
   

ַסח יַע ֵליל ּפֶ  .ִהּגִ

ל ָהעֹ  ּלֹ וּכָ  וָלם ּכֻ

לֹאוְמִרים ּבֹו  . ַהּלֵ

ה ְיָלה ַהזֶּ  ַהּלַ

 ֹאוְצֹרות ְטָלִלים

ִחים  .ִנְפּתָ

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  שיחת חברים פתוחה בנושא צבירות עבר
  

פות שבכוונתנו לקיים ימספר שיחות ואסמבין שונה  רא–קיימנו שיחת חברים  17.4.14, 'בביום 
אשר ביטאו מגוון רחב ,  חברים20-בשיחה השתתפו כ .לקראת גיבוש החלטה בנושא צבירות עבר

 הוכיחה ,דרך הראויה לפתרוןה לגביוקי הדעות  חילחרףלמרות הנושא הרגיש והטעון ו. של דעות
  . בדיבור שקול ולא מתלהם, מתונה בצורה חברית ונה טעומחלוקתבגם שיחה זו כי ניתן לדון 

  
אני מקווה כי . להשמיע ולשמועיותר קיווינו כי לשיחה בנושא כה חשוב יגיעו חברים רבים 

 ,'נושא מתוכננת ליום באותו באה בשיחת החברים ה. נוספיםבשיחות הבאות ייטלו חלק חברים 
של ההנהלה והן של חברים שכבר  הן –שעלו עד כה נפרסם את ההצעות לקראת השיחה . 28.4.14

  מתבקשיםבנושא זהמשלהם חברים המבקשים להעלות הצעות . יהםהצעותאת אלי העבירו 
  . 20.4.14להעבירן אלי בכתב עד 

  תביעה נגד יפעת
  

 מתושבי העמק נגד מספר שלושהעל תביעה ייצוגית שהגישו  ווחנו לציבורדי 28.2.2014 מיוםבעלון 
אני שמח לדווח כאן כי .  בנושא איכות הסביבה אחריםוגופים שונים, בהם יפעת, בעמקקיבוצים 

 תודה.  יפעת מהתביעהשם הוסר ,ד ערן שושני"של חברנו עוואפקטיבית  מאומצת לפעולה הודות
  .לערן על עזרתו הרבה

  

  ן נהלים בנושא דירותריענו
  

חישוב . ד"פטורים עד חצי שנה מתשלום שכ,  לדירה זמניתביתםעקב שיפוץ היוצאים חברים  �
 לרוב משוכרי דירות(הזמן הוא מיום פינוי הדירה שאליה הם עוברים על ידי דייר קודם 

  .זמניםה יש להקפיד על לוח . לדירה זוהחבריםולא מהיום של כניסת ) חיצוניים

 שנים 3ישולם במשך במסגרת תהליך שיוך הדירות שחברים מקבלים  דירות עבורד "חלף שכ �
 . חצי שנה יאחר – במקרה של שיפוץ ,מיום קבלת הדירה בפועל

 כדאי להסדיר את . יש להיות בקשר עם פרידה דנאי,תשלומי ארנונה בזמן המעברבעניין  �
 .תשלום הארנונה למועצה בתקופת השיפוץ

המרכזת את , פרידה דנאישל חברים בנושאים אלו מטופלים על ידי  והפניותבקשות הכל   
 .נושא ההשכרה והשימוש של דירות מגורים ביפעת

  
 !חג שמח לכל בית יפעת

  
   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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  17.3.2014ישיבת ועד ההנהלה מיום 
  

  .גלעד דקל, עופר שפריר, רשלמה עמ, ערן שושני, עומר השרוני, אברהמי קול, אמנון גלעד :השתפו
  .גיורא סלע,  יהודה בכר:ממלאי תפקידים

  נהל אגודת מתיישבי יפעת מ– אורי גרינברג :מוזמנים

  
  :סדר היום של הישיבה

 7/2014אישור פרוטוקול  .1
 .ה בקיבוציםיצ בנושא עצירת היתרי בני"בג .2
  .ת קיבוץ יפעתאגודה על אגודהמס גביית  בנושא םמתיישביהאגודת השלכות החלטת אסיפת  .3

 . קיבוץ יפעתל ידישירותים ופעילויות שעברו לניהול אגודת מתיישבי יפעת ועדיין ממומנים ע .4
  

  :החלטות

  .אושר 7/2014פרוטוקול  .1

 המיוצגים על ידי משרד , הוצגה הצעה למהלך משותף של מספר קיבוציםבפני ועד ההנהלה .2
יה בקיבוצים לחברים יתרי הבנ בדרישה לבטל את עצירת היץ"לפנות לבג, ד שלמה כהן"עו

יה לחברים חדשים לבין יהנושא המרכזי בעתירה הוא ניתוק הקשר בין היתרי הבנ. חדשים
בנושא שיוך הדירות ) י"רמ(שות מקרקעי ישראל המחלוקת הקיימת בין התנועה הקיבוצית לר

יפעת חובה על , ץ"של העתירה לבגודאות וחוסר החרף  כי ,בדיון הודגש. וסוגיות אחרות
  .מהלך ציבורי זהללהיות שותפה 

  .ועד ההנהלה אישר את הצטרפות יפעת למהלך

 בין החזרי תשלומים מהמועצה בגין מס לקשורהחלטת האסיפה של אגודת מתיישבי יפעת  .3
 :לקחה בחשבוןלא כנראה הובילה למצב שהאגודה , ועד מקומי לבין תשלום מס האגודה

בגין . ומשלם מס אגודה, ככל חבר, דת המתיישבים הינו חבר באגו,כקיבוץ, קיבוץ יפעת
שחלק מהם ,  מעביר הקיבוץ תשלומי ארנונה למועצה האזורית משקייםםעסקימגורים ו

 לפי המודל המצרפי שאושר .בשנה ₪ 800,000-  כמדובר על. כתשלומים לוועד המקומי חוזרים
אחרי , הסכום הזהלהחזר קיבוץ יפעת  חבר האגודה זכאי ,באסיפת אגודת המתיישבים

ל מתקציב האגודה "גריעת הסכום הנ.  אחדחברמס  התשלום שהוא חייב לאגודה כהפחתת
ועד ההנהלה של אגודת מתיישבי יפעת לא לקח . אינה מאפשרת לאגודת המתיישבים לפעול

 .ישיםומתברר עתה כבלתי , שאושר באסיפההמס המצרפי בחשבון כאשר יצר את מודל זאת 
אך , ת המתיישביםהוצגה רשימה של שירותים ופעילויות שעברו לאגודה בפני ועד ההנהל .4

