
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שיחת חברים
 

את  כתבנוזאת בהזמנה לשיחה  .פתוחה שיחת חבריםבמועדון דורות התקיימה  10.3.14', בביום 
לעיתים אפילו , לא ענייני, כי השיח הציבורי ביפעת הפך לכוחני ה המעיקהרגשהה :ההרקע ל

אופן שיח  .ולבית שיח שנראה כעימות בין יריבים ולא כדיאלוג ושיחה בין שותפים לדרך; אלים
ויוצר חוויה של ניכור וחוסר אמון בין , כזה מקשה על יכולתנו כחברה לקבל החלטות שקולות

מאחר שלשיח הציבורי ביפעת שותפים ואחראים כולנו . ובין חברים לממלאי תפקידים, החברים
 .כולנו יכולים להיות שותפים גם לשינוי האווירה, כחברים

 

חברים  – צעירים ומבוגרים, חברים 30-הגיעו כ, אופן כללי ופתוחהשיחה הוגדר בנושא אף ש
כל כמעט . השיחה הונחתה על ידי רן רון .הנושא חשוב וראוי לשיחהשגם הם , כנראה ,החשים

ככל קשים ונוקבים  ,דבריםהש יבלמו כל אחד אמר את שעם ליבו בלי הפרעה. דיברוהמשתתפים 
אפשר הוכיחה כי השיחה . אינם מסכימים לנאמרשברים על ידי חבקריאות ביניים שוסעו , שהיו

להיפגש  חברים רביםלאמיתי  צורךוכי יש , בצורה חברית ומתוך הקשבה –לשוחח גם אחרת 
 .קבלת החלטות שםל נושאים שונים במסגרת לא פורמאלית ולא רק לע ולשוחח

 

זו שיחה היתה , יקורתתפקיד שאליו מופנית באופן טבעי הרבה ב –מנהל הקהילה כ, עבורי אישית
וגם מחברים  ,הדים ורשמים שאני מקבל מחברים שהשתתפו בשיחהמ. ומחזקת החוויה חשוב

חשובה ומשמעותית היתה חוויה הלמד כי  אני, מה שנאמר בהאבל שמעו בשיחה שלא השתתפו 
 .גם לאחרים

 

בכוונתנו  ,שהתחיל בשיחה זו מהועל מנת להמשיך  ,על מנת להגדיל ולהרחיב את מעגלי השיח
שעל נושאים בננסה לקיים שיחות חברים  ,בנוסף. םידומה בעוד כחודשי תבניתלקיים שיחה ב

 .אסיפהדיון והחלטות בלפני הגעתם לסדר היום 

 
 קבלה לחברות

מועמדים חדשים  28ביום שני האחרון חתמו במפגש חגיגי  !זו איננה שגיאה בכותרת, חברים, כן
 בו בנים ומשפחותשלשלב , סוף לקו הגמר-סוףגיע רוך ולא קל מתהליך א. על הסכמי ההצטרפות

ויעשירו חדשים יגדילו החברים ה 28. הצבעה לקבלה לחברותאת ביתם יעמדו ל הרואים ביפעת
 .יםאת הדרך לבנים ולמשפחות נוספ והם מתווים, את אוכלוסיית חברי יפעת

. בית ביפעתהים רבים בדרך לבניית בפנינו ובפני המשפחות קשי עומדיםעדיין ,  תם לא עודהמסע 
גם ליום בקרוב כך נגיע  ,קבלתם לחברות שלבכי כשם שהגענו בהתמדה בנחישות ל ,אני מאמין
 .בנות את בית הקבע שלהם ביפעתהתחיל ללהחברים החדשים שבו יוכלו 

 

כל  בקבלתולתמוך  24.3.14', שתתקיים ביום בלכל חברי יפעת להשתתף באסיפה  קוראאני 
  .27-28.3.14', ו-'שתתקיים בימים ה קלפיהצבעה בבהמשפחות לחברות ים והבנ

 !חג פורים שמח לכולם
 

 מנהל הקהילה –גלעד דקל 
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 12.2.2014נהלה מיום הישיבת ועד ה

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

 יהודה בכר :ממלאי תפקידים
 

Uסדר היום של הישיבה: 

  4/2014אישור פרוטוקול  .1
 .ךפסיק את חברותו טרם השיויהצעת החלטה בנושא זכויות בני זוג שאחד מהם  .2
 .סלע על סיום תפקידו ליפעת בעקבות הודעת גיורא םדיון בנושא מנהל עסקי .3
 .הסדר אהדהדיון ב .4
 

Uהחלטות: 

 .אושר 4/2014פרוטוקול  .1
 . ד עומר כהן וצוות מצומצם של ההנהלה"דיון על המסמך שהוכן על ידי עונערך  .2

 .ההצעה אושרה ותובא לדיון באסיפה
 . על סיום תפקידובל את הודעת גיורא סלע יועד ההנהלה ק .3

שהוכן על ידי ההנהלה עבודה על בסיס נייר  םהתקיים דיון על הגדרת תפקיד המנהל העסקי
בנתונים  עדיפות לחברי יפעתעם  ,הוחלט להוציא את התפקיד למכרז פנימי וחיצוני. הפעילה

 .א"מנהלת משבאחריות  – הוצאת המכרז. דומים
 .17.3.2014ישיבת ההנהלה בתאריך נדחה הדיון בהסדר אהדה ל מפאת קוצר הזמן .4

 
 
 

 .ת משאבי אנוש/לבחירת מנהלהצבעה בקלפי התקיימה  6-7.3.14בימים 
 )קדנציה שנייה(רוט -המועמדת היחידה לתפקיד היתה שרה בהיר

 .חברים 57בהצבעה השתתפו 
 חברים 39הצביעו רוט לתפקיד -אישור שרה בהירבעד 
 חברים 18הצביעו נגד 

 
 68.4%אושר ברוב של  מנהלת משאבי אנושל רוט-שרה בהירמינוי 
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 קבלת חברים חדשים לחברות ביפעת

