זה

או ההתנהלות שהייתה בין השוכר לבין /מסתיימים כל ההסכמים ו, ובהתאם לכך, שךבהמ

  . משכורתותשלוםלרבות , משה חקימוביץ

  .על ידי מנהל השכרות עסקיות, כמקובל, המשך השכרת האורווה יטופל
  

  גלעד דקל: רשם

  

*  

ישור הצעת ועד  הצבענו על אישור תקנון קרן המילואים וא30-31.1.2014בקלפי שנערכה בימים 

  )16.12.2013העברה להצבעה כהחלטת אסיפה מיום (ר הקרן "ההנהלה למנות את יהודה בכר ליו
  

  . חברים166בהצבעה השתתפו 

  . חברים148בעד אישור תקנון הקרן הצביעו 

   חברים10נגד האישור הצביעו 

  8: נמנעים
  

   חברים125ר קרן המילואים הצביעו "יול יהודה בכר מינויבעד 

   חברים29מינוי הצביעו הד נג

  12: נמנעים
   

  93.7%תקנון קרן המילואים אושר ברוב של 

  81.2%ר קרן המילואים אושר ברוב של "מינוי יהודה בכר ליו
   

  .נמנעים בהצבעה אינם נלקחים בחשבון בחישוב אחוזי התמיכה בהצבעות קלפי: הערה
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  27.1.2014אסיפה מיום 
  50: המשתתפיםהחברים  פרמס

  רן רון: ר האסיפה"יו
  םמנהל עסקיגזבר ו –גיורא סלע , ר הקיבוץ" יו–יהודה בכר:  משתתפים

 
  .באסיפה נדון ערעור חברים על החלטת ועד ההנהלה למזג את ענף המטעים עם ענף גידולי השדה

 –ובהמשך , ת צוות המטע הוצג בהרחבה בעלון הקודםעמדבין הוויכוח בין עמדת ההנהלה ל

   .בתכתובת טעונה בדואר האלקטרוני
  

גיורא סלע ויהודה בכר את הרקע והסיבות להחלטת ועד ההנהלה על מיזוג באסיפה הציגו שוב 

כתוצאה  בעיקר ,זה שניםהתוצאות הכלכליות של ענף המטעים ירודות : עיקרי הדברים. הענפים

. צוות למצוא פתרון לבעיית הניהולהמאמץ משותף עם עשה  נ2013 שנתמהלך ב .מניהול כושל

המיזוג  .ניהולו של חגי טוךבש "עם הגדעל מיזוג בוועד ההנהלה הוחלט  , כשלומשהמאמצים ,עתה

לאורך זמן  לתרום להתייעלות ארגונית ולתת ביטחון רב יותר, ניהולילשיפור עשוי להביא 

  .שלא נכון להביאו לדיון באסיפה כללית, מקצועי-ושא ניהולי מדובר בנ.המטעיםברווחיות 
  

. לעיוות התוצאות ולמסקנות שגויותהגורמים , ערערו על הנתונים כפי שהוצגוחברי צוות המטעים 

, ותשונמפסיד מסיבות אומנם מטע השקדים . מטע האבוקדו רווחי בשנים האחרונות, לדבריהם

 ובלתי חברית מצד מעליבהבלו על התנהלות הנוטעים קָ . ש"אך הדבר לא יתוקן באיחוד עם הגד

אך פוסלים , )טיפול בפרדס, למשל(ש " הם רואים בעין יפה שיתוף פעולה מקצועי עם הגד.ההנהלה

, אשר כל חבריו שותפים לה, לפי הצעת הצוות. מיזוג שיפגע ברוח הצוות ובמוטיבציה להצליח

  . וגל ימשיך במעורבות מקצועית, יף איתן ביטון את גל לביא בריכוז הענףיחל

  .העבירה האסיפה את המחלוקת להכרעת הקלפי, בתום דיון סוער
   

*  
  

  .30-31.1.14יימה בימים קהתש "בנושא מיזוג ענף המטעים עם הגדההצבעה בקלפי 

  . חברים175בהצבעה השתתפו 

   חברים82הצביעו ) ש"המטעים עם הגדענף מיזוג (החלטת ועד ההנהלה בעד 

   חברים92הצביעו ) השארת ענף המטעים כענף עצמאי (בעד הערעור על ההחלטה

   1: נמנע

  

