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  ַהָ�בֹ�ַ , ְ�מ� ֶהָעֶלה ַהֶ�ה

  ֶ�ַהֶ�ֶמ� ע�ָ�ה א�ת� ָ�ק�ף ְלַגְמֵרי
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  .וְי�ֵצאת ִמַ�ד ַהֵ�ל

  ַהְמטָֹרף ֵמרֹב זַֹהר, ְ�מ� ֶהָעֶלה ַהֶ�ה

  ֶ�-א ַמְפִסיק ְלנְַצנֵץ ַ'ָ&ַמיִם
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  ֶ�ְ�מ� ֶהָעֶלה ַהֶ�ה ָ'א�ר
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  ַהָּגֹבּהַ , ְּכמֹו ֶהָעֶלה ַהֶּזה

  ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש עֹוָׂשה אֹותֹו ָׁשקּוף ְלַגְמֵרי

  ְּכֶׁשִהיא עֹוֶבֶרת ֶאת ֻּכּלוֹ 

  .ְויֹוֵצאת ִמַּצד ַהֵּצל

  ַהְמֹטָרף ֵמֹרב ֹזַהר, ְּכמֹו ֶהָעֶלה ַהֶּזה

  ֶׁשא ַמְפִסיק ְלַנְצֵנץ ַּבָּשַמִים

  .ֶׁשֵאיֶנּנּו ָחֵדל

  ַּגם ְּבַגל ֶהָעָפר ָהָאֵפל ַהֶּזה ִּתְזֹּכר

  ֶׁשְּכמֹו ֶהָעֶלה ַהֶּזה ָּבאֹור

  

  יוסף-חמוטל בר

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שיוך דירות והיתרי בנייה לחברים חדשים בקיבוצים
  

 עצרה רשות מקרקעי ישראל את מתן היתרי הבנייה לחברים חדשים בקיבוצים 2012באוקטובר 
מאז . למעשה את תהליכי הקליטה והבנייה של חברים חדשים בתנועה הקיבוציתבכך עצרה ו

. בערוצים שוניםלביטול ההחלטה מאבק מנהלת התנועה הקיבוצית בראשות איתן ברושי 
 מתקיימים דיונים בין התנועה לרשות מקרקעי ישראל על מתווה חדש לשיוך דירות ,במקביל

  . לחברים בקיבוצים
  

אם , בשבועות האחרונים קיימה התנועה מספר כנסים כהכנה למאבק ציבורי של חברי הקיבוצים
בעיתונות בעניין זה עקוב אחר הפרסומים אני מזמין את חברי יפעת ל. יוחלט על כךוכאשר 

  .אף אני מצידי אשתדל לעדכן. הקיבוצית בנושא
  
   .ביפעת, וכמובן גם עלינו, מאבק משפיע גם ברמת הקיבוץ הבודדה

קבוצה גדולה של משפחות שמעוניינות נמצאת  , עצירת היתרי הבנייה לחברים חדשיםעקב
 קידמנו ,לשפר את המצבכדי .  מתמשכת ודאותאימצב של להיקלט לחברות ולבנות בית ביפעת ב

בחודש הקרוב נוכל להביא שכבר אני מקווה . יתמותנֵ הת חברּוהבחודשים האחרונים את מתווה 
 לראשונה מזה שנים , משפחותמספר משמעותי שלת קבל לחברּואת ההצעה ללאישור הקלפי 

  . לון הקרובע ב–ד " מרכז צמ–עדכון מפורט יימסר על ידי אבנר גלילי . רבות
  
  

  :מתוך דברים של מטה המאבק התנועתי

  !יוצאים למאבק
  ...שזו בעייתם של הקיבוצים השכנים  אל נקל על עצמנו ונאמר

  .בל נטעה את עצמנו ונחשוב שהקיבוץ שלנו מסודר ושיצאו האחרים למאבק
  .המאבק הוא לא רק על היתרי הבניה והסדר הקבע

  .ושמירת זכויותינו קיבוץ ההתמודדות היא על המשך קיומו של ה
יה לקליטה וצמיחה והסדרת שימושים יהיום הסדרי בנ, אתמול היו אלה ההשכרות

  .סיבות נוספות כאמתלה לפגיעה בזכויותינו בוודאי יימצאו מחר ,חורגים

  !חייבים לשים לכך סוף

  .רק בכוחות משותפים והתגייסות מלאה נוכל להשפיע ולעצב מדיניות אחרת
  .הקיבוץ ושל התנועה הקיבוצית כולה, בחנם של החברהמבחן הוא מ
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   פניםביקורת

שני פרסמנו  בשנה האחרונה .ועדת ביקורתאת  ביפעת םשקלתקופה ארוכה לא הצלחנו במשך 
ומתוך הכרה בחשיבות של , לאור זאת. ומועמדותאת  לא הגיש אך אף חבר,  בנושא זהמכרזים

 כאיש הקשר עופר שפרירועד ההנהלה למנות את החליט , קיום הליך מסודר של ביקורת ביפעת
  .מתאם מול מבקר הפנים של יפעתהו

להפנות אלינו את בבקשה חברים אני פונה להפנים את עבודת מבקר שנוכל לחדש על מנת 
במזכירות פרץ בכתב לריקי  את הפניות יש להעביר .לביקורת המבקרלדעתם נושאים הראויים ה

   .14.3.2014 ' יום ועד, בשבועיים הקרובים

נושאי  ,כך אני מקווה,  שבהם יאושרוהנהלה ובאסיפהוועד ה בניםקיים דיונמרץ חודש במהלך 
  .2014הביקורת ביפעת לשנת 

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
  
  

� 

 שלושהייצוגית מטעם בימים האחרונים נתקבלה ביפעת תביעה 
בהם , מספר קיבוצים בעמקנגד ₪  מיליון 231 ל סךמתושבי העמק ע