  . ח" ש450,000-כעל  2014סך המימון של יפעת עומד בשנת .  יפעתידי קיבוץ-עלעדיין ממומנים 
  

ל מנת ת מתיישבי יפעת עשל אגודההנהלה פגישה משותפת עם ועד  לקיים תוך שבועיים הוחלט
 .ובפתרונות אפשריים למצב שנוצרעל תקציב האגודה  4-  ו3ם לדון במשותף בהשלכות של סעיפי
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   31.3.2014ישיבת ועד ההנהלה מיום 
  

  .גלעד דקל, עופר שפריר, שלמה עמר, עומר השרוני, ערן שושני, אברהמי קול,  אמנון גלעד:תפותהש
  . יהודה בכר:ממלאי תפקידים

יהלי  ,נתן הרמן, לימור סלעי ,בל רזיו,  מנהל אגודת מתיישבי יפעת– אורי גרינברג :מוזמנים
  .)עומר וגלעד חברים בשתי ההנהלות(ם מתיישביהאגודת ועד ההנהלה של  – אופיר צביושפרלינג 

  
  :סדר היום של הישיבה

  .ועד ההנהלה של אגודת מתיישבי יפעת לבין ועד ההנהלה של קיבוץ יפעת ביןמפגש 
  

 החלטת אגודת בעקבותמשבר האמון שנוצר  בעייתבמפגש המשותף העלו חברי הנהלת יפעת את 
 שלדעת ועד הנהלת ,כמו כן עלה נושא תקציב האגודה .אגודהה מס גביית אופן עלמתיישבי יפעת 

  .ויש לעשות צעדים כדי לאזן אותו ולנהלו נכון, יפעת אינו מאוזן
 האגודה ה תיאום בין מנהליהימאז תחילת דיוני התקציב לא  כי  השיחהבמהלךהדגיש חזר ואורי 

נוצרה בעיית אי אמון בין  מס האגודהגביית על אופן  חלטת האסיפהלאחר הוכי , ומנהלי יפעת
. ר אגודת המתיישבים"יו, יואב אהרוניהיה עד כה באחריות ין הגופים ב התיאום .האגודה לקיבוץ

. אוםולכן אין למעשה תי, עדיין אין לו מחליף,  על אופן גביית המסהחלטה הבגלל התפטר יואב
 קביעת , התקינה כחלק מיכולת ההתנהלות,נהלההועד הלור " יוחייבת לבחוראגודת המתיישבים 

  .ישובימדיניות מרכזית לניהול ההתוויית וועד הנהלת המתיישבים ולמדיניות 
  

  :החלטות

אגודת לבין יפעת קיבוץ הוק שיעסוק בעקרונות שיתוף פעולה בין -יוקם צוות הסכמות אד .1
  . המתיישבים

בין ר מ"יומצא י לא ועד הנהלת האגודה אם. מתיישבי יפעת לשנהלה הועד הלור "בחר יויי .2
 .ר לאגודה"מצוא יולו ועד מהנהלת יפעת לעזור לויבקש ה ,וחברי

 .מחדשייבחן תקציב האגודה  .3
  גלעד דקל: רשם

  
 

  ושנים למות   36  ניסן  ' טו  ל" זדוד יזרעאלי

  ושנים למות   36  ניסן  'טו  ל" זשמחה גולן

  שנים למותה   38  ניסן  'טז  ל"יונקה דנאי ז

  ושנים למות   22  ניסן  'יט  ל" זמשה אבישי

  ושנים למות   49  ניסן  'כא  ל" זפנחס גולדמן

  ושנים למות   14  ניסן  'כא  ל" זבנימין כהן

  ו למותשנים   41  ניסן  'כב  ל" זיוסף אהרוני

  ושנים למות   33  ניסן  'כד  ל" זמיכאל עובד

  שנים למותה   32  ניסן  'כה  ל" זאסתר אהרוני

  השנים למות     7  ניסן  'כו  ל" זחיה פרומקין

  שנים למותו   53  ניסן  ' כז  ל" זאריה גלילי

  ושנים למות   47  ניסן   'כז  ל" זאלכסנדר אונגר

  שנים למותו   21  ניסן  'כז  ל" זיהושע גולדהור

  שנים לנופלו   24  ניסן  'כח  ל"חגי קושט ז

  ם לנופלושני   24  ניסן  'כח  ל"נמרוד פסחי ז

  שנים למותה   28  ניסן  'כט  ל"צביה ביטמן ז

  שנים למותו   28  ניסן  'כט  ל"אררט ז) בוקו(יצחק 

  שנים למותה   21  ניסן  'ל  ל"שרה פפיש ז

  שנים למותה   16  ניסן  'ל  ל"אסתר לוריה ז

  השנים למות   21  אייר  'ג  ל"יפה גלילי ז
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  :ומעדכן משתף – מנהל אגודת מתיישבי יפעת – אורי גרינברג
  

  תמונת מצב 

היא עומדת על . שנתייםפחות מ עצמאי פועלת באופן, אגודת מתיישבי יפעת עדיין צעירה מאוד
  . אבל מתקדמת בצעדים של מי שעדיין צריך ללמוד ללכת ולהתמודד עם קשיי הדרך, רגליה

 בעקבות החלטת האסיפה על אופן ,נתק בין האגודה לבין קיבוץ יפעתבאחרונה נוצר , לצערי הרב
שהתפטר בעקבות החלטת ,  אהרונימחליף ליואב, ר"לאגודה עדיין לא נבחר יו. גביית מס האגודה

 שיקבל על עצמו להוביל את ,יושרה ויכולת ניהולית, תבונה, בעל ראייה רחבה חבר –האסיפה 
התנהלות עצמאית של אגודת :  לא ניתן להתקדם למצב שאליו שאפנור אגודה" יובלי. האגודה

בחירה של מנהל  –תהליך המזעור ניגוד אינטרסים בין הקיבוץ לאגודה ובסופו של , המתיישבים
  .קהילה אחד לקיבוץ ולאגודת המתיישבים

" הם"וחזרו להרגשה של , אני מרגיש שרבים מחברי יפעת נטשו מבחינה פנימית, יתר על כן
,  האגודה ושירותי האגודה אינם במקום אחר. מצב שאינו יכול להביא טוב לאף אחד– "אנחנו"ו

חברי . החגים והדשא כאן, המבוגרים כאן, הילדים כאן: בלב היישוב, אלא נמצאים כאן, רחוק
קיבוץ יפעת לא יכול להיות מנותק מהעשייה , יפעת לא יכולים להיות מנותקים מהאגודה

  .א הגיוני להמשיך להתנהל כךזה ל. היישובית

אני מקווה ומייחל בכל לבי שנצא מהמשבר ונחזור למצב הרמוני ולעשייה משותפת ברצון טוב ולב 
  .פתוח