  .חברים חדשיםחברות ו 28 שלה לחברות לאישור האסיפה והקלפי קבלבקרוב תובא 
 .שלנו בנושא זה כדאי להתבונן בהיסטוריה הקרובה, שעהכדי להבין את גודל ה

. חברים חדשים 3התקבלו ביפעת בסך הכול , שנים תמימות 10במרוצת , עד היום 2004מאוגוסט 
שנים  10מספר חברי יפעת במרוצת . ביפעתעל קבלה לחברות נו בפעם האחרונה הצבע 2009שנת ב

 . 284-ל 325-מ – 40-ביותר מאלו פחת 
 . מגמת הירידה במספר החברים עומדת כעת להשתנות

 . ה וצמיחהמחדש לקליט ויפעת פותח שערימשמעות ההצבעה שתיערך עתה היא שקיבוץ 
 

לבנות לחיות ביפעת ולחזור רוצים ש, ינם בני ובנות הקיבוץ ובני זוגםהחדשים ה מועמדיםרוב ה
קשר עז ליפעת זה שנים בקשורים שצעירים מספר אליהם מצטרפים  .ביתםאת  ,איתנו, כאן

רות רשות מקרקעי ימאחר שאין כיום אפשרות לקבל היתרי בנייה בשל גזֵ  .ורואים בה את ביתם
ע "ועד לבנייה חדשה כלול ברובו באישור המתעכב לתבהמי" הבננה"וכן מאחר שמתחם , ישראל

לפיהן מתחייבים הנקלטים , חלטות הקליטה לחברותערכנו התאמות בה, החדשה של יפעת
 לצעיריםת על מנת לאפשר קידום התהליך ומתן מעמד של חברּו. החדשים לבנות ביפעת את ביתם

י "שאושרה ע', יתת מותנֵ חברּו'ל יצרנו את הנוסחה ש, במעמד לא מוגדר חיים ביפעת זה שניםש
לעמוד בדרישה לבניית בית אך יתחייבו , ת כעתים לחברּומועמדיתקבלו ה, לפי נוסחה זו. האסיפה

חודשים מיום שיתקבלו האישורים הנדרשים לבנייה מהוועדה מחוזית ורשות מקרקעי  3תוך 
יתנערו ממחויבותם  ,לחברות התקבלוש ההתניה באה למנוע מצב שבו משפחה או יחיד. ישראל

 .תאפשרבנייה תהלבנות בית כאשר 
 

 : מבחינת בניית הבית קטגוריות 3הנקלטים קבוצת ב

מהן משפחות של בני  8 –" הבננה"בעיקר במתחם , לבניה חדשה המיועדות משפחות 10 .א
 יםומבקש םביפעת את בית יםרוא, ויותר 10-ביפעת כ יםהחי ובנים משפחות –הקיבוץ והיתר 

 ).21.5.2012-שנערכה בבחיוב בקלפי כך על החלטנו (חברות להתקבל ל
 . כת לסביהםיבדירה המשוישנים ויגורו  10הגרות ביפעת מעל , משפחות של בנים יורשים שתי .ב

 .שטרם התקבלו לחברות, של חברי יפעת ות זוגבנ/בני שלושה .ג

 .חוברת היכרות עם המועמדים תחולק לחברים בימים הקרובים
 

 ?מה בהמשך
ה נגיע לקליט, להערכתנו. חודשים נוספים 6-8דומה בהיקפו בתוך  קליטה של מספראנו צופים 

אני מעריך  !שנה 60ליפעת במלאת לה  אין מתנה גדולה מזו. השנה חברים חדשים 60-כשל 
רבים מבנינו הגרים ביפעת ו, כיווןאת התסמן בקליטת בנים לחברות פריצת הדרך הנוכחית ש
 .לתהליך הצטרףמחוצה לה ירצו לו
 

התמקדות מגמה הנוכחית של תימשך הבקבוצה זו . 'על פרטי ההרשמה לקבוצה בבקרוב נודיע 
ככל הנראה יהיו  .בהצטרפות ןזה זמן ומתענייחי ביפעת מומספר קטן של מי ש בני יפעתה בקליטה

רו מהלכי הקליטה לגביהן נעצאך , תלקבוצה הנוכחילמעשה משפחות השייכות גם בקבוצה זו 
 .סיבות שונותמ
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ישנן כבר . יורשים מבוגרים יותר ת של בניםשאלת הקבלה לחברּונצטרך להביא לדיון את בהמשך 
מי שגר כל המגמה שאת לחזק נראה לנו שחשוב . וליבון בנפרד ןאך הנושא דורש דיו, פניות בנדון
ל הפרק הוא קבלה נושא נוסף העומד ע .יהיה חבר יפעת, "קו הכחולה"תחומי לפחות ב, וחי ביפעת

קשיים תהליך זה ביש . משותפת עם הוריהם) מגרש(ת של בנים הגרים ביחידת דיור לחברּו
 . טוב ונכון למצוא לו פתרוןנושא שחשוב מדובר באך , יםמשפטי

 

 תודות וסיכום

 .עד שהגענו לרגע הזההשקענו הרבה מאמצים , חברים
קיטו  –מנהלי הקהילה ביפעת לבמיוחד , ךת התהליאברים שתמכו וליוו ברצוני להודות לכל הח

ברצוני להודות  כן-כמו .חברי הנהלת יפעתלועדת הקבלה ולו, ד"חברי צמל, דקל וגלעדהנדלר 
חן ד "עוובראשם , ולעורכי הדין שסייעו לגיבוש ההבנות וההסכמים ,ר הקהילה"יו –ליהודה בכר 