  .ל ועוד"צה, תאגידי מים, עיריותוכן נגד , יפעת

מזהמים סדרתיים שהפכו את נחל "נם יהנתבעים ה כי בתביעה נטען
קישון בעמק יזרעאל לתעלת ביוב מצחינה מסוכנת והחריבו את 

  ". סביבהמערכת האקולוגית והצומח

  החל –  טוענים כי לכל תושבי אזור נחל הקישון ויובליוהתובעים
 נגרמו נזקים – ) אלף איש231-כ(נין ועד צומת התשבי 'מגבול ג

 לנחלים הנזק רפואי עקב חשיפ הם טוענים להיתרבין . רבים
למקורות לשם בילוי  כספי לאור הצורך לנסוע  ולנזקהמזוהמים

   .מים אחרים

  .זוליפעת אין שום קשר לתביעה  שנראהעל פניו 
את וד של יפעת את בא כוח התובעים "עוהיעדכן בימים הקרובים 

  .כתב התביעה בטעות של הכללת קיבוץ יפעת בבית המשפט

  :כדלקמן הוצאנו תגובה רשמית ,תקשורתתפרסם בעומד לה שדבר התביעה              מאחר

קשה לאישורה כייצוגית לפני קיבוץ יפעת קיבל לידיו את העתק התביעה והב
כאשר על פניו עולה כי , הקיבוץ לומד את התביעה והבקשה .מספר ימים

 וזאת מבלי שיש לקיבוץ כל ,נעשה בטעות שרבוב שמו של קיבוץ יפעת להליך
  .או המחדלים הנטענים בתביעה ובבקשה/קשר למעשים ו

 על ידי בית תגובת הקיבוץ לתביעה ולבקשה תוגש בתוך המועדים שנקבעו לכך
  .המשפט

   מנהל עסקים– גיורא סלע
  

  
  

   
 
  

  מזל טוב
  לרוזה קיסטנברג

   זיוניןהלהולדת 
  .ליפה ובוקינכד 

 !ברכות לכל המשפחה
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  17.2.2014 ,5.2.2014: םות בתאריכיאסיפ

  180, 150: המשתתפיםהחברים  פרמס
  גלעד דקל: ותר האסיפ"יו

 
וחלופות לגביית   מסגרת התקציב– 2014ות נדון תקציב אגודת מתיישבי יפעת לשנת אסיפשתי ב

   . לתקציבהמקורות
  

ראשונה התנסות , תיישבי יפעתאגודת מ של עצמאיתלפעילות ה ראשונה השנה הת הי2013שנת 
 מסגרת . שנקבעתקציבללא חריגות בהתמודדות עם עמידה תוך  האגודההפעלת שירותי ב

 תוך הבנה שיש –כל זאת . התבססה על הניסיון שנצבר והלקחים שנלמדו 2014התקציב לשנת 
ל נהמ,  אורי גרינברג.עד להפרדה גמורה, להעמיק את תהליך ההיפרדות מהקיבוץו להמשיך
הפעלת , החצר והנוי, הבריאות, ם של השנה שחלפה בתחומי החינוךישגיהההציג את , האגודה
  .2014ואת היעדים העיקריים לשנת , התרבות ועוד, הביטחון, הבריכה

  
  :תקציב האגודה מורכב משני מקורות

מועבר ליישוב מהמועצה האזורית כאחוז מהארנונה הנגבית על ידי המועצה ה, מס ועד מקומי .1
  .)ללא קשר למספר הנפשות בדירה,  הדירהלפי שטח מכל דירה הארנונה נגבית (מהתושבים

בהתאם להחלטות , )אגודהה שאינם חברי מיכולל (הנגבה מכל תושב יפעת , מס אגודה .2
  .האסיפה

  
  :ועד ההנהלה של האגודה הציג בפני האסיפה שתי חלופות לגביית מס האגודה

  .ביפעתותושב החי   אגודהמכל חברשווה מס אחיד   :1חלופה 
מהתשלום הנדרש יופחת הסכום : לאמור, ותושבאגודה   מס מצרפי שווה מכל חבר:2חלופה 

  . שהוועד המקומי מקבל כהחזר ארנונה מהמועצה האזורית

  .בשתי החלופות מוצעת הנחה לגימלאים
  
 קיצוץ – בחלק מן ההצעות(תקציב מסגרת ההוצע על ידי כמה חברים קיצוץ בשתי האסיפות ב

  .  אושרה2014לשנת מסגרת התקציב , הצעות אלו נדחו). משמעותי
  .חברים בוועד ההנהלה הבטיחו לבחון מחדש כל אפשרות לקיצוץ בהוצאות

  
  . כל המשתתפים דיברו בשם השוויון.על החלופותהסוער עיקר הדיון התמקד בוויכוח 

 אדםכל  שווה להמס צריך להיות מוסר והצדקה, הגינותמידות הלפי  אמרו כי 1תומכי חלופה 
מס אגודה נמוך לבעלי דירות :  הינה למעשה החלת מס רגרסיבי ביפעת2וכי חלופה , ביישוב
  .מס אגודה גבוה לבעלי דירות קטנות, גדולות
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 מס ועד –יש להשוות את המס המצרפי לפי מידות הצדק וההגינות  אמרו כי 2תומכי חלופה 
מי : לאמור. מס אגודה) + ורית לפי שיעור הארנונה שנגבתההמועבר מהמועצה האז(מקומי 

ס מסך הלם לאגודה ישתווה לושישכך שסך המס ,  ישלם מס אישי נמוך,ששילם ארנונה גבוהה
  .שלים למס אישי יותר גבוהיארנונה נמוכה ולכן למועצה י ששילם ממ ייגבהש
  