  

  תקציב האגודה

 והוחלט על אופן 2014 אושר תקציב האגודה לשנת 17.2.2014באסיפת אגודת מתיישבי יפעת מיום 
).  הארנונה מהמועצה האזורית לוועד המקומיהמתחשב בהחזרי, מס מצרפי(גביית מס האגודה 

  . לא שככועדיין הדי ההחלטה על שיטת גביית המס 

 חברים בקיבוץ פנו לרשם האגודות השיתופיות וביקשו התייחסות הרשם לחוקיות ההחלטה  .א
החלטת הרשם , תשובתנובימים אלה שלחנו ו, נדרשנו למתן תשובה. גביית המסשיטת על 

 .עדיין לפתחנו

כדי להגביל את הפגיעה , לחבר ₪ 150נהלה של האגודה החליט לקבוע תקרת מס של ועד הה  .ב
מהתקציב ₪  אלף 80-100משמעות החלטה זאת היתה גריעת . קטנותהבחברי הקיבוץ בדירות 

אך צריך , ההחלטות התקבלו. ה להחליט איפה ואיך לקצץנדרשהנהלה  והשאושר באסיפה
 . מנהלי הפעילויותעדיין לראות את ההשלכות עם כל אחד מ

כאמור , ר אגודת המתיישבים" התפטר יואב אהרוני מתפקידו כיוהחלטת האסיפהבעקבות   .ג
אחת המשמעויות הקשות של התפטרותו היתה הפסקת עבודתו של צוות התיאום בין . לעיל

. יואב ואנוכי,  וגיורא סלעגלעד דקל, שכלל את יהודה בכר, קיבוץ יפעת לאגודת המתיישבים
 . מד בראש הצוות וגיבש את סדר היוםיואב ע
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ועד . שבלעדיהם האגודה אינה יכולה לתפקד, נוצר נתק בכל הקשור לתיאום והסכמות
 . החלטות שיש להן השלכות מרחיקות לכת על פעילות האגודהההנהלה של יפעת קיבל

באחרונה נפגשו שתי ההנהלות והוחלט על הקמת צוות שיגבש מתווה של עקרונות ההסכמה 
 .שלמה עמר ויהלי שפרלינג, גלעד דקל: חברי הצוות. ין קיבוץ יפעת לבין אגודת המתיישביםב

האם החברים , האם התקציב מנוצל ביעילות: הקמנו צוות לבדיקת מדיניות התקציב  .ד
מקבלים את רמת השירות בטובה ביותר האפשרית במסגרת מגבלות המסגרת והאיזון בין 

  .  ואופיר צבירועי גולדמן, משה תרשיש, ון ברזליגדע :חברי הצוות הם, הפעילויות
  

  מערכת החינוך

 מרכזת –ורד שנפיק ,  מרכזת הגיל הרך– הילה שילה :שבה חברים, פעילההחינוך הנהלת ה
, ואנוכיקהילה המנהל  –גלעד דקל , ר הנהלת החינוך הרחבה" יו–טל כהן , החינוך המשלים

האם היא נותנת מענה , האם המערכת עובדת נכוןשאלה היכנס לעובי הקורה בלשוב ולהחליטה 
אגודת מתיישבי יפעת קיבלה את מערכת החינוך מקיבוץ . חינוכי לילדים בכל הגילים ולמשפחות

חשוב , לאחר תקופה של פעילות מוצלחת ובניית מערכת החינוך המשלים, כעת. יפעת כמות שהיא
, יות ההורים לפעילות מערכת החינוךאחר, להגיע להסכמה רחבה על פעולות מערכת החינוךלנו 

. אחריות הקהילה לחינוך ומקומה של מערכת החינוך כמרכיב מרכזי של הקהילה הנבנית ביפעת
לתפיסה .  ולא רק כמערכת מספקת שירותיםבונה קהילהשאנחנו רואים במערכת החינוך מערכת 

  :למשל. עקרונית זו השלכות מהותיות

האם מוטלת על המערכת אחריות לשמירת , וק בביתכאשר המשפחה מחליטה להשאיר תינ  .א
  ? קשר

לשם העשרה ומתן מענה לזמן , "חוגים לילדים"האם התפיסה שהחינוך המשלים אינו רק   .ב
 מקובלת על ,ואחר כך חברת נעורים, אלא מערכת הכרחית של בניית חברה ילדים, הפנוי

בחירת המדריכים וליווי , אופן ההשתתפות,  התכניםהכרה כזאת מכתיבה את? הציבור
 .'ההדרכה וכו

. נושאים אלההעומק  בלשם תחילת הדיוןרחבה החינוך ה התכנסה הנהלת בשבוע האחרון
שנעשה בזמנו היסודי  את התהליך תה שליוו,לוי ממכון פירם-סימונה אלוני על ידילווה התהליך י

ת החינוך התפיסה החינוכית ודרכי עבודתה של מערכבקיבוץ יפעת בהצלחה רבה והוביל לגיבוש 
, בשיתוף, אני מקווה שנמשיך להוביל את מערכת החינוך מתוך ראייה ערכית .המשלים בקיבוץ

  .הסכמה והבנה של צוותי החינוך וכלל הקהילה
  

  ביטחון

 ידי  עלח בעלון הקודםוַ כפי שדּו, בשעות השמירה יםשינויהוכנסו , במסגרת קיצוצי התקציב
שלושה -נבחן את ההיערכות החדשה במשך חודשיים. העומד בראש המערכת, ש עופר שפריר"הרב

  .ונראה האם ואיך לשנות

אחת הבעיות היותר קשות שעימה אנו מתמודדים בתחום הביטחון היא הגנה מפני גניבות בבתים 
.  שחקיםגניבות בבתי הילדים והשתלטות זרים על מתקני המ, ומפני מעשי ונדליזם, פרטיים

השוטר הקהילתי , צ מנחם בנימין" סנמגדל העמקמפקד משטרת מתוכננת פגישה שבה ישתתפו 
נראה יחד מה ניתן לעשות .  להמן ואנוכימיכה,  דקלגלעד,  שפרירעופר, של המועצה רועי כהן

הקמת גדר בין יפעת למגדל נקווה שנצליח להגיע למצב סביר בלי .  הנזקיםצמצוםלשיפור המצב ו
  . שלא לדבר על עלות התחזוקה השוטפת, כרוכה בהוצאה כספית גבוהה מאודה ,קהעמ

  

  בריכה

מיכה , גלעד דקל:  החדשה הוקם צוות שבו משתתפיםת הבריכהלקראת העונה השנייה של הפעל
מדיניות , מתי לסגורו הצוות יתכנס וידון מתי לפתוח את עונת הרחצה. רועי גולדמן ואנוכי, להמן