 .גביע
 

 : חברי יפעתאני פונה לכל 
, ותקראו את חוברת ההיכר

 בואו לאסיפה שתאשר העברת
פו השתתלקלפי ו המועמדים

 . בקלפי בהצבעה
 

 אחרי הרבה זמן של היכרות
 חשיבהו, עבודה עם הנקלטיםו

 על, על הרצוי, רחבה על הטוב
: אני אומר בפה מלא, האפשרי

 יפעתלוחיוני חשוב דובר בצעד מ
  המועמדים כלקבלת . כולנוול

ותצעיר  תחזק, לחברּות תעשיר
לטובתה ולטובת  ,יפעתאת 

 . עתידה

 !בהצלחה לכולנו

 ד"מרכז צמ – אבנר גלילי
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 הכפר, המשפחה: מעגל ראשון

מקום , כאלה הם שנת הלידה. ניתנים לשינוי םדים ואינלָ חלק ממרכיבי זהותו של אדם הינם מּו
מרכיבי הזהות הללו של חוסיין ... ילדותהשפת , ההשתייכות המשפחתית, יםעיניהצבע , הלידה

. לא הרחק מיפעת, יהלמשפחה בדווית גדולה בכפר כעב 1977הוא נולד בשנת . כעביה ברורים
בבית הספר . שפת ילדותו היא השפה הערבית). הוא החמישי(במשפחה עשרה אחים ואחיות 

בכעביה לא (היסודי למד בכפר הולדתו ולאחר מכן השלים את לימודי התיכון בכפר זרזיר הסמוך 
ות השתלב: מסלול חייו אחרי בית הספר היה לכאורה מותווה היטב). היה אז בית ספר תיכון

הקמת משפחה ובית  –ואחר כך , במעגל עבודה כזה או אחר כדי לסייע בפרנסת המשפחה הגדולה
 .לא כך היה. כמו כולם, בכפר

 
, במאמצים גדולים מאוד, אומנם – ובחירה זאת מפני שחלק אחר במרכיבי הזהות ניתן לשינוי

ום הוא תעודת הזהות הוא נאבק על מה שהי .כעביה הוא אדם אמיץ. ולרוב גם במחיר אישי כבד
שילם הוא . פעמי-התשלום הזה לא היה חד. בעיניים פקוחות, שלו ושילם על כך את מלוא המחיר

 .ויידרש לכך כנראה כל חייו, בכל יום ויום ממשיך לשלם אותוו
 

 קבוצת הכדורגל מכבי חיפה: מעגל שני

הספר לכדורגל של מכבי  הצטרף לבית 14בגיל . התגלה כשחקן כדורגל מוכשר הנער חוסיין כעביה
אף שהיה שחקן . במקביל ללימודיו בבית הספר השקיע זמן ומרץ רב באימוני הכדורגל. חיפה

אבל . למכבי חיפה בלב ונפשהיו מסורים  ,והוא בכללם, כולם: תלא חש זרּו, בדווי יחיד בקבוצה
רב לחלק מהשיח ב הפך הגיוס המתק"בכיתה יוא החלו חבריו לקבוצה לקבל צווי גיוס "בכיתה י

איזו יחידה היא המאתגרת מכולן , )כמובן, לוחמים(איזה תפקיד מחכה להם : הקבוע בין הנערים
להיות כמו הרצון . היחיד שלא קיבל צו גיוס, היה מחוץ לשיח הזה רק הוא)... אלא מה, הצנחנים(

הרי  ?יתגייסאבל איך  – היה חזקהמשמעותית ביותר עבורו והנאמנות ת ההשתייכות קבוצב כולם
  .ל אינו מגייס את ערביי ישראל באופן יזום"צה

 
בכפר רק צעירים מעטים  – לרצון שלו להתגייס לא היה לנער ממי לשאוב עידוד ותמיכהשלו בכפר 

כשהעלה את הדבר בפני . אף אחד מהם לא היה ממשפחתו, בחרו להתנדב לשירות צבאיכעביה 
של כשנסיונות השכנוע . טונים שהלכו והחריפוב, משמעית-וחד נתקל בתגובה קשה, והורי

ייזרק לרחוב , ינודה מהבית, אמרו לו בבית שאם יממש את כוונתו להתגייס, לא הועילומשפחתו 
 הבדווי של הכפררצון עז לפרוץ את החומות  בער בו. בכל זאת התעקש על שלוו .פשוטו כמשמעו –

אילו ידע איזה מחיר ישלם . ק ממרד נעוריםאולי היה זה גם חל, ולהיות חלק מהחוויה הישראלית
 .אולי היה מהסס יותר, בחירתועל 

 

 חטיבת הצנחנים: מעגל שלישי

, התעקש על הצנחנים, שביקש להתנדב הבדווי נערלא בשמחה קיבלו את ה .בצבא לא הקלו עליו
, כך-כל נחושבעל אופי ואלמלא היה , זה היה תהליך ארוך ומתיש .ולא ויתר גם כשנדחה שוב ושוב

סוף -הצליח לקבל סוף, 20-והוא כבר בן למעלה מ – 1998במרץ . בוודאי היה מרים ידיים ומוותר
הציעו יחידה ערבית , הציעו לו להיות גשש. כך שונה היה-כל, בצנחנים לא רצו אותו. צו גיוס

כנראה  מישהו. אבל לבסוף השיג את מבוקשו, כל מקום שבו יוכל להיות בין דומים לו –במודיעין 
 .לחימה הבלתי מתפשרתאת הפוטנציאל שיש בנחישות וברוח ה, למרות הכול, זיהה
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 ןהתכוו הוא. אל תבוא הביתה, אתה לא בן שלנו יותר: בנחרצותביום שבו התגייס אמר לו אביו 
אולי הכי  –הוא היה חייל בודד . לא דיברו איתו בטלפון, שנים לא הסכימו להתראות איתו 7. לזה

, עם מי לחלוק קשיים ולבטיםלא היה לו , כי לא היו לו בית ומשפחה אפילו מרחוק –ל "צהבודד ב
אבל תמיד חזר , נשבר, לא אחת נפל ברוחו .לאן לצאתלא היה לו , על הישגים בפני מי להתגאות