  .2' ברוב גדול התקבלה חלופה מס
  

לאלתר מוועד ההנהלה על התפטרות , ר האגודה"יו, יואב אהרוניבעקבות האסיפה הודיע * 
  .ומהוועד המקומי

  
  
  

  התנצלות
  

בזמן ספירת הקולות בהצבעות שנערכו באסיפה האחרונה של אגודת מתיישבי 
 בטעות שהיא איננה חברה ולכן אין לה זכות להילה שילהאמרתי , יפעת

  . ברשימת חברי האגודהטעותי נבעה מרישום שונה של שם המשפחה . הצבעה
  . במקום תגובות מעליבות-הילה ספגה בו

  .אני מצטער על כך מעומק לבי ומתנצל בפני הילה והציבור

  אורי גרינברג                                                                                           

 
  
  

  עת ובוועד המקומישינויים בוועד ההנהלה של אגודת מתיישבי יפ
  

הודיע , 2014במהלך הדיונים בוועד ההנהלה על תקציב האגודה לשנת , 2013בסוף חודש דצמבר 
עומר , כפי שקובע תקנון האגודה, במקומו נכנס.  על התפטרותו מוועד ההנהלהשחר-אהרוני בן

וועד  הבא לפי מנין הקולות ברשימת החברים שהציגו מועמדותם לקראת הבחירות ל– השרוני
  .הנהלה חדש

  
 יואב אהרוניהודיע , 2014בעקבות החלטת האסיפה האחרונה על אופן גביית המקורות לתקציב 

  .יואב מילא את התפקיד במסגרת חברותו בוועד כנציג יפעת. ר האגודה"על התפטרותו מתפקיד יו
  . גלעד דקלנציג יפעת בוועד ההנהלה במקום יואב יהיה 

  . ר האגודה מבין חברי הוועד"וי יוהוועד יחליט בהקדם על מינ
  
רשימת ). 24.12.2013( נבחרו במועד הבחירות לראשות המועצה האזורית הוועד המקומי חברי 7

בזהות פרסונלית לחברי ועד ההנהלה ,  שמות7המועמדים לוועד המקומי שהוגשה למועצה כללה 
ת היישוב איך לבחור המועצה צריכה כעת להנחות א. בחירתם אושרה כפי שהיא. של האגודה

  . שחר ויואב אהרוני שהתפטרו-מחליפים לוועד המקומי במקום אהרוני בן
  

ברצוני להודות ליואב אהרוני על השנים שבהן כיהן כחבר ועד הנהלת אגודת מתיישבי יפעת 
שכיהן , שחר-כן אני מבקש להודות לאהרוני בן-כמו. ר ועד ההנהלה מיום הקמת האגודה"וכיו

מתוך , בתחושת שליחותשניהם מילאו את התפקיד . נהלה מתחילת הדרך עד עתהכחבר ועד הה
  . אמונה ומחשבה מעמיקה על הקמה של קהילה משותפת לכלל התושבים ביישוב

 . אני מקווה שחזונם יתממש למרות הקשיים שבדרך

   מנהל אגודת מתיישבי יפעת–אורי גרינברג 
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  :אורי גרינברג משתף

  . והחרפת יחסיםויותחיכרוכה במת, התקופה האחרונה היתה קשה לכל תושבי יפעת
 חלק מתהליך ההתחברות בין חברי קיבוץ יפעת לבין זהרואה באך , מצטער על כך מאודאני 

 תובע מכל אדם להתאים ציפיות, מורכב מעצם טבעוזה  תהליך .תושבי ההרחבה הקהילתית
עליות ויש מורדות בדרך יש . מחייב הסתגלות הדדית לחיים המשותפים, שונהאופן חשיבה לקבל ו
 . מפגש בין אוכלוסיות שונותמתרחשכאשר ,  זה טיבם של שינויים גדולים באופיו של מקום–

ים ודרוש,  לשם כך זמןנדרש. "זבנג וגמרנו"בשיטת  חברה אחת לבנותשאי אפשר הניסיון מלמד 
מפגשים , רצון טוב והבנה, בנייה איטית של אמון, רבים של היכרות הדדיתנים קטצעדים 
   .גישור על פערים, מקרבים

  
 היישוב בין חברי קיבוץ יפעת לתושבי צהחשוב לי להדגיש כי בדיונים על התקציב והחלופות לא נח

רצו רוב  תמך בחלופה שאותה ,גם מבין הוותיקים,  מספר לא מבוטל של חברי הקיבוץ.ההרחבה
לא יעברו קווי חילוקי הדעות , במחלוקות שונות, אני מניח שגם להבא. אנשי ההרחבה הקהילתית

אני . אלא בהתאם להשקפות ולרצונות של כל אחד ואחד מחברי האגודה, בין הקיבוץ להרחבה
להסכמות נצליח להביא , בעזרתם של כל חברי יפעת והתושבים, מקווה כי בהתנהלות נכונה

  .לשלום בית אמיתי ומתחשבבצורה טובה יותר ולהשיג ברוח טובה 
  

הוחלט שאף שמיסי , בישיבה של ועד הנהלת האגודה שהתקיימה אחרי האסיפה האחרונה
לפי . חבר/חודש/ 150₪ייקבע גבול עליון של , האגודה ייגבו לפי השיטה שעליה הוחלט באסיפה

ועל הדרך להשיג זאת ,  בתקציב האגודה4-5%-יצוץ של כמחייבת מגבלה זו ק, החישובים שעשינו
  . ישקוד ועד ההנהלה בתקופה הקרובה

  
מדנו ונדע להימנע מקרעים תקוותי היא שנזכור את מה של. כולנו למדנו שיעור חשוב ממה שאירע

  .חברתיים
  

  