  .עודולגבי אורחים 
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   וחצרנוי

איחולי ). טרקטורוןהתהפכות (בתאונת עבודה נפצע , המופקד על מערכת הנוי והחצר, רון מדר
 נדרשת המערכת ,היטב של רון-למרות היעדרותו המורגשת. החלמה שלמה ומהירה שלוחים לרון

 מיכה להמן ואנוכי מלווים את הצוות. להתמודד עם המשימות והאחריות הרבה המוטלת עליה
  . בשוטף כמידת יכולתנו

ידי  תה עלוְ העתקת העצים שנדרשה לשם הרחבת כביש העלייה למוזיאון ולשכונת ההרחבה לּו
הסתיים חורף שחון . לפנינו תכנון העבודות וההשקיה שתידרש בקיץ. אגרונום המועצה צח אבנת

, הות מהרגילהדרישות צפויות להיות גבו .שישפיע על צורכי המים של הגינות והדשאים, מאוד
להחליט מה הם , הדבר מחייב לקבוע את מדיניות ההשקיה. ולמרות זאת התקציב צומצם

 בשיתוף צח ידי רון דירוג הקדימויות ייעשה על. האזורים שבהם תהיה כנראה פגיעה מסוימת
  .נקווה שבסך הכול נצליח לשמור על הקיים. אבנת

  

  תרבות

בלי , זאת שנה מיוחדת.  ליפעת60-שנת ה באירועי השנה משולבים החגים הקבועים במחזור השנה
והתודה העיקרית מגיעה למאיה , ההדים מהחגים והאירועים שכבר היו חיוביים ביותר. ספק

בהם ,  איש320שאליו נרשמו ,  קהילתילפנינו סדר פסח. המופקדת על התרבות בקהילה, קדוש
 אני סמוך ובטוח שיהיה זה סדר .תושבים ושוכרים, משפחות ההרחבה הקהילתית, חברי הקיבוץ

עם כל , 60- חג השבועות וחג ה, אחריו יבואו טקסי הזיכרון וחג העצמאות. כהלכתו, נהדר
  . האירועים הגדולים והקטנים ביניהם

  

  זאת ועוד

 חלקם בשוטף – לטיפול בקהילה המתחדשת ומתגבשת ביפעתרבים מאוד  נושאים ישנם עוד
  .הן בנפרדבשיתוף הקיבוץ והן , דה נובעים מעצם פעילות האגוחלקםו

זאת . מפגשים חברתיים של כל הציבוראירועי תרבות ו, של חגיםאינטנסיבית תקופה ל כנסיםאנו נ
 כולנוהקהילה שבה תרום לבניין ד שורות ולחֵ לַא, נקודת זמן שמאפשרת לכולנו לשנס מותניים

  . לחיותנובחר

  !חג שמח לכל קהילת יפעת
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  אנו שותפים בצער  והמשפחהשחר שושני- בתעם 

  .ל"זזהבה  םעל מות האֵ 

  יהודה עמיחי/ הרהורי ליל סדר          

 נּולְ ַאׁשָ , הּנָ ַּת ְׁש ה ּנִ מַ , רדֶ ּסֵ יל הַ י לֵ ֵר הּוְר ִה 

  .תילוֹ ּלֵ ל הַ ּכָ ה ִמ ּזֶ ה הַ לָ יְ ּלַ ה הַ ּנָ ַּת ְׁש ה ּנִ מַ 

  יםִד חָ אֲ ד וַ ל עוֹ ַאְׁש א נִ  וְ נּולְ דַ  ּגָ נּוּבֵ רֻ וְ 

  יםלִ אֲ וֹ ּׁש ׁשֶ מוֹ ּכְ , םיהֶ ּיֵ ל חַ  ּכָ ׁשֶ מֶ ל ּבְ אֹ ְׁש ים לִ יכִ ִׁש ְמ מַ 

  תכֶ לֶ ים לָ יכִ ִׁש ְמ מַ ה ּועָ ּׁשָ ה הַ מָ ,  אוֹ ְמ לוֹ ה ְּׁש מַ 

 .הבָ ּוׁש ְּת עַ מֹ ְׁש י לִ לִ ּבְ 



  .ולגבורה לשואה הזיכרון כיום נקבע, הפסח גמר לאחר שבוע, בניסן ז"כ
  . הזה המועד את גם כאן נזכיר, ל"צה לחללי הזיכרון יום בערב יופיע הבא שהעלון מאחר

*  
  : כתוב בהגדה בנים ארבעה במדרש

   ...לשאול יודע שאינו ואחד תם ואחד רשע ואחד חכם אחד :תורה דיברה בנים ארבעה כנגד
  . הבנים סדר את גולדברג לאה הפכה" בנים ארבעה כנגד "בשירה
  .לשאול יודע שאינו זה, האחרון לבן דווקא ניתן הראשון הפה פתחון

  
  :ִלְׁשֹאל יֹוֵדעַ  ֶׁשֵאינוֹ  ָאַמר

  ַהַּפַעם ַּגם, ָאִבי, ַהַּפַעם ַּגם
  ,ַהְּׁשאֹול ֵמִעְמֵקי ֶׁשָחְזָרה, ַנְפִׁשי ֶאת

  .ָוַזַעם ֵמֶעְבָרה ַמְּלָטה
  

  ,ַהְּׁשאֹול ֵמַהִּביעַ  ַהִּמִּלים ָקְטנּו ִּכי
  ,ְׂשָפַתִים-ִניב ֵאין ַלָּמֶות ִּכי

  ִלְׁשֹאל יֹוֵדעַ  ֶׁשֵאיֶנִּני ַוֲאִני
  .ִׁשְבָעַתִים ָאֹנִכי ֶּפה-ְּכַבד

  

  – ֲאֻרּכֹות ִּבְדָרִכים ָלנּוד ֻצֵּויִתי ִּכי
  .ָמנֹוחַ  א ַׁשְלָוה א ֶחְדָוה א
  ,ִּתינֹוקֹות ְּבִיּסּוֵרי ִלְראֹות ֻצֵּויִתי ִּכי
  .ִלְפֹסחַ  עֹוָלִלים ְּגִוּיֹות ַעל

  

  ָּפָרִׁשים ַמְגְלֵבי ֵעיַני ַעל ִהּכּו ִּכי
  ,ִלְפֹקחַ  ֵעיַני ְוִצּוּוִני
  :לֹוֲחִׁשים ְנָחִׁשים ֵליִלי ֶאל ָזֲחלּו