  .גילה בעצמו כוחות שלא ידע שהם נמצאים בו, והרים את עצמו
 

 בעומק הבור
 

אחד הבורות העמוקים האלה היתה פציעה במהלך מארב ". ורותנפילה לב"כעביה מדבר על 
החיילים . במשך חודש ימים שכב בבית חולים צבאי. של יחידתו ברצועת הביטחון בלבנון

, שבור ומרוסק נפשית, רק הוא שכב שם לבדו. סביבו זכו לביקורי משפחה וחברים מחבקים
אסף בקושי רב . ר את עומק הנפילהפניו מתקדרים עד עכשיו כשהוא מזכי. עוצר את הדמעות

 .בלי לשתף איש במה שעבר עליו – וחזר לפעילות היחידה את עצמו

 
 

 יפעת, משפחת לוי: ירביעמעגל 

ניגש אליו איש שלא הכיר ופנה אליו , והם אז בכפר גלעדי בארוחת בוקר, יום אחד. שנה ורבע עברו
אבל מעכשיו אני , ר כחייל בודדּכָ א מּואני יודע שאתה ל. שמעתי עליך, שלום כעביה: בחיוך חם

כמו , והשאר היסטוריה –הוא בא . לקיבוץ יפעת, תבוא אלי, כשתצאו הביתה, מחר. דואג לך
 .שאומרים

 
. יחד עם נעמי והמשפחה, דאג לו לחדר משלו ואימץ אותו כבן, צביקה עשה לו היכרות עם יפעת

משפחה שהיא שלו והיו לו שוב , שלו רקפינה שהיא בפעם הראשונה היתה לו  1999שנת למן 
הוא אהב את חדר האוכל והמפגשים בו . מהרגע הראשון הרגיש טוב ביפעת. מקום שהוא ביתוו

החופשיות והטבעיות שבה . את המולת הילדים על הדשא, אהב את החגים המשותפים, וסביבו
  .קיבלו אותו עטפו אותו בחום

 

 עדים במדים
 

ה היה ז". עדים במדים"לפני שנתיים השתתף כעביה במסע לפולין במסגרת המשלחת של 
זה היה . מאוד אישית, חוויה אחתכעביה זוכר במיוחד אבל , ולכל אורכ מטלטלמסע קשה ו

נחלק לכם : למשתתפים בגמר טקס הזיכרון אמרו מארגני המשלחת .בהר הֵאפר במיידנק
קרא בשמו ייכל מי ש. לפני היציאה למסעפחותיכם עכשיו מכתבים שאספנו עבורכם ממש

 . קבל את המכתבלייגש 
 

ידעתי שעכשיו יקראו . בכל ימי חיי לא קיבלתי מכתב מאיש", מספר כעביה, "התחלתי לרעוד"
-בבת". מכתבלי אין מי שיכתוב . שמי לא יקראוב. אחד-אחד ,המשתתפיםכל בשמותיהם של 

הוא עמד . ואחזה בגרון ,נוראהת בדידות וזרות הרגשאחת טיפסה ועלתה ממעמקי הבטן 
, מה עובר עליו יכלו לשערלא ש ,חבריו לקבוצה. מתקשה לשלוט ברגשותיו, חנוק ורעד בבכי

  .במיידנק התפלאו על סערת הרגשות יוצאת הדופן של חברם הבדווי נוכח יד הזיכרון
 

 .ובנותהיו מאשלו הרגליים , כעביה לא יכול היה לזוז. ואז קראו בשמו
דליק בהר הֵאפר לה, הבן שלהם, הם ביקשו ממנו. לוי היה מנעמי וצביקהשנמסר לו המכתב 

אמו של  ,ל"ז הוריה של רבקה, להה וצבי כהןב –הסבים שנספו בשואה נר נשמה לזכר 
 .צביקה

 

ה ומדליק לזכרה נר רצחאת מבינה מה זה שקצין בדווי מייצג בפולין משפחה יהודית שנ"
אפשר שהריסוק  ,ואני חושבת .שואל כעביה-אומר, "בלבל אותי לגמרי, אותיסק זה רי? נשמה

של הגורל את החוויה הכי אותנטית מאוד במיידנק ייצגו בדרך מורכבת ונפתלת  ווהבלבול של
 .היהודי
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 .שנה 15לפני , נחזור לזמן שאחרי מציאת האחיזה במשפחה ובבית ביפעת
. הוא יצא לקורס קצינים. חזקה הרבה יותר, אחרתכעביה המשיך בצנחנים מעמדה פנימית 

שדחתה אותו בחודשי השירות הראשונים וניסתה לשכנע אותו שהוא פשוט לא מתאים , החטיבה
במרוצת שנותיו בחיל כקצין . נאבקה עתה על שובו לחטיבה כקצין, לפרופיל של לוחם בצנחנים

למד במכללת עמק יזרעאל  2008-2010 בשנים .זכה פעמיים לציון לשבח על פעילות מבצעיתלוחם ו
. לאחר מכן חזר לחטיבה בתפקידי מטה רוחביים. וקיבל תואר ראשון במדעי המדינה ופסיכולוגיה

, מ אבי בלוט"אל, ט"תחת פיקודו של המח. בתפקידו הנוכחי הושאל לחטיבת יהודה באזור חברון
לשתינית בחברון וסביבותיה שתפקידו להיות בקשר עם האוכלוסיה הפ, "שר הפנים"הוא משמש כ

 –בעוד חודשים ספורים יקודם לתפקיד חדש  .עם כל מה שכרוך בכך, שמירה על היציבותבולטפל 
 .קצין תשתיות ולוגיסטיקה של החטיבה: לראשונה בגולני ולא בצנחנים

 

 הקמת בית

איך . מופיע גם שמו, המבקשים להתקבל עתה לחברות 28בין . להתקבל ליפעת כחבר רוצהכעביה 
זהו גם אדם יוצא , איך שלא מסתכלים על זה. זאת מועמדות יוצאת דופן, שלא מסתכלים על זה