  כדאי לדעת
  

  .ישנם חברי קיבוץ יפעת שבחרו שלא להצטרף כחברים לאגודת מתיישבי יפעת
 חברי אגודת –החברים האלה מחויבים במיסי האגודה ככל תושב החי ביפעת 

הם זכאים גם ליהנות מכל שירותי האגודה . המתיישבים וכאלה שאינם חברים
 הינה –כאמור , פי בחירתם-  על–הזכות היחידה שנשללת מהם . כמו חברים

  .השתתפות בהצבעה באסיפות ובקלפי
  

לשם כך עליהם .  לאגודת מתיישבי יפעת בכל עתחברי קיבוץ יפעת יכולים להצטרף
הריהם נחשבים , מרגע שמילאו את הבקשה. למלא בקשת הצטרפות במזכירות

  .כולל זכות הצבעה, כחברי אגודה לכל דבר ועניין
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  . השתתפתי באסיפה האחרונה של אגודת מתיישבי יפעת
  .אין לי די מילים לתאר את הרגשת חוסר האונים ואוזלת היד שהשתלטה עלי

ממש בלי יוצא מן , כגוש אחדהרחבה הקהילתית מתיישבי השל ראיתי איך הורמו כל הידיים 
אחד שחושב שראוי  אדם אפילו האם אין ביניהם. לקלפיעל החלופות נגד העברת ההכרעה , הכלל

   ?שהגיע לאסיפהמגובש רוב היה לקבל החלטה כזאת על ידי קהילת יפעת כולה ולא על ידי 
  

 60אני חברה ביפעת כמעט .  והם אינם מכירים אותיאת רוב מתיישבי ההרחבהאני אינני מכירה 
 חיים ביפעת –ים בלי חריג,  מאורגנתגושית כאמור הצבעה – שהצביעו כפי שהצביעו אלה. שנה

בית בניית המה הם יודעים על השנים והמאמצים שהקדשנו ל. חלקם אפילו זה לא, שנים ספורות
להחליט מחר שרוב התקציב יוקצה ממי ימנע בעדם ?  ביתה שלשעכשיו אין לנו בו הרגש, הזה

כל להחליט ממי ימנע מבעדם , לסבסוד פעילויות שאני וחבריי הוותיקים איננו משתתפים בהם
  ? החלטה מקפחת אחרת שתעלה בדעתם

  

בהתקרבות בין החברה הוותיקה , היו דיבורים על הצורך בשבירת מחיצותשנתיים -לפני שנה
קיוויתי . ותהיה צוות שילוב שפעל למען היכרות וקירוב לבב, בקיבוץ לבין ההרחבה הקהילתית

 ושעם שההרחבה הקהילתית תביא ליפעת רוח נעורים ויוזמות קהילתיות חיוביות, שהדבר אפשרי
באסיפה האחרונה הבנתי כמה . הזמן נהפוך לקהילה עם מטרות משותפות וערכי חיים משותפים

. לשל הקהפוגע גיחוך וותיקים דיברו על מצוקותיהם מול ה יכשחברי ועלבוןחשתי מבוכה . שגיתי
 איךשאלתי את עצמי . חשתי עלבון עמוק כשפרצו מחיאות כפיים כשתושבי ההרחבה דיברו

הבסיס לחיים משותפים , לדעתי. " חבריםאסיפת"מושג את המשתתפי האסיפה הזאת מבינים 
מתוך הקשבה , מכבדת רבות שיחה ת–אלא בראש ובראשונה , אינו הצהרות חגיגיות במיילים

  .וכבוד לזולת

  יאורה ברקא

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

   שנים למותו 41  'אדר ב' טז  ל"קלמן לוריה ז

   שנים למותו 22  'אדר ב' יח  ל"משה דליות ז

    שנים למותה30  'אדר ב' כד  ל"בלה רוסלר ז

  

  

  אנו שותפים בצער  והמשפחהעירית גליליעם 

  .ל" זאלישבע מיכאלי םעל מות האֵ 
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  .כולם, שלום חברים

ברצוני לשתף אתכם במחשבות בעקבות 

האסיפות האחרונות של מתיישבי יפעת 

 ואופן גביית המקורות 2014בנושא תקציב 

ברור לי שיש בעיה בעצם . לתקציב

ההתייחסות שלי לנושא זה ממרחק פיזי 

. ומבלי שהשתתפתי באסיפות עצמן, כה רב

רא את קו, אני אומנם שומר קשר רציף

החומר ומתעדכן גם משיחות עם אבישג 

ובכל זאת ייתכן מאוד , ואחרים

ממקום מושבי בסוף , שהפרספקטיבה שלי

בהחלט . מעוותת את המציאות, העולם

יושב לו : "אבין אם פה ושם מישהו יגיד

אבל , בא והולך כל שנתיים, בארגנטינה

"... מרשה לעצמו לשלוח תובנות על המצב

 מבקש לומר בקיצור למרות כל זאת אני

את המבחן הזה עברנו : את הרגשתי

  .בהצלחה

  

כמו , תגובותאני שואב עידוד רב מכמה 

שמשקף , למשל המייל של אופיר צבי

אני גם מעודד . למיטב ידיעתי דעת רבים

מדברים של אחדים מתושבי ההרחבה 

שאמרו שאינם חוגגים , לאחר האסיפה

ר ומוכנים כב, בוודאי שלא ניצחון, הישג

כדי , למרות ההצבעה, להפשיל שרוולים

לחפש דרך נוספת טובה ומוסכמת יותר על 

  .כולם

  