  .ִלְׁשֹּכחַ  א, ַלְחם א, ָלנּום א
  

  .ָהָאָׁשם ֲהִלי, ָיַדְעִּתי א ַוֲאִני
  – ֲהָמַעְלִּתי, ֲהָבַגְדִּתי

  ,ָּתם א  ְַאף ָחָכם א, ָאֹנִכי ָרָׁשע א
  .ָׁשַאְלִּתי א ְׁשֵאלֹות ֵּכן-ְוַעל

  

  ,ְוִׁשֵּלם ָנָקם ָּדַרְׁשִּתי א ֵּכן-ְוַעל
  – ִלי ַמְלָא ְוא ִלי ָאח ְוא

   – ְוָׁשֵלם ּבֹוֵדד ֵאֶלי ְוִהַּגְעִּתי
  .ִלי ְּפַתח, ּתּוַכל ִאם, ְוַאָּתה

  

  

, ד"תשע בניסן ז"לכ אור, 'א ביום

 לציון האוכל בחדר נתכנס 27.4.13

  .והגבורה השואה יום

  

  בסימן תעמוד ההתכנסות

  .בשואה ילדים

  
  .20:00 בשעה מתחילים

 

  

  

  

  

  

  

 אחרי שנים 7 היהודית הבריגדה כחייל עמית אברהם הגיע, בלגיה, באנטוורפן שרה אמו לבית
. מכבר זה נבזזו חפציםה. לאושוויץ נשלחה אברהם של אמו. ריק היה הבית. ארצה עלייתו

  . אהובה םמאֵ  יחידה מזכרת – אמא של הצהוב הטלאי רק מונח היה בקיר במסתור

  :אברהם החייל-הבן של היחידה של הכתף תג לצד אמא של הצהוב הטלאי: בצילום
 .הסמלים שני את עמוק ֵאבלב הקושר, בצהוב דוד מגן עם ישראל דגל       
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הוחזר , ד"לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע
בית הדר לרשות מערכת החינוך שצרכיה גדלו 

צרות : "מה שקוראים(עם גידול מספר הילדים 
בתמורה הוחזר מועדון דורות !). כן ירבו, "טובות

פנאי של  פעילויות עבור, לרשות קיבוץ יפעת
, שינוי המקום לא היה השינוי היחיד .הוותיקים

 ייעוד שלכי בעוד שה, שינוי העיקריאפילו לא ה
מענה לתעסוקה במשך הרבה שנים היה בית הדר 
בעיקר באמצעות מלאכת יד , מבוגריםל מתאימה

מועדון דורות למטרות מיועד , ועבודות יצירה
  .אחרות לגמרי

  
  : שלוהאחראית למועדון ולפעילויות, שיגי אילןמספרת 

להרבה חברים חסר כיום המפגש . לחבריםמרכזי גש  למקום מפדורותכוונתנו להפוך את מועדון ב
, בבתי הילדים, בגיוסים, במקומות העבודה, פעם היינו נפגשים זה עם זה בחדר האוכל. החברתי

 –פחתו מאוד ההזדמנויות להיפגש , עם שינוי פני הקיבוץ ושינוי אורחות החיים. על המדרכות
מועדון דורות נועד . ט או בהרבה שניםעברו אותו במעש או 60בעיקר לאלה שמתקרבים לגיל 

, לשוחח, לפגוש חברים, בית חם נוסף לכל אלה שרוצים לצאת קצת מהבית: למטרה הזאת בדיוק
  . אפילו לשחק שחמט או דמקה, ללמוד

  

, התעמלות, חוגי לימוד שמתכנסים אחת לשבוע: יצקנו גם תכני לימוד ופעילות פנאי למועדון
טיולים , מפגשים מדי פעם עם ממלאי תפקידים בקהילה, בועייםארוחות בוקר משותפות כל ש

סרטים בשעות הערב  רוצים להקרין אנחנו. הרצאות בתחומים שמעניינים את הציבור, מעת לעת
נשמח לעזרה .  עתה לא התגברנו על המכשול הטכני של הקלטת הסרטיםעדאך , לאוהבי הקולנוע

שימוש :  שכבר למדו ליהנות ממה שהבית מציעישנם חברים, לשמחתנו. מצד מי שיודע לעזור
צפייה משותפת בתוכנית ; )יש גם עזרה, אם צריך( תקשורת ועוד, במחשבים לשם גלישה ברשת

אנחנו פתוחים לשמוע כל רעיון ... בלי לנסוע לשום מקום, חוגי לימוד בחינם, טלוויזיה מעניינת
   .ומחשבה נוספים מצד החברים וצמאים למשוב והשתתפות

  

: את יפעת לפעילויות נוספותמשמש המועדון , בנוסף לפעילות המועדון עבור החברים הוותיקים
בתיאום .  מפגשי נשים בראשי חודשים,קבלות שבת, ישיבות מורחבות , ושיחות חבריםאסיפות
, ) 'בר מצווה וכו, ימי הולדת(מסיבות ואירועים משפחתיים ) בתשלום(ניתן לקיים במועדון מראש 
 מלבד כל זה משמש מועדון דורות גם ).כגון ימי הולדת לילדים וחבריהם( מסיבות ילדים אך לא

,  פעילות חברתית חשובה–בעמק יזרעאל ) ים"להטב(הקהילה הגאה של חברי להתכנסויות 
  .ליפעתתחזוקת המועדון שמקלה על עלות 

  

הרגש ולהרגשה הטובה מלבד תרומת המפגש החברתי לחיי : נוסיף עוד רק זאת. עד כאן בינתיים
 גם האמצעי היעיל ביותר להגנה מפני שכחה וירידה מנטלית הקשר החברתי הוא, בכל הגילים

ולא  ( מוזמנים להיכנס לכוס קפהאתם. 12:00- ל7:30יום בין -המועדון פתוח יום)! ראו מסגרת(
  .לשתף ולהשתתף, להיפגש, )רק

  
  

   :שר הקוגניטיביחקר המוח בהקבינלאומי למומחה  ,משה בר' פרופ
בעזרת " אימון המוח"על ידי בעיית הירידה בזיכרון התגבר על  לשאפשרטועה מי שחושב 

מחקרים חדשים מוכיחים . 'משחק ברידגלימוד השפה הסינית או , פתרון תשבצים וסודוקו
מלחמה ל לאין שיעור יעילהעוזר בצורה מה ש. עוזר במידה מוגבלת בלבד" אימון המוח"כי 

האינטראקציה . תפעילות חברתימעורבות בקשרים חברתיים והוא  הזיכרון באובדן
 חשובים לא רק כדי להעביר את הזמן חבריםיחסים וקשרים עם  . למוחהחברתית חיונית