 .מרשים ומרגש, חכם, ישר – דופן
 

משפחת  –האחת : יש לו שתי משפחות
 –השנייה , מולידיו בכפר כעביה-הוריו

. מאמציו ביפעת-משפחת הוריו
 4-אחיות ו 5במשפחת כעביה יש לו 

אחיות  3לוי יש לו  במשפחת, אחים
עם משפחתו בכעביה הוא מרגיש . ואח

הרבה מים זרמו בירדן . כיום מפוייס
לעולם לא אף ש. מאז השבר העמוק

יוכל לקבל את תגובת ההחרמה שלהם 
בו יבל. הוא מבין מה גרם לה, על גיוסו
מה גם שבינתיים , לא כעס, רק צער

גם , חלה תזוזה בקרב צעירים רבים
ות לאומי והשתלבות לעבר שיר, בנות

 . בחברה הישראלית

: הוא רואה בה זהות משותפת אחת. בדווית וישראלית –הזהות הלאומית שלו לכאורה כפולה 
סובלני , הוא מגדיר עצמו אדם חילוני. שאלת הדת אינה מהווה עבורו קושי. ישראלית-בדווית
. שיהיה אשרהיה הזולת י –החגים והמנהגים של זולתו , המסורת, מורשתהמכבד את ה, וסבלני

רוצה להיות חלק , לבית הזה הוא רוצה לתרום הכול. הבית ביפעת –אבל בית יש לו רק אחד 
 .חבר. שווה בין שווים, ממנו

 
הקמת . עדיין רווק, איש צבא קבע יישאר, ובשנים הקרובות, לעת עתה. 37 כעביהימלאו ל השנה

הוא מודע מאוד למשמעות של בחירת . ת שלומשפחה ובית נמצאים במקום גבוה בדירוג הקדימויו
רוב הזוגות המעורבים מגיעים לקונפליקטים קשים וחיי , לפי הסטטיסטיקה שהוא מכיר. בת הזוג

לכן ברור לו שגם רעייתו לעתיד תהיה  ,זאת היא גם תחושת ליבו. הנישואים שלהם נכשלים
הקמת בית לחברות ו קבלהעל השאלה אם לא מוטב להקדים את הקמת המשפחה ל. בדווית

גאה , אני בן יפעת ואיש יפעת. הבית היחיד שלי. יפעת היא הבית שלי: ביפעת הוא משיב בביטחון
. כאן נולדתי מחדש וזה המקום היחיד שבו אני מרגיש את עצמי כאדם שלם. להגיד שאני מיפעת

אני רוצה . ייפעת היא חלק מהזהות שלי ובת זוגי תקבל את יפעת כמרכיב בלתי נפרד ממי שאנ
חירות לכל אחד  מעניקה, לכל אדם שנותנת כבוד ,פתוחהמגוונת ובחברה , שילדיי יגדלו ביפעת

שיקבל , י את הדלתיאני מקווה שהבית שלי לא יסגור בפנ .מאפשרת לו לבטא את עצמו בדרכוו
 .אותי באהבה אל שורותיו

 מרים אהרוני

 

 כעביה עם נעמי וצביקה
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 כולם אם מה אז? בחוץ אובך יש אם מה אז
 רק אם מה אז? האחרון בחודש חולים היו

 ,ניווט יש? קיבוץ לטיול יצאנו שבועיים לפני
 ! מתייצבים אז

 
 10:15 בשעה היו, 8.3.14, שעברה בשבת

 דני .איש 100 מעל כבר בגבעה הלבן במגרש
 עלינו: לעשות צריך מה לנו הסביר סלעי

 מסומנותה יפעת ברחבי תנקודו 12-ל להגיע
 של אחד חלק נקודה בכל לאסוף, במפה
 של במורשת הקשורה שאלה על לענותו פאזל
 . יפעת

 
 התפזרנו דומא מהר אבל, יחד וניצא נוכול
 לפי ללכת התחלנו. ומשפחות קבוצות לפי

 בנקודות הפאזל חלקי את אספנו, המפה
 למרות .לשאלות התשובות את ורשמנו הציון

 היו, תחרותי אינו שהמשחק שמרא ההבהרה
 מהם( בלנצח מאוד עסוקים ה'החבר מן כמה

, כבר הפכה תחרות)... משפחתי בני גם
 .ושעשוע משחק לכל נרדף שם, כנראה

 
 הוריד מישהוש גילינו לשעבר הילדים במשק

 חלקי את סילק וגם, והסימון החידה את
 עבור מתסכלו מצער היה זה. הפאזל

 בקיר אבל, בפאזל חתיכה חסרה כי, הילדים
. נחמה מצאנו המזכירות שמול הסרטים

 טבלו הם. לילדים יצירה תחנת היתה במקום
 יד תוטביע והשאירו גואש צבעיב ידיהם את
 ! רבה שמחה היתה – הקיר על נתלהש בד על

 
 המשתתפים כל הגיעו ורבע כשעה אחרי

 חיכו בכיכר. האדומה בכיכר הסיום לנקודת
, בלחמניות תחמו נקניקיות למשתתפים

 חמה יהיושת לילדים "טרופית" שקיות
 את להרכיב התיישבו הילדים. למבוגרים
 מחברותא נהנו המבוגריםו הפאזלים
 חברים גם הצטרפו שאליה, נפלאה באווירה

 קראו האירוע בגמר .ניווטב השתתפו שלא
 ותיקי. מהמשחק והתשובות השאלות את

 על בלהט ביניהם להתווכח התחילו יפעת
 צחוק שאגותל שגרם מה, הנכונה בההתשו

 אך עייפים הביתה חזרנו. הצעיר מהקהל
 !מרוצים

 
 דפנהו סהר מיכל, סלעי דני – הנפלא לצוות

 שעזרו קדוש ומאיה גלילי עיריתל, קולמר
, מגבשת חוויה על ענקית תודה – בהתלהבות

 רוח בקוצר מחכים !מופתי וארגון צוות רוח
 .הבא לאירוע

 