אני מבין את תחושתם של חלק מחברי 
, עם זאת. בתום האסיפה) הקיבוץ(יפעת 

, זה יכול היה להיות גם הרבה יותר קשה
לא חסרות דוגמאות . מתסכל ומדאיג

, חלילה, אינני מזלזל. ממקומות אחרים
: אך נדרשת גם פרופורציה, ספיבנושא הכ

המשימה של בניית מרקם חיים משותף 
כולל קליטת בנים , של כולנו, ביפעת אחת

, הינה משימה אסטרטגית, לחברות
מטרה זו . היסטורית וחשובה מאין כמוה

, בשו(נמצאת מעל לוויכוח על גובה המס 
  ).בלי לזלזל בנושא הזה

ההתייחסות . ומבחנים רבים עוד לפנינ

 ,יבאסיפה היתה לכאורה לחישוב הכלכל

אבל האתגר והחזון הם נטו ערכיים 

בל נבלבל בין אמצעים . וחברתיים

קל מאוד להפוך יישוב צומח . למטרות

ללא , ותוסס כיפעת ליישוב רדום ומאובן

איש . תרבות וחיי קהילה, חינוך משלים

אני בטוח . מאיתנו אינו רוצה את זה

ד הצבעות שלא יתפלגו שעוד יהיו בעתי

לפי השתייכות החברים לקיבוץ או 

שנראה בהן רבגוניות בכל צד , להרחבה

זה יהיה סימן מובהק לכך שחי כאן . וצד

  .שיש יפעת אחת, יישוב אחד

  

, תמיד. נמשיך להתווכח, עוד נמשיך לדון

יהיו  יהיו חברים מרוצים ו,ובכל עניין

אבל המרקם החברתי , מרוצים פחות

 ייבנה גם 60- יפעת בת ההחדש של

הרגעים הקטנים "מן , מדברים נוספים

הוא ייבנה דרך הטיול ". של היום יום

על " שלום"השיחה וה, החג, המשותף

וחשוב , בכולבו או בבית הילדים, השביל

 מן החינוך והמסר שאנו רוצים –מכל 

שהם ההוכחה , להעניק ולהנחיל לילדינו

החיה והחזקה מכול שיש כאן יפעת 

לא שכחתי כמובן את העזרה . חתא

בזאת . ההדדית והיד המושטת בעת צרה

  .כבר הוכחנו שאנו בית לתפארת

  

מבט מסוף העולם אך עם , חברים, זהו

, אני לא ממציא את הגלגל. הלב בבית

אבל מאמין שאם הדברים שאני מנסה 

להאיר יעמדו לנגד עינינו גם בעת הדיון 

הרי שמראש , הכלכלי הסוער ביותר

גברנו על המחלוקות , צחנו את הקשייםני

ושתלנו פרח נוסף בגן היפה של יפעת בת 

  .60- ה
  

  , ש חם"ד

  , להתראות בכל עת

  קיטו הנדלר
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על שינוי שאולי יחול בקרוב בטעמם המוכר והטוב של מי השתייה  אמנון כהןמהשבוע נודע לנו 
מרחיב , איש המים של יפעת במשך שנים רבות, אמנון. שינויים במקור המים של יפעתעקב , שלנו

  .ומסביר
  
  

התרגלנו מעולים שהאם יש סיכוי שנמשיך לקבל את מי באר שימרון ה? מה העניין, אמנון �
  ?אליהם מיום הקמת יפעת

  

 אבל  ,למרות אחוז הגיר הגבוה ובעיית האבנית הנגזרת מזה, מי שימרון הם באמת מעולים �
 והיא – חברת המים הלאומית של ישראל –" מקורות"ההחלטה היא של . הדבר אינו תלוי בנו

דש מרץ ישולבו מים מתחילת חו. קשורה בשינויים תפעוליים במערכת אספקת המים הארצית
 . מותפלים במערכת אספקת המים שלנו

זהו . התפלה ממי השתייה בארץ מסופקים ממתקני הלמעלה משלישכבר חשוב לדעת כי כיום 
לא עוד : ושינה את היחס לבעיית המיםבמשק המים מהפך עצום שהתחולל בשנים האחרונות 

שתלוי מוצר אלא , מי התהוםתלות קריטית בחסדי שמים ובמאגרי עם , משאב טבע במחסור
אינני יודע אם ההחלטה לשלב מים מותפלים . השגה-אך בר,  יקר– בחוקי היצע וביקוש

 מקידוח מי שימרון או שאיבהאטה יזומה בבמערכת אספקת המים של יפעת נובעת מה
שיעור המיהול של  .אבל זאת החלטה סופית בהחלט שאינה נתונה למשא ומתן, מסיבה אחרת

  .יש להניח שהוא ישתנה מעת לעת,  לא נקבעתפלים במים השאובים שאנו שותיםהמים המו
  

  ?האם עלולות להיות לכך השלכות שליליות   �
  

יכולות להיות כימיות ולא ברור אלו אינטראקציות , הצנרת שלנו ותיקה מאוד. קשה לדעת  �
ת ההולכה תופעות של איכול או בלאי מואץ של צנר. למים המותפלים עם הצנרת הזאת

 –מבחינת הטעם . נצטרך להיות עם היד על הדופק ולערוך בדיקות תקופתיות. עלולות לקרות
  .ייתכן שהטעם יהיה תפל ופחות טעים מהמים שאליהם אנחנו רגילים, אינני יודע

 ראויים הופכיםהודות לכך המים . מהמים המלחיםבתהליך ההתפלה מסולקים כמעט כל 
 החיוניים יסודותשל  גםגמור  כמעט בעיקר סילוקם ה– סרונות יש לכך גם חאבל, הלשתיי

ם נדרשים גם לגידוליסודות אלה . ומגנזיום סידן כגון ,ם ובעלי החייםהאד לבריאות
  . הפתרונות לכך כמובן אינם ברמה המקומית. ם של צמחיוהתפתחותם
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ת החורף השחון על מצב  מה יהיו השלכו– בהרכב מי השתייה שלנו הצפוייםבלי קשר לשינויים   �
  ?בענפי גידולי השדה והמטעים,  בחצר–אם בכלל , המים ביפעת