  ש יפעת "ערעור על החלטת ועד ההנהלה למזג את ענף המטעים בענף גדה

  .  ענף המטעים יישאר ענף עצמאי.52.9%התקבל ברוב של 
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  לרעי אילן
  לתומר שנהב

  להילה אלקסלסי
  לרותם הקר

  לנעמה קולניק 
  ולטל טוך

  .ל" לצהכםברכות חמות עם גיוס
  !איחולים לשירות משמעותי ומעניין

  הדור הצעיר ובית יפעת
  

  חמותברכות 
   לדניאל פרץ

   לחן אלקסלסי
   ולעמית השרוני

 . ל"עם השחרור מצה
  !  הצלחה בהמשך הדרךאיחולי

  עיר ובית יפעתדור  צה
                                                                

  
  
  
  

  מזל טוב
  למעיין ועופר לבנת

  רון בןהלהולדת 
  לחנה ושמעון קנפונכד 

  !ברכות לכל המשפחה
  
  

  מזל טוב
  לאושרה וטל כהן

  יהב בתהלהולדת 
  לרחל ויוסלה כהןנכדה 

  !ברכות לכל המשפחה
  
  

  מזל טוב    
  לרוז ועמוס גפן    
   הגאי  הנכדהלהולדת    
  . בת לדנה ועדי    
  !ברכות לכל המשפחה    
  
  

  מזל טוב
  לברכה ולמנחם הדר

   רועי  הנכדלהולדת
  . בן למאור ושני

  !ברכות לכל המשפחה

  
  

  מזל טוב      
  לשוש ופוצי מירסקי      
   סול  הנכדלהולדת      
  . בן לליאת וליאור      
  !ברכות לכל המשפחה      

  
  
  

  מזל טוב
  לחנה אדר

   חנההנינה להולדת 
  לגילה אדר וליורם אדרנכדה 

  . לעירית וערןבת 
  !ברכות לכל המשפחה

  
  
  

  מזל טוב
  לשלמה שילה

   אסףניןהלהולדת 
  .נכד לחגית ויששכר

  !ברכות לכל המשפחה
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 זה היום
 ,ְוַנֶּכה ֹּפה ֹׁשֶרׁש ֶזה ַהּיֹום ִנַּטע ְוִנְׁשֹּתל

  ... ְוִהֵּנה ֹּפה ֹחֶרש– עֹוד ָׁשָנה ְועֹוד ָׁשָנה
   

למען הדיוק (ו בשבט " בט"60-חורשת ה"ניטעה מדרום לאסם התבואות בשמחה וגילה 
,  ליפעת60- מן שנת המאחר שהנטיעה עמדה בסי). ד" תשעד שבט"בכ, שבוע אחֵרי: ההיסטורי

  .ברושיםו חרובים ,בהם אלונים,  שתילי עצים60ניטעו 

זוכר ששנינו נטענו יחד את אחד העצים : יואב אהרוניאת  דני אדר עיצומה של הנטיעה שאלב
הביט בריכוז בעצי האגוז הוותיקים שמשני צידיו של הכביש בין  יואב – ?לאורך הכביש שמולנו

  . האורווה לאסם ולא נזכר

הכניסה משני צידיו של כביש החברים נטעו עצי אולמוס : פרטיםבמאמצים משותפים שוחזרו ה
 כל עץ . עצי אגוזה חברת הילדיםמהאורווה עד הרפתות והלולים נטע. ליפעת עד האורווה והדיר

במרוצת השנים נכרתו האולמוסים לטובת  . תאחד מקבוצת השרון ואחד מגב: ידי שניים-עלניטע 
  .אבל שרדו, עצי האגוז נפגעו לא מעט. הכבישה של רחבבנייה וה

  .דורותיפעת לר את נוף אֵ פָ תו, גדל ותחזקת 60-חורשת ההלוואי ש
  
  

  אפשר לישון בשקט
תחושת ב קשהה פגמו, במיוחד בגבעה,  בזמן האחרון על יפעתהעיקהמכת פריצות לבתים 

  . ושיתוף פעולהזריזות,  עירנותהודות לשילוב של, השבוע נתפס החשוד במעשי הפריצה. הביטחון