 כהן ברקת
 
 
 
 
 
 
 

 שוויקה למעיין
 .ל"לצה גיוסף עם חמות ברכות

 .ומעניין משמעותי לשירות איחולים
 יפעת ובית הצעיר הדור
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 ; הערה
ניטשה מחלוקת עזה בין ותיקי יפעת על התשובות הנכונות ) עמוד קודם 'ר(לפי ברקת כהן 

 .החולקים על התשובות מוזמנים לשלוח השגותיהם למערכת. לשאלות הטריוויה דלהלן
 /א/מ
 
  ?"החברים זקן" הרם בתואר כיום מחזיק יפעת חברי מבין מי.  1
 פלוס 98 בת – אדר חנה  

 ?יפעת תולדות בכל ילדים הרבה הכי נולדו משפחה יזובא.  2
 ילדים 10, מנוס וגדי גילה במשפחת  

 ?יפעת קיבוץ הוקם שנה באיזו.  3
1954  

  ?1980 בשנת שנחנך, )הנוכחי" (החדש האוכל חדר" של הפרוייקטור היה מי.  4
 גלילי אבנר  

 ?ביפעת ביותר הגבוה המבנה הומ.  5
 התבואות אסם – הלול שבאזור האנטנה מלבד  
 

 ?בהרחבה יש ילדים כמה.  6
  79 
  

 ?ביפעת הרך הגיל בתי לשמות משותף מה.  7
 . צמחים שמות כולם

, ערבה בית כיום[ וערבה לולב גם בעבר אך, והדס אתרוג רק כיום: המינים ארבעת – הגנים
 .פעילים גנים פעם היו כולם –] השם על ששמר

 ?בהרחבה הבתים דגמי שמות מה.  8
 ברוש, אלה, אורן  
 

 ?ידועה" קריאה" בעל ,יפעת של  המיתולוגי הטיולים מדריך היה מי.  9
 לוי מיןבני 

 

  ?לזלול להפסיק היה אפשר שאי בפלעצאלך במיוחד, לצמחונים במעדנים נודעה מי. 10
 לנדר הילדה   
 

 ?והדבש המכוורת איש היה מי. 11
 דיטל ל'משה   
 

 ?לתורה לעלייה בניםה את הכין מי. 12
 לוין יעקב   
 

 ?הרך הגיל ריכוז את כיום המשמש חדרשימש בעבר ה מהל. 13
 .אנגלית חדר, מוזיקה חדר – בהמשך. ספר בית כיתות של ילדים בית – יפעת בראשית   
 

 ?הקרוואנים באזור המבנה שימש למה. 14
 .למתנדבים כך-ואחר, הגבעה על בצריפים שגרו יפעת לצעירי ציבורית מקלחת, תחילה  

 

 ?האולם ליד אתרוג לגן מתחת היה מה. 15
 אזורי יסודי ספר לבית מקומי יסודי ספר-מבית שעברנו עד, 'ו-'א כיתות לילדי מלאכה חדר 

 ).בשריד א"שגי(
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 ביקור הגננות

גננות מעכו  40עם  עמק יזרעאלהמפקחת על הגנים של אזור , ענת קדםבשבוע שעבר הגיעה 
צוות הגן והילדים קיבלו את פני ". הקשר בין גן הילדים לקהילה"לביקור ביפעת במסגרת הנושא 
 60-רים בשנת התכנים הקשוילדי גן הדס עסוקים מאוד השנה ב. הגננות בהתרגשות ומאור פנים

צבעים "מי שלא שמע אותם שרים ( השירים שליוו את יפעתאת הם לומדים בהתלהבות . ליפעת
ת אורחוה. ושומעים סיפורי ילדות מסבים והורים )לא יודע באמת מה זאת מורשת, "של ילדות

 והתפעלו מכלהציגה בפניהן נחום התרגשו ממש מתוכנית הלימוד העשירה והמגוונת שהגננת תמי 
... גודל הגן המאפשר מרחב פעילות מרשים לילדים, גודל הצוות, הגן היפה והמושקע: מה שראו

שהגן המצויין המפקחת מצידה אמרה ... אילו בגנים שלהן יכלו להגיע אפילו לחלק מזה, הוי
בקשות משרד החינוך לבין גן בחינוך /והמושקע ביפעת מהווה דוגמא לשיתוף פעולה בין הדרישות

 .וכי לא במקרה בחרה לביקור מכל גני עמק יזרעאל את גן הדס ביפעת ,קיבוצי
 

מה . ובהדרכת ברקת צעדו בעקבות החוויות שעברו שם לפניהן ילדי גן הדס, מהגן עלו למוזיאון
, מאיר איילי, קיבלה מאבא שלה) סלע(גדלה שמחתן כאשר ראו שם את האופניים שסבתא אפרת 

הגננות . )מסגרת' ר( שאת הסיפור אודותם ראו בלוח של הגן ,בשובו משליחות ארוכה באירופה
מתקשות להחליט אם לילדים בקיבוץ של פעם היה טוב , יצאו מהמוזיאון משולהבות ומחוייכות

 ). כנראה גם וגם(מאוד או קשה מאוד 
 
 
 
 

 אופניים על שלושה גלגלים

ה אההצלה והעל עלמראשי המחנכים שנרתמו למפ –לאירופה איילי יצא מאיר  1946מאי ב
  .של ילדים יהודים שמשפחותיהם נספו בשואהלארץ 

, מדי שבוע כתב מאיר גלויה לבתו אפרת בת השלוש
, בגלויה האחרונה. שחיכתה לשובו בכליון עיניים

שאל , לקראת סוף שנה וחצי של היעדרות מהבית
נעמי  –" ?מה אביא לך מתנה: "מאיר את הבת הקטנה

אופניים על : "כתבה למאיר את התשובה ההחלטית
 ". שלושה גלגלים

מיהר לקנות ו ,נזכר מאיר בהבטחהבנמל חיפה רק 
" מחוץ לארץ"את האופניים האדומים לאפרת 