  

  . ביישובכולל הגינון, לא תהיה בעיה בצריכת המים הביתית, לפי הערכת רשות המים  �
משקים את השדות והמטעים בעיקר במים , גם אצלנו,  ברוב אזורי הארץ–אשר לחקלאות 

  . ברמות טיהור שונות) י קולחיןמ(ים בִ ׁשָ מּו
מאחר . 'ירקות וכו,  חיטה–החלו להשקות בעמק את גידולי החורף ,  המתמשכתבגלל הבצורת

 משקים רק – בלבד מהקיבולת 30%- כ–שמאגרי המים בעמק התמלאו באופן חלקי ביותר 
 בכמות המים המגיעה 5%-ניכרת ירידה של כ: גם במים אלה המצב לא קל. במי קולחין

לחיסכון ) הראויה לשבח(ת הציבור דעּו כנראה הודות למּו–) ש"מט(שפכים ה טיהורלמתקני 
 בגידולי הקיץ עלולה בהחלט להיות בעיה .יהיבמים בשימוש הביתי ובמפעלי התעש

   . יחסרו מים וספק אם ניתן יהיה להיכנס לשדות בלי השקיית הרוויה–משמעותית 
  

  ?במה כרוך תפקידך כאיש המים  �
  

לו בתפעול -העוסקת בתחומי העמק ואף מחוצה, "פלגי מים"עיקר עבודתי הוא בחברת  �
ערי "אני מנהל את אספקת מי הקולחין ממתקני טיהור השפכים של . מערכות מים ושפכים

וכן לאספקה , למאגרים) יקנעם וטבעון, רמת ישי, מגדל העמק, נצרת עילית, נצרת" (העמק
  .שטחי המטעים של יפעתבהם , ישירה לשטחים חקלאיים

בכל יפעת מותקנים מדי . ")שטח המחנה ("ביפעת אני אחראי על המים בתחומי היישוב עצמו
אני עוקב אחר צריכת המים ומשתדל לאתר בזמן נזילות וכן בעיות של אי מדידה או ו, מים

  . כל זה במגמה להפחית ככל האפשר את אחוז הפחת–מדידה לא מדויקת 
  . 2013ביוני בתפקיד איש המים  אותי אילן פיין ש יפעת החליף"בגד

 דיגום התקנות מחייבות. שתייהה מי בנושאמשרד הבריאות ל תקנות חדשות שבאחרונה יצאו 
כדי שנוכל להישאר . מידה מחמירות- ועמידה באמותבקרת איכות, מים במערכות ציבוריות

שקשור כמובן בעלויות  מה (חיצוני ולא להיות כפופים לתאגיד מים  לעצמנועצמאיספק מים 
תקוותי היא כי נגיע . הנדרשת בנושאהמקצועית וההסמכה ה הכשראני עובר את ה, )נוספות

צריכה אלא גם עבור , לכך שיוקצו לנו מי שתייה בתעריף נמוך יותר לא רק לפי ההקצבה לנפש
  .ךנקווה שנגיע לכ. בעריםכמקובל , )'גינון ציבורי וכו, מוסדות חינוך(ציבורית 

  

  עבודה של החשמליההעדכון מחירי 
  

  :דלקמן כ מחירי עבודת החשמליה1.3.2014- החל מהיעודכנו פעילה הנהלה העל פי החלטת ה
   

מחיר קודם    
  )שעה/₪(

  מחיר מעודכן 
  )שעה/₪(

  100  80  חברים

  90  70  גימלאים

  140  120  ענפים

  150    חיצוניים

  
  .שה של החשמליה למחיר הרכי15% תוספת של :מחירי חלקים
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 החלו, תשע בשעה,  שעברהשבתבוקר הב
משם , יהיהחנ למגרש רכבה כלי לזרום
 רק. אבא אלוני לשמורתבשיירה  יצאנו

 את הבנו, המסלול לתחילת כשהגענו
 וטף נשים ,גברים 120 מעל :העניין עוצמת

 כדי אספונ ,יפעת ק"מק כולם, )טף המון(
 נפלאה שבת לבלות כדי ובעיקר ,לטייל
 את כבשנו כאילוהיה  נראה .ביחד

 ניצחו קדוש ומאיה שכנר אלעד. השמורה
 אביבי? האוויר ומזג, רמה ביד ההפקה על
  .תענוג שוט פ– הקייצי גבול על

יש  אבא אלוני שמורתב .לדרך יצאנו
 פרחי המשלבת ,דופן יוצאת פריחההשנה 

). החורף ויתר עלינו השנה (ואביב חורף
, דליםחר, סביונים, עיריות, לניותכ

 את קיבלו פרחים מיני עשרות ועוד רקפות
הצטרפו  ואלוני התבור , בשלל צבעיםפנינו

 במילים .בהיר ירוק בצבע בפריחהלחגיגה 
 הטבע שרק ויופי צרופה אה הנ– אחרות

  .לתת יכול

 יזומות הפסקות שתי היו הטיול במהלך
, במיוחד מרשים אלון עץ על טיפוס ששילבו
ראו  (חבל משיכתתחרות , ניפסּוִּת  משחק
התחזקות ו חבלעל  קפיצה, )מסגרת

 מצד. הילדים של מצידם חטיפיםב
 לישיבה ההפסקות נוצלו המבוגרים
 נעימה שיחה, אכילהו שתייה, בחברותא