אבי פתח את הדלת ושאל . צעיר דפק על הדלת של משפחת ונדל בהרחבה: כך היה, ומעשה שהיה
 מסתבר שהוא כבר מכיר – לא התבלבל ושאל איפה גרה משפחת קדוש ל"נה. את הבחור לרצונו

: השיב הבחורלשאלת אבי מה לו ולמשפחת קדוש . את השמות הכתובים על דלתות הבתיםהיטב 
אבל הרי אני החשמלאי : השיב, עובד חברת החשמל, אבי. לתקן אצלם משהו בחשמלבאתי 
, הזעיק אבי חברים בהרחבה וגם את עופר שפריר, בעוד הבחור מגמגם משהו ומתרחק! שלהם

  . מליאת לוי" חשוד בשכונה"שקיבל עוד קודם לכן הודעה על , ש"הרב

מגלית גבאי שהבחור נראה באזור רועי גולדמן שמע , "מלאיחש"בעודם מחפשים בין הבתים את ה
אני : הבחור ענה?  אתה מחפשמה: שאלרועי . אותו יורד לכיוון הבריכההצליח לאתר ו, בית הספר

כי :  השיבצעירה? ולמה אתה דופק על דלתות: שאלרועי ... אורווה מחפש איפה ה,אוהב סוסים
  .ת לכיוון האורווה כשרועי עוקב אחריו ללכת במהירוהוא החל... אני מחפש עבודה

המשטרה בדיוק אז הגיעה ...  נשרו מכיסו כפפות שחורות– ממש כמו בסרטים –בתוך כך 
הסתבר שהבחור החרוץ הספיק לבקר באותו . י עופר ועצרה את החשוד"עעוד קודם שהוזעקה 

  ... ויצא משם עם שלל, בוקר בבית משפחת צבי

  .ותר בשקטבינתיים אפשר לישון י, זהו
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  התחדשות
הוחזר בית הדר , כזכור. מועדון דורות המחודשנחנך באווירה חגיגית ובשעה טובה ומוצלחת 

כדי לתת . אחרי שנים רבות ממערכת הבריאות והרווחה למערכת החינוך לפני חודשים ספורים
לויות פנאי שישמש מעתה לפעי, נערכו שיפוצים מתאימים במועדון דורות, מענה לצורכי הוותיקים

יפעתיות -המועדון ימשיך לשמש גם לפעילויות כלל). 'סרטים וכו, חוגים והרצאות, מפגשים(
  . אירועים פרטיים חגיגיים ועוד, אסיפות, כגון קבלות שבת, נוספות שהתקיימו במקום עד כה

המתהדר , של הבית" מתיחת הפנים"שיגי אילן הנרגשת הודתה לכל החברים שהיו שותפים ל
 'קולאז ועבודות ,צבי אילןחנה אדר וציורים של , ות נהדרות של יחזקאל עזרוני גם ביצירמעתה

  . 'לאה גדזעבודות קישוט של של רוזה קיסטנברג ו

  .יוסיף לשמש את אנשי יפעת ברוח טובה ומאור פניםומועדון דורות היפה , מי ייתן

  

  יפעת מטיילת
  ".כמו פעם"חיק הטבע לטיולים משותפים להוציא אותנו אל " מאיימת"יוזמה חדשה מבורכת 

  :מבהיר) אילן גוריון ומאיה קדוש, עמית רז, דני סלעי, אלעד וסיגלית שכנר(הצוות הנמרץ 

  .לגיבוש קהילה חזקהלהנאה ו,  יצירת מסורת טיולים חדשה להכרת הארץ:המטרה

שתתפים ייצאו  המ.ז"לותוכנית ו, מסלול, מועד הטיולפרסם תשלושה י-אחת לחודשיים :הדרך
כשכל משפחה אחראית , )כמובן, בתשלום(או בהסעה משותפת , לטיול ברכבים הפרטיים

 מרבית רצונות נשתדל להגיע למקומות מגוונים ולענות על .'מזון וכו, להצטיידות האישית במים
  .הקהילה

  