כי , היה לו מזל שנזכר. שעליהם היא רוכבת בתמונה
, אבא: "השאלה הראשונה שהקבילה את פניו היתה

 ...."?הבאת לי את האופניים שהבטחת
 

 
 

 1948, אפרת על האופניים
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 מלאכת מחשבת

 –השבוע הותקנו על קירות המלתחות של בריכת השחייה שתי עבודות מוזאיקה מופלאות ביופיין 
גם  היא, לא רק האמנית היוצרתחינה היא . עשה ידיה של חינה גולדהורמ –ת ראי זו של זו ותמונ

מגע ביפעת שמימה להכניס לפינה מלא מוסבר פתאום מתעורר בה רצון  מעת לעת. יוזמת הרעיון
היא חושבת כך -אחר. שינה מעיניההזה ון צמדיר הררק בהתחלה . עידוןוצבע , יופי ,של חן

 . היא מתחילה לעבוד, להשהנושא מתבהר כ .משנה הרבה, ומתלבטת מה לעשות ואיך לעשות
 

היפהפייה החדשה ראתה את הבריכה כש, האחרוןבקיץ 
, משעממותת ואפורו, ותיקותולצידה מלתחות , בצבעיה

. מוכרחה לעשות משהופשוט שהיא חינה הרגישה 
חברים הביאו לה כלי חרסינה שבורים מכל הצורות 

ימים על . אריחים סדוקים, ספלים, צלחות –והצבעים 
 םשבריהבשיבוץ שעות רבות ימים השכימה קום ועבדה 

תוך בעל הדיקטים שהכין לה אבנר דרור צבעוניים ה
 .ימויי הים שהעלתה מדמיונהשעוצבו בד ברזלמסגרות 

. כחצי שנהוארכה , קשה מאוד פיזיתהמלאכה היתה 
בעזרת  בבריכה היצירות הנהדרותה את תהשבוע תל
ייהנו באי הבריכה , כשתיפתח עונת הרחצה. אבנר דרור

 . מהיופי הזה
 
 
 
 

 פרט  -גל ועוד גל 

 יהם חגיגה עליזה ושמחה לילדים ולאוהב
  16.3.14, ד"תשע' ד אדר ב"י', תיערך ביום א

 .בחדר האוכל 16:30בשעה 
 
 

 :בתוכנית                  
 רונדו שמח בליווי ליצנים צחקנים

 הצגת תחפושות
   מופעים עליזים של ילדינו

 שירים וריקודים
 

 .בואו לשמוח איתנו                 
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תחפושת שזכתה  –שהם זוכרים מחגי פורים  הכי גרועהביקשתי מכמה חברים להיזכר בתחפושת 
 . ..אבל השאירה את המתחפש עצמו אומלל וסובל, בדרך כלל לתשואות הקהל

להתחפש אף  לאמהם תוכלו ללמוד למה מומלץ לכם , קבלו כמה סיפורים כאלה, לכבוד פורים
 .(ם ולנכדיםוגם לא להציע לילדי(פעם 

 
 

 

  .איש הפוךבצריף חדר האוכל הופיע , פורים הראשונים שנערכו ביפעת פינשאחד מב
 .כלפי מעלהמתנופפות רגליו כשוהוא הלך על הידיים  ,עטוף כולוהיה ראשו המתנדנד 

 

שבו זכה המסתורי במקום מכובד  – שלב חלוקת הפרסים. שעות ארוכות התנדנד הלוליין על ידיו
רק בסוף המסיבה הוריד סוף . אך לאיש לא היה מושג מיהו האקרובט המתמיד, מכברעבר זה  –

 .סמוק ומזיע יוסי ברוןיצא ממנו . רגליו והתהפךאת הלוליין סוף 
 

קבור עמוק האמיתי והתנודד כל הערב כשראשו , חבוש" ראש"תלה בין רגליו יוסי התברר ש
 .וידיו הנעולות בנעליים מתנופפות כלפי מעלה, שהולבשו על חצי גופו העליוןבמכנסים 

 .שמאז לא ראיתי כמותו, זה שיא של מסירות נפש היה, לדידי

 שחר-בן אהרוני
 

 . אפילו לא במטושטש, אינו זוכר את הפורים ההוא, יוסי חברון, בעל הדבר
תוספת עניבה היתה . עבכוברק בכל חגי הפורים שאני זוכר הייתי חבוש "

אני בטוח , מאחר שאהרוני נאמן עלי, יחד עם זה. הזכורה ליההשקעה המרבית 
, מסתבר שדחקתי לסל השיכחון ההיסטורי את סיוט הפורים ההוא. שכך היה

 ...אבל הפנמתי את הלקח

 

 פרפורי פורים
 ". קסמי המזרח"היה ) 1965(ה "הנושא של נשף פורים תשכ

י בנשף למלא תפקיד מרכז ליצחק צימרמןמארגני המסיבה הציעו 
 . נחשים הודי-בתור מְׁשִּביעַ 

 :יצחק השיב על ההצעה בכתב
 :שלושה נימוקים איתי מדוע לא אוכל לקבל את התפקיד

 .מטעמים בריאותיים אין באפשרותי לשבת ישיבה מזרחית .א

 .אני מפחד מנחשים .ב
 .אינני יודע לנגן בחליל .ג
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 חג שמח
 
 

 זיכרונות של יואב אהרוניהגנזי מ
 

היתה עולה בכל שנה לקראת פורים , בילדותי
השאלה . השאלה הגורלית למה להתחפש

וההכרעה , היתה עולה בערך בראש השנה
ו "ט(ו בשבט "היתה צריכה להתקבל עד ט

ברור היה ). בשנה מעוברת' באדר א
לא , שהתחפושת חייבת להיות מקורית

גם אם , כמו חייל או ערבימשהו המוני 
 . הכנתה כרוכה בעבודה רבה

 
פורים ראשון  –) 1955(ו "לקראת פורים תשט

באותו זמן : עלה במוחי רעיון גאוני –ביפעת 
גיליתי שאם קושרים חוט באורך של כחצי 
מטר לחור שבקצה סרגל ומסובבים במרץ 