 גדלה יפעת (אנשים בין רויותּכֵ יה ואפילו
  ).האחרונות תייםנבש דומא

 חורש בתוך, למדי וקל נוח היה המסלול
 מטיילים ברגלי שנכבש עפר שביל ועל טבעי

 חלק ההליכה חזרו בתום. השנים במהלך
 לפיקניק נשארו וחלק הביתה מהמשפחות

! מקסים יום לנו היה .צהריים ארוחת של
 אל –ו שהפסיד יםומרגיש והגיע שלא לאלה

   !ביחד רבים טיולים עוד מתוכננים, תצטערו

דני , אלעד וסיגלית שכנר – הטיולים לצוות
 – ילן גוריון ומאיה קדושא, עמית רז, סלעי

  .מצוינת פתיחה היתה, רבהתודה 
  ברקת כהן

  

  
ההורים נתנו לילדים  .התחרו הורים מול הילדיםת משיכת החבל יותחרומ באחת

כשנדמה היה , ברגע האחרון . קצת יותר ברצינות ואז התחילו למשוך,להוביל קצת

 –ילים ורני קדוש גיא תהילדים  הלאהצטרפו  ,מנצחים אנחנוש ,הוריםה, נול

מישהי . ההשפעה על נבחרת ההורים היתה מיידית. שבכלל היה קודם השופט
אבל , נוכל כוחב, רצינותו בחבל בנמשכ "...!זה לא כוחות": מהאימהות צעקה

  .כולל המפסידים, םלושמחת כ ל– התחרות הוכרעה לטובת הילדים
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 אסיפהשידור האתם רוצים להקשיב ל
  לקרוא את המודעות בערוץ המודעות 

  "מה קורה"מגזין הווידאו החודשי לצפות ב

  ?אבל אינכם מצליחים להגיע למוקד של יפעת

  או אולי הגעתם למוקד של יפעת

  ? "סיֶ "ואינכם יודעים איך לחזור לשידורי 

  ! זה קורה לרביםו, זה מרגיז

  ! יש פתרון–אבל יש גם חדשות טובות 

   מתנדב לביתכם תשלח והיא, פנו לריקי במזכירות

  . שיראה לכם בשמחה ובסבלנות איך להתגבר על הבעיה
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 דפנה קולמר ומיכל סהר, דני סלעי: צוות המארגן            ה
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  במלוא התנופה
כבר פועל , שנחנך רק באחרונה בגלגולו החדש כמועדון הפנאי של ותיקי יפעת, מועדון דורות
 מדי ארוחות בוקר מזמינות וגם ,כל מי שבאמקדמים את דלת פתוחה ומאור פנים . במלוא המרץ

מצליחות לפחות הפעילויות התעמלות ותנועה . מאפשרות מפגש חברתי נעים את הוותיקים ופעם
חוג מּודעּות  (בשבוע הבא יחלו החוגים. יריםרלשמר את מה שנשאר מן הגמישות וכוח הש

 מתוכנן טיול לאזור הגלבוע 18.3.14', ליום ג. )חוג מחשבים בהדרכת חיים ביין, בהדרכת שיגי
י ביקור במרכז למורשת יהוד, המשלב תצפיות נוף נהדרות, ועמק בית שאן בהדרכת גיל ברנר

מסלולי הליכה קצרים בלב פריחת האביב בגלבוע וביקור בעין יהודה , אתיופיה בבית שאן
  . ב"בעין הנצי") המעיין הכחול("

  : מבקש להוסיף, מנהל הקהילה, גלעד דקל
. דורותפתיחת מועדון לפני כשבועיים לטקס חברים שבאו העשרות את היה נעים ומשמח לראות 

.  ולציבור בכללו יפעתרכז ראוי לפעילות תרבות וחברה לוותיקיאני מאמין כי המועדון יהיה מ
בניהול והנאמנה  על עבודתו המסורה חיים-ליוסי בןבהזדמנות זו אני רוצה לחזור ולהודות 

  . שתנהל את פעילות המועדוןלשיגי אילןהרבה הצלחה  ולאחל ,המועדון לאורך שנים כה רבות

  
  
  

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

   

קבלו תוספת מחכימה לשורה התחתונה של שני הסיפורים , ה של השבועלפני הגשת המנה האחרונ
, בוואדי שמתחת גבעת בית העלמיןרציני  סימנים למאגר נפט –שהובאו בעלון הקודם ועניינם 

  . 1956 באביב בתא'סמוך לבאר הישנה של ג
  

.  יוחסה התגלית לנזילה של נפט או סולר ממשאבת המים של הבארשחר-אהרוני בןבגירסת 
גומא (הסיידה זרימה של רקבובית אורגנית משורשי היה " נפט" נמצא שהיואב אהרוניבגירסת 
  . ה בצפיפות את אזור הבארת שכיס)הפקעים

  
  : שלישיתה מוסיף גירסדני אדר

היה שבאותם ימים ) שרוף(אינו אלא שמן משומש " נפט"המצאו בסופו של דבר ש, לפי זכרוני
ריססו , ימים ספורים לפני גילוי הסימנים המשמחים בוואדי. ם כקוטל עשביבומקובל להשתמש 

  ... ואידך זיל גמור–במיוחד נגד הסיידה , את אזור שולי גן הירק נגד עשבים רעים
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  :ועכשיו לסיפור החדש

 הועלו לאתר יפעת סיפוריו של עודדי על דרך הגעתם של כמה כלים ישנים למוזיאון לא מכבר
, 1982בשנת " סיפורים מכלי ראשון"פורים אלה ראו אור ביפעת בשם סי. העמק בתקופת הקמתו

ונזכר , ליקק את האצבעות, גלעד איילי קרא את הסיפורים . שנה לייסוד המוזיאון20במלאת 
  . שלא נכלל במקבץ סיפורי עודדי, בעוד סיפור