 בראש ,איפוא, לאובדן הזיכרון הואהפתרון . אלא גם ככלי לשיפור הזיכרון, בנעימים
ולדבר עליהם  לקרוא ספרים, רותאלבלות בחב, לאכול בחברותא: חברותאובראשונה 

 !בחברותא הכול – לטייל בחברותא, לשחק משחקים בחברותא, בחברותא
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 בבוקר שמונה בשעההתאספנו  5.4.14 בשבת
-אוטו (!)5-יצאנו לדרך ב וחנייהבמגרש ה

 של וארבעה ותיקים של אחד, בוסים
 שלווה בפינה, אלייקים ליד בחניון. משפחות

. משותפת בוקר ישבנו לארוחת, ביער
ולחמניות  כלים, לשולחנות דאגו המארגנים

  נוצרכך – משהו נוסף הביאה משפחה וכל
 ארוחת בזמן. וטעים מגוון ,עשיר מזנון

 60 בהפתעה חולצות כולנו קיבלנו הבוקר
  . היום תוכנית סיפרה על ומאיה ,ליפעת

  

 עם מדריך לזכרון שיצאו ,מהוותיקים נפרדנו
 בכניסה. אצבע לרכס לכרמל ועלינו ,יעקב
. החורש מעבה אל בצעידה התחלנו הוד לעין
 אותנו השליוות קלה רוח אבל, חם היה

הדרך הפכה את מזג האוויר  מרבית לאורך
הבשומה  האביב פריחת. לנעים ואביבי

פגשו , הפנינו את המבט  לאן שלא–בעיצומה 
שיחים פורחים ועצים , העיניים שפע פרחים

 צעדנו ואז ,בעלייה החל המסלול. מלבלבים
 חוף איזור פרוס כשמתחתינו הרכס לאורך

  .לתאר  יופי שאין–והים  הכרמל
  

, משפחות המון :הֶחבָרה עלאחדות  מילים
 סבים של מצטיינת ונבחרת ילדים מבוגרים
 היתה. המסלול את יחד כולם עשו וסבתות
 עם לבלותאפשרות  היתה, באוויר חג הרגשת

 פז להכיר הזדמנות גם אך, שמכירים מי
 בחטיפים התחלקו הילדים. חדשים חברים

 נוונה השני עם אחד שוחחו פשוט והמבוגרים
להגיע  איכויות מפגש שאפשר יש. מהיחד
 .הטבע בחיק בשהות משותפת רק אליהן
 המפגש החברתי לכרמל היווה בטיול

  .מרכזי המעשיר חלק

  
  

 פתלתלה בירידה התחלנו מסוים בשלב
 נכנסנו. אצבע למערת שהגענו עד ,במורד ההר

 שמתוכו, מאוד גדול לחלל פנימה הפנסים עם
 והחושך המערה קרירות. נוסף לחלל המשכנו

. ומרגיעים אחרי ההליכה למעלה נעימים היו
ביטמן  ארז מפי המערה סיפורשמענו את 

.  בכרמלהאדם הקדמוןלרגע שאנחנו ו דימינו
 ארוך מדרגות בגרם לרדת המשכנו מהמערה

-לאוטו שהגענו עד חורש טבעי סבך בתוך
  .בוסים

  
 שם ,עופר לחניון אותנו הביאו האוטובוסים

 מלאים ארוכים שולחנות: הפתעה לנו חיכתה
 ירד שזה עתה בבשר המלך ידכועמוסים 
 והכול – קרה ושתייה חם יפס'צ, מהמנגלים

 ובכמויות אבוןית מעוררת בצורה וערוך מוגש
 ייצא לא אחד אףלא יחסר וש כדי, גדולות

 ובני םמבוגרי של שלם צוות. חלילה ,רעב
 צהרייםה ארוחתאת  טרחו הכינו נוער

 נגיד מה.  תענוג צרוף–טעימה הו קתמפנה
  . מושלם ליום מושלם סיום? נאמר ומה

  
 בראש, הנפלא הטיולים לצוות תודות אלפי

 דניל, קדוש אשר על הכול למאיה וראשונה
 אשר על שכנר אלעדלו  אחראי הטיול–סלעי 

, גוריון אילן, גם ליובל רזחמה תודה . האוכל
 גיא, טאדו אבי, שכנר ועדן סיגלית, רז עמית

 יגאל, מורן ברק, נועם וגיל טוך, חגי, תהילים
 ואבי, ספיר אוריה, סלעי ונדב לימור ,שמואל

  . יאיש בן
  

  !המטיילים לכולכם מכל ענקית תודה
  

  ברקת כהן
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  של כיףבוקר 

ארוחת בוקר : לבוקר של כיףלמועדון דורות בבוקר יום שישי האחרון נאספו נשים מכל הגילים 
 מופע – ולקינוח  על הדשאשל צוותא נשייתשופעת חיוכים וחיבוקים שעה נינוחה , מפנקת

 – ומצחיק היה נעים וטעים. אורית רמזשל המצחיקנית ) !כן- כן, בעברית" קחָ צְ ִמ ("סטנדאפ 
תודה לשיגי אילן ומאיה קדוש . והבנות נהנו והביעו תקווה שאירוע כזה יישנה יותר מפעם בשנה

גל פרץ ,  ארוחת הבוקר–גילה קולניק , מירי יוגב: למסייעים בהכנות, על היוזמה והארגון המופתי
  . שימחתם אותנו. סידור השולחנות והכיסאות על הדשא והמרפסת–ואילון רחמים 

  
  
  
  )א ( ליפעת60 –" והיגדת לבנך"

  
 העברת –המסר המרכזי של חג הפסח 

בתמצית  מרוכז –הסיפור מדור לדור 
ן משתתפי זקַ : בגבו אלינו .מימיןבצילום 

 –)  פלוס84 (יוסלה כהן, לכרמלהאביב טיול 
וכמובן עוד קודם (חבר יפעת מיום הקמתה 

 – אושרה כלתו ליד, ) בקבוצת השרון–לכן 
ו בשעה טובה תקבלים שהצעירח ה"כאחת מ

 נושאת את ,יפעת לפני שבועייםחברות בל
 צעירת המשתתפים,  בת החודשייםיהב

בין הדורות במשפחה מרגש חיבור  .בטיול
  .  בלב האביב60- בת הוביפעת

  
  טל כהן: םוציל

  ,הבנות צוחקות בפנים   
 ...הקלנועיות ממתינות בחוץ

 מרים אהרוני: צילום
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  )ב ( ליפעת60 –" והיגדת לבנך"