, את הסרגל באמצעות החוט מעל הראש
מיע קול הסרגל מסתובב במהירות ומש

. טרטור הנשמע כמו רֹוטֹור של הליקופטר
עלה בדעתי , מאחר שרֹוטֹור ידעתי לעשות

 . להתחפש להליקופטר
 

אחי עוזי נרתם לעזרתי ובנה לי במסגרייה 
שכללה את , מסגרת מפוארת מחוטי ברזל

גוף ההליקופטר עם זנב באורך של כמטר 
המסגרת . שבקצהו המדחף האחורי, אחד

על הראש ולרדת עד מתחת נועדה להתלבש מ
יחד ציפינו את המסגרת בבד . לישבן

שדרכו יכולתי , והשארנו למעלה חור
להשחיל החוצה את ידי האוחזת בסרגל עם 

 . החוט

גם מתוך , לאחר אימון ממושך הצלחתי
להושיט את ידי ולסובב כהלכה , הכלא הצר

כך שיטרטר בעוז , את הסרגל מעל לראשי
השארנו . ממש כמו רֹוטֹור אמיתי

, בהליקופטר גם חלון קדמי קטן מאוד
כדי , שאותו ציפינו בנייר צלופן ולא בבד

-שייראה כמו תא טייס וגם יאפשר לי הצצת
 .מה אל העולם החיצוני

 
תוכנית מסיבת הפורים היתה עשירה 

. בשלב מוקדם נקראתי לבמה. ומרהיבה
מאּוָׁשר ושמח עליתי לבמה בתחפושתי 

זז עם הסרגל שלי עשיתי בזזז, המקורית
במשך עשר שניות תמימות וזכיתי למחיאות 

בהמשך הערב הארוך והעליז . כפיים סוערות
, נאלצתי לעמוד בבדידות הרחק מאחור

במקום שזנבו האדיר של ההליקופטר שלי 
כמובן . לא יכה ילדים ואנשים חפים מפשע

שלא יכולתי להתיישב ולּו לרגע עם המסגרת 
ההמן המתוקות  לא לטעום מאוזני, שעלי

למרות שהייתי , ואפילו לא לשתות מיץ
את ההצגות הנחמדות של חבריי . מאוד צמא

על הבמה ראיתי רק באופן חלקי מאוד דרך 
כי חלון , החור הקטן העליון של הוצאת היד

 . הצלופן לא היה באמת שקוף
 

הרבה שנים זכרתי את חג הפורים הזה 
 והאמת היא שיותר לא השקעתי, לדיראון

הסתפקתי בלהיות חייל : בתחפושות פורים
 .כמו כולם –או ערבי 
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 : קדוש זוכרת ומספרת-מאיה אדר
 

. כזאת שאף אחד לא יכיר אותי, החלטתי להגיע למסיבה בתחפושת מיוחדת 2000בפורים של שנת 
 .איש הפח מסיפור הקוסם מארץ עוץ: בחרתי בדמות אהובה

 
, אותה ולכן ויתרתי על הפה חוֵררהיה קשה ל. חברים עזרו לי להכין את הראש מתיבת פח כסופה

י גלילים של נייר אלומיניום ילקראת המסיבה כרכו סביבי חברות. ארנו פתחים רק לעינייםהש
 .הכסוף הפח על כל זה הולבש ראש. מכף רגל עד סוף הצוואר –היטב -והידקו אותו היטב

 
לטעום , שלא לדבר על לשתות –תי לזוז חשש. הגעתי לחדר האוכל, צעד-צעד, בקושי ובזהירות
. ..האמת היא שלא העזתי אפילו לשבת. כי פחדתי שנייר האלומיניום ייקרע  –משהו או לרקוד 

 . המדהימה שליהמילניום חנוטה בתחפושת , במשך כל המסיבה עמדתי במקום אחד
 

 . הפורים הכי נורא בחיי, ללא ספק, זה היה
 !אף אחד לא הכיר אותי –ה אחת טנהיתה לי רק נחמה קטנ

 
 
 
 
 
 
 

. על לתחפושות בעייתיות-כָיַזִמיתידועה  מינקובסקיסיגל 
 :הנה אחת. קשה לבחור את הגרועה מביניהן-קשה

התחלנו ליהנות , הגדולה" סיֶ "כשהתקינו ביפעת את צלחת 
, כרגיל. ממגוון ערוצים שעד אז אי אפשר היה לקלוט אותם

ה התלוננו 'החבר:  נהיה לנו רע, מרוב שהיה לנו טוב
אופנה , ילדים, גוון הערוצים כולל שידורי ספורטשמי
אבל אין אפילו ערוץ  –גיאוגרפיה והיסטוריה , קהיומוז

 .כחול אחד לרפואה
 

 –ואני החלטתי להתחפש לערוץ החסר , )1995( הגיע פורים
, כמתבקש התלבשתי בבגדים כחולים .הערוץ הכחול

סימפסון ' לה כמחווה למארגחבשתי פאת תלתלים כחּו
כדי להשלים את ". הערוץ החסר: "יתי על עצמי שלטותל

הרכבתי קונסטרוקציה של צלחת לוויין על , התחפושת
הצלחת היתה גדולה . זאת היתה טעות חמורה. הראש

וכדי להימנע מפגיעה בציבור או מאיבוד שיווי , ומסורבלת
נאלצתי לחשוב על כל תנועת ראש ולהסתפק , משקל

 .היה מה לדברעל לרקוד לא . בתזוזה איטית
 

שלא הירפה , את מסיבת פורים הזאת סיימתי בכאב ראש
גיליתי בדרך הקשה שלא כל מה שחסר . ממני עד פסח

 .בוודאי לא בפורים, ביפעת ראוי להתייחסות אישית
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