  !והטיול הראשון

  22.2.2014,  שבת:מועד

  נחל יצפור בגלבוע :יעד

   בינוני:דרגת קושי

   אלעד שכנר:טיולמוביל ה

  :ז"לו

  מפגש רכבים בחניית המזכירות     09:00

  תחילת מסלול     10:00

  סיום מסלול ועצירה בחניון סמוך לארוחת צהריים עצמאית       13:30-14:00

  ! מאודכדאי
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  .הנה שני סיפורים שהועלו באחרונה לאוצר הסיפורים באתר האינטרנט של יפעת, לכבוד שבת
  .אינו מקריכנראה הקשר ביניהם 

  
   

  : סיפור ראשון

  שחר-אהרוני בן / תגלית בגן הירק
  

חורן שלושה פועלים מתלמדים בגן הירק -היו לרות הקר, בשנים הראשונות שלאחר המעבר ליפעת
 ועבדנו עם רות כל יום אחרי הלימודים 12-13היינו אז בני . אורי שליטא ואני, )רז( אהרון רוזנמן –

' CAאליס  'ושכֵרנו היה בנהיגת ה, למדנו מרּות איך מגדלים ירקות ובכלל איך עובדים. שעות 2-3
  . ת נפשנו באותו הזמןַא מׂש–

  

בין חלקות (ביום חם אחד גילינו אורי ואני זרזיף של נפט זורם בערוץ שמתחת לבית הקברות 
המדינה כולה היתה , בדרוםהיה זה בימי גילוי הנפט בקידוח חלץ ש). האבוקדו והשקדים של היום

  !שלא דורש אפילו קידוח,  נפט זורם–באקסטזה ואנחנו הבנו היטב את הפוטנציאל שבידינו 
   

אני החלטתי להחליף . בילינו כמה ימים מתוקים בתכנון שקט מה נעשה באוצר שהתגלגל לידינו
ר בכיוון של ואילו אורי היה יות, את הסלים שבמגרש הכדורסל בסלים שקופים כמו באמריקה

כי הנפט בכל , אחרי התלבטות הגענו למסקנה שמוכרחים לספר גם לרות. השקעה בשוקולדים
השבענו את רות לשמור את הסוד ושיתפנו אותה . זאת בשטח שלה ואולי גם היא תרצה משהו

באמת שמתי לב שיש נזילה של נפט או סולר , כן: "רות חייכה חיוך קטן ואמרה. בתגלית
  "... וביקשתי כבר מרפאל האינסטלטור שיבוא לתקן,  של הבארממשאבת המים

  
  
   

  : סיפור שני

  אהרונייואב  / סימני נפט
  

, מרכז המשק, )אּוָרה(סודות לאוריאל ישראלי - פנה יעקב לוי בסודי1956באחד הימים של אביב 
 צף ,למיןמתחת גבעת בית הע, וסיפר לו שעל פני המים הזורמים בוואדי מן הבאר הישנה של גבת

כמעט בוודאות לו נראה יעקב אמר לאּוָרה ש. נוזל אורגני הצובע את המים בכל צבעי הקשת
דיברו על כך . היה זה זמן לא רב אחרי גילוי הנפט בחלץ שעורר התרגשות עצומה. שמדובר בנפט

ועד מהרה תהיה למעצמת נפט כסעודיה או , שמדינתנו הקטנה יושבת כנראה על מאגר נפט אדיר
  . וייתכו

   

 אבל באיפוק וענייניות כדרכו ביקש, הוא התרגש. אורה הגיע למקום והתרשם שיעקב צודק לגמרי
הצפופה שכיסתה את הערוץ כדי ) גומא הפקעים(את השטח מהסיידה בחשאי יענקלה לנקות מ

בו בערב זימן אּוָרה את חברי ועדת המשק לישיבה . לגלות את מקור הנביעה המסתורית של הנפט
החברים התבקשו לשמור בינתיים בסוד את . וסיפר להם על התגלית, ופה שלא מן המנייןדח

  . כדי שהגילוי המרעיש לא ידלוף מחוץ ליפעת, העניין אפילו מבני משפחה
  

אינו אלא זרימה של " נפט"שהאחרי כמה ימים של ניכוש התברר . יעקב לוי עבד קשה עם הטורייה
כמה עד להתבהרות התמונה היו ל. שצפה כלפי מעלה, משורשי הסיידהאורגנית רקבובית 

  ...של חלומות עֵרביםנפלאים ימים מאושיות הכלכלה של יפעת 
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