  .קראו והתענגו
  

  גלעד איילי/ מחרשה ימנית 
  

יש לי מחרשה שמוכרחים , גלעד, שמע: תפס אותי עודדי, ואני אז משוחרר צבא טרי, הימיםבאחד 
המחרשה הובאה . וזאת מַהֶּפכת לצד ימין, כל המחרשות מַהְּפכות לצד שמאל. להביא למוזיאון

 היא אחת ויחידה ששרדה מתקופת הכרמים של הברון רוטשילד –במיוחד לעבודה בכרמים 
כאן נקב עודדי ... (היא סתם גרוטאה מברזל בחצר של איכר זקן במושבה כיום . בתחילת המאה

הבעיה היא שהזקן הוא רשע ). שמסיבות מובנות לא אוכל לחשוף כאן, בשם המושבה הוותיקה
היא יכולה להחליד ולמות , מצידו. ורק בגלל רשעותו הוא לא מוכן למסור אותה למוזיאון, מרושע
כך הרבה פעמים - אחרי כל–ני כבר לא יכול להיראות במושבה א!  הוא לא ימסור אותה–בחצר 

סעו לשם בשבת , ה'קח איתך שניים מהחבר. מביטים עלי בחשדנות ובעין רעה, שהייתי שם
  –אחרי הטשולנט , במילא כולם ישנים בשבת בצהריים, אף אחד לא ישים אליכם לב, בצהריים
  . תעמיסו אותה ותביאו אותה הנה,שם היא מונחת, סעו עד החצר הקיצונית! זה קדוש

  
  .לבקשה של עודדי אי אפשר היה לסרב

הטרנזיט היחיד (נסענו בַונדּורה . חנן פקר ואנוכי,  זיו מחניימי–יצאנו בצהרי שבת אל עבר היעד 
: הגענו לרחוב הראשי של המושבה הקטנה.  עודדי אמר שיש ברכב זה די מקום למחרשה–)ביפעת

, כל האיכרים הזקנים יושבים כֵבדים אחרי הטשולנט בפתחי הבתים! םאיזה שינה ואיזה צהריי
חרדון עייף יחצה את הרחוב מצד , כלב יעבור: מחכים שמשהו יקרה, המבטים תקועים ברחוב

 הרגשנו את –עם שלושה צעירים , ופתאום מגיעה ַונדּוָרה לבנה... ילד ירוץ אולי אחרי כדור, לצד
נכנסנו בדרך , נסענו עד קצה המושבה? מה יכולנו לעשות. כידוניםהמבטים ננעצים בגב שלנו כמו 

  .עפר מאחור לחורשה קטנה וחיכינו שיירד החושך
  

, שבת-כאשר השמש שקעה וכל אנשי המושבה נכנסו לבתים להבדלה וארוחת ערב של מוצאי
  .העמסנו בחסות החשיכה את המחרשה והבאנו אותה לעודדי, נסענו לחצר

 
  :ד"הערת המלביה

 לשמאל מַהֶּפכת לצד ימין על פני מחרשה שמַהֶּפכתיש למישהו מושג מה היתרון של מחרשה 

 . כל תובנה תתקבל בברכה?בעבודת הכרמים
  א.מ
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 16:00-18:00 בשעות 3.3.14, !)כן- כן(ד "תשע' אדר ב' א', ביום ב
בחדר האוכל יריד עליז של החלפת תחפושות בשיטת  נערוך

הבאת משהו ,  הוא של–? מצאת משהו מתאים": ןֵּת -חקַ "
  !ן בשמחה ֵּת –ר מתאים לאחֵ 

  .פורים-נוער יפעת ידאג לפעילות משמחת לילדים באווירת טרום
  

, ד"תשע' אדר ב' יד', בת פורים של הילדים תיערך ביום אמסי
  . בחדר האוכל16.3.14

מסיבת פורים של קהילת יפעת הבוגרת תיערך באיחור האופנתי 
. 21.3.14, ד"תשע' אדר ב' יט, ביום שישישל פורים המקובל 

  !נפלאות הקרקס: הנושא הפעם
  

  ַעד ַעד ִׁשְלֵגי ֹקֶטב- ִמַּיַער.ֶזה ַהִּקְרָקס
  .ֹוד הּוא נֹוֵסַע ַעל ַיִּמים ְוַּיָּבׁשֹותע

  ,ְּבַרָּכבֹות הּוא ִמְתנֹוֵדד ּוְבֶעְגלֹות ֹחֶרף
  .הּוא ָנע ַעל ַּדָּבׁשֹות, ָּבֳאִנּיֹות הּוא ָׁשט

  

  ׁשּוק ִנַּדַחת-ּוְכֶׁשִּנְדָלק אֹורֹו ְּבתֹו ִעיר
  יםנִ  יוֹ וֹ ּתעְ ּבַ גְ ִּמ ִמ יף ְוַהּקֹוֵסם ֵמעִ 

  דחַ  יַ ים לוֹ ִא ָּת ְׁש ִמ יו ּולָ ים עָ ִח מֵ א ְׂש הֲ 
  ...יםנִ מוֹ ְּׁש ן הַ ב ּבֶ בַ ם לְ גַ ה וְ נֶ וֹ מְּׁש הַ  ןּבֶ 

  התיבה המזמרת /  נתן אלתרמן                                
  
  
  

  
  
  

� � �  
  !לפני פוריםמשהו עוד , רגע-רגע

  .13פרטים במודעה נפרדת בעמוד  – 8.3.14,  ביפעת בשבתשבת ניווט �

  .13.3.14',  ביום ה–כמובן באיחור של כמה ימים ,  לכבוד יום האשה הבינלאומי– יםערב נש �
  

  , שלכם ולמענכם
  תרבות – מאיה קדוש

  
  
  

 