ליום גם הוא זכיר כי חג הפסח נחשב כדאי לזכור ולה,  ליפעת60-שנת ה, ד"פרוס חג הפסח תשעב
,  שנים92לפני היום , )1922(ב " בליל הסדר תרפ...):נולדנו יותר מפעם אחתהרי  (הולדת שלנו

אחר  ועבודות הכבישיםגדוד המצרי ובשהתקבצו יחדיו ב, החברים המעטים. נולדה קבוצת השרון
אז . שכונת נווה שאנן בחיפה עבודה בבניין קיבלו,  שהו במחנה המתסכל של מחוסרי עבודהכך

ב חגגו יחד את ליל " בפסח תרע.עוד כמה חברים ואחר כך גם החברות הראשונותהצטרפו אליהם 
  .היא קבוצת השרון, להפוך מחבורה לקבוצה" רשמית"הסדר והחליטו 

  :]קטע ["ליל סדר" את כתב יצחק יצחק) 1972(ב "בפסח תשל, כך- יובל שנים אחר

  ת ַלֲעֶצֶרת"א ֵּבי"ּפֵ ' ְּבַתר
  ָׁשם ֲעֶׂשֶרת-ִנְתַּכְּנסּו ֵאי
  ִריםחּוַּבחּורֹות ּובַ 

  .ְוָעְרכּו ֵליל ִׁשּמּוִרים
  

   ֹקְרֹטב ַיִין,ֶלֶחם ֹעִני
  .אֹור ֵנרֹות ָקלּוׁש ֲעַדִין

  ִמָּכל ַעִין אֹור ָׁשַפע
  .ּוְרָנָנה ַעל ָּכל ָׂשָפה

  

  ַלַהט ֹנַער ְותֹוֶחֶלת
  ֶּפֶלדּכַ ֱאמּוָנה ַעָּזה 

  .ָחזֹון ִּכי ְיֻבַּצעהֶ 
  .ָּכ נֹוְלָדה ָׁשם ַהְּקבּוָצה

             - - - -  
  ֵליל ַהֵּסֶדר ָמֵלא ִזיו הּוא

  ,ֵלב ַמְרִחיב הּוא, ַמְרִהיב ַעִין
  ַלְיָלה ֶזה ִנְזֹּכר ִּבְרֵתת

  .ת"א ֵּבי"ּפֵ ' ֵליל ַהֵּסֶדר ַתר

  
  
  
  

 
   לכבוד פסחתגלית ארכיאולוגית

חפירות ה רשות העתיקות ערכ,  בעמקלהולכת גזלקראת הנחת צינור 
את התל כולנו .  הוא התל הסמוך לקיבוץ שריד–  תל שדודלידהצלה 

בדרכנו לעיתים מזומנות חולפים על פניו הרי  נואנח – מכירים היטב
מי מאיתנו היה מאמין למה שנחשף שם בימים . בר עפולהלעֵ 

   ...םהאחרוני

 ארון: גולת הכותרתיר רק את נזכ. קצר המצע מלפרט כאן הכולי
 – )ארון אנתרופואידי (ת אדםצורלמכסה שלו  ש,סקבורה עשוי חר

 חרפושית, בין היתר, בארון נמצאהששלד ליד ה.  מאוד בארץנדירסוג 
אביו של , י הראשוןִת  שמו של סֶ ועליה, חותם מצרית מצופה זהב

יציאת סיפור של  עם פרעהמקובל לזהות  שאותו –רעמסס השני 
   .מצרים

 שנה 3300בת  תזכורתמגיעה אלינו כמעט הביתה ערב החג כאשר 
  !מש שי לחגמ? י לא יתרגש מ– לשלטון מצרים

 
  :צילום

 רשות העתיקות,  קלרה עמית
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  !פגישה שכזאת

  
בין . בעיקר לתנועה הקיבוצית, הגיעו לארץ מתנדבים מכל העולםאחרי מלחמת ששת הימים 

ידי נעמי - שאומץ בחום על–ק לסל ' ז–המתנדבים הרבים שהגיעו ליפעת היה גם בחור חמד קנדי 
יע כשהג. כך חזר ובא שוב-ואחר, ק לקנדה'אחרי הקיץ הראשון ביפעת שב ז. ושמואל פרידלנדר

החליט שהגיע הזמן ללמוד עברית בצורה מסודרת והצטרף לאולפן שנפתח , בפעם השלישית

 –) Lucienne Robillard (ילארּבִ בפעם הזאת באה בעקבותיו חברתו לוסיין רוֹ . 1969באוקטובר 
שהחל במאי והסתיים , לוסיין הצטרפה למחזור האולפן העוקב. עירה מקסימה וכובשת לבבותצ

  .בנוכחות מספר לא מבוטל של חברי יפעת, בקיץ נישאו השניים בנצרת. 1970באוקטובר 
  
, א"במוצאי יום הכיפורים תשל.  כאןבכל נפשם ורצו להישארק ולוסיין נקשרו ליפעת 'ז

בשנים ההן . נערכה אסיפה מרובת משתתפים שדנה בבקשתם להתקבל למועמדות, 10.10.1970
של החברים והאסיפה עסקה אך ורק במשמעות  היהודית היה משקל משמעותי ביותר לזהות

 מבחינה אישית לא היה ספק שזוג הצעירים החרוצים –  לקיבוץלא יהודיםחברים קבלתם של 
 בסופו .האסיפה החליטה בחיוב ברוב סוחף. יפעת רק טובלוהאידיאליסטים האלה עשוי להביא 

ערם הגדול של המון חבריהם לצ, 1972באפריל ק לקנדה 'שבו לוסיין וז, שלהםמטעמים , של דבר
צוות . לוסייןשכל כך נקשרו לנאנחו האימהות , "יפעת הפסידה מטפלת נהדרת" . ביפעתואוהביהם

  .  מרכז הצוות לעתידשבו ראו את, ק'פרידה מזעל ההפרדס הביע צער עמוק לא פחות 
  

. לישראל וליפעת, אך שניהם נשארו קשורים בלב ונפש לציונות, בני הזוג נפרדו. שנים רבות חלפו
 שנה כיהנה בתפקידים מיניסטריאליים בכירים 18במשך . לפוליטיקהלוסיין עם השנים נכנסה 

  בממשלת מחוז קוויבקהחינוך ושרת הבריאות והרווחהשרת , התרבותשרת היא היתה . בקנדה
. בממשלה הפדרלית של קנדה שרת התעשייהוהגירה ת האזרחות והשר, שרת העבודה כך-ואחר

. היהודים אוהדי ישראל אהבו אותה במיוחד. הרבציבורית בכל תפקידיה זכתה להערכה 
בעברית השוטפת שרכשה באולפן ביפעת כל פעם מחדש במפגשיה עימם הפתיעה אותם 

ששמר איתה כל השנים על ', לפני כל מפגש בשיחות טלפון בעברית עם משה ברקוביץ" צחצחה"ו(
מטעם המפלגה בקוויבק  על משאל העםהשרה הממונה ן לוסיי היתה 1995בשנת ). קשר חם

 פוך ולא להקנדהחלק משאר ילה ,בהפרש לא גדול, ויבקותושבי קהחליטו במשאל זה . הליברלית
של נגד הכרזת העצמאות של לוסיין  לפעילותה הנמרצת היתה, רביםלהערכת  .מדינה עצמאיתל

החליטה לוסיין לסיים את , 67יא בת  וה,לפני שנתיים.  לתוצאת המשאלחשובהתרומה קוויבק 
  .סוף זמן גם לעצמה-ולמצוא סוףהעשירה  הקריירה הפוליטית

  
האימהות של בית התינוקות שבו עבדה . יפעתב" מולדתביקור "ללוסיין לפני שבועיים הגיעה 

הישנה תמונה  ב–מימין : בצילומים למטה רואים אותן.  צעירה אירחו אותה בהתרגשותמטפלתכ
אמא של  –לה 'דבורה, מא של דותן מירום א–אלישבע  :מימין ולשמאלהלוסיין  – 1971ת שנסוף מ

אמא של רונן  –מלכה ואמא של שרון פפיש  –רותי , אמא של שמרית גולדהור –חינה  ,איילת רז
! התינוקות גדלו לתפארת: הן מחייכות חיוך גדול שנים 43אחרי  בתמונת הצבע משמאל  .אדר

  ...חלק בכך, בלי ספק, של השרה הקנדית לעתיד היהלמגע היד האוהב 
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  : בשאלה היפותטית"על הדרך"משאל לכבוד פסח ערכנו 

  . תם ושאינו יודע לשאול, רשע, חכם: בהגדה של פסח מופיעים ארבעה בנים
, על מסגרת הארבעה חייבים לשמורבהנחה ש –  להחליף אחד מהםאילו יכולת

ארבע , ארבע כוסות, ארבע קושיות( הוא המספר החשוב של ליל הסדר 4כי 
  ?ובמי, מי היית מחליף את –) ונות גאולה ועודלש

  

  :ורדה מעיין

  ...בסביבה הקרובה שלי עדיף בלעדיו. הייתי מחליפה את הבן הרשעאני 
  . הבן הטוב –במקומו הייתי מכניסה את הבן שהוא היפוכו הגמור 

  

  :חגי לביא

  . את הבן הרשע, כמובן, הייתי מוציא
 בעל תבונת כפיים יש מעשהא, הבן החרוץבמקומו הייתי מכניס את 

ס על כתפיו לא רק את הלימוד אלא גם את עול העבודה מֵ שעוֹ , ומחשבה
  . הממשיתוהעשייה

  

  :זהרה ברזלי

  . ברור שהייתי מוציאה את הבן הרשע
ברגישות אנושית ולב פתוח ן שניח, בשּוהבן הקַ מקומו הייתי מכניסה את ב

 הרביעייה היתה הופכת  כלובזכות. ומרגיש כל אדם לפי טבעו וצרכיו
  .לאנושית וחברית יותר

  

  :פדרו נוימן

  . אני הייתי מחליף את הבן החכם
לא תמיד מי שנחשב חכם בעיני עצמו ואפילו בעיני אחרים , חכמים יש הרבה
 צריך להיות –ומה לעשות , הבן הרשע בוודאי חכם גם הוא. הוא חכם באמת

אלא שמאחר , ול הוא חכםייתכן שאפילו הבן שאינו יודע לשא. לו מקום
  . לא יודעים את זה, שאין לו דרך ביטוי

צריך , הלב חסר ברביעייה-טּוב. הבן הטובבמקום החכם הייתי מכניס את 
  .תלאזן את הרשעּו
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  :גד ברנע

 .הייתי מחליף את התםאני 
  ...).אפילו" ה מובל לטבחכׂשֶ ("לאסונות לעיוורון והובילה את עם ישראל היא , מסוכנתהתמימות 

 ורואה את סטוריהיהריאליסט לומד מן הה .ריאליסט ופרגמטיסט בןבמקומו הייתי מכניס 
הוא גם יודע איך להתנהל נכון לפי הלקח ההיסטורי , אם הוא פרגמטיסט. המציאות כפי שהיא

 על פוליטיקת הנפט המדיניות העולמית מבוססתשהוא יודע , למשל, כך .והמציאות העכשווית
מה שהוא  לעשות יכול הוא חזק ו.יש כוח, מי שיש נפטלכן ל. ולא על ערכים חברתיים ואנושיים

אין , כידוע, לנו .כי העולם זקוק לו וימשיך להתחנף אליו,  והצרת צעדיםגינויבלי לחשוש מ, רוצה
אליסט ופרגמטיסט במקום בדיוק לכן נחוץ לנו בן רי. לכן עלינו להסתמך על שכלנו ותבונתנו, נפט

  .התם
  

  :הםוראובן ש

  .  שלא יודע לשאולהבןאת , קטגורית, הייתי מסלק
 ... חסיד שוטה שהולך בעיניים עצומות אחרי, לפחות פוטנציאלית,מי שלא יודע לשאול הוא

,  זאת יכולה.שאלות קשותשואל  באמיתות מקובלות ושמפקפקבן ,  ספקןבןהייתי מכניס במקומו 
  .טחוןיליתר ב,  כובל אותו באזיקיםאבל, את הרשע הייתי משאיר. היות גם בתל, כמובן

  
  
  
  
  

  מזל טוב
  לענת ועמי השרוני

  .מורל " עבתוםלנישואי 
 !ברכות לכל המשפחה
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,  ליפעת ייערך ביום שישי60- המופע המרכזי של חגיגות ה
שני מופעים  ( באולם התרבות25.7.2014ד "ז תמוז תשע"כ

 :אך זוהי אשליה, לכאורה עוד הרבה זמן לפנינו). בערב
. תקופה זו רצופה בחגים ואירועים והזמן למעשה קצר מאוד

  . צריך להיכנס לפעולה כבר עכשיו
  

הזמרים , בימים הקרובים נתחיל בגיבוש צוותי השחקנים
נקיים פגישות מכינות כדי להעמיד צוות . והרקדנים

אנו רוצים לשתף במופע  .נכון לפעולה, משתתפים גדול
  . הרבה מאוד ילדים וחברים ומצפים להיענות מצד כולם

  ! גם אתם חלק מחוויה של פעם בחייםיּוהֱ           
  

 עמי השרוני ומאיה קדוש

 60-לקראת חג ה



  
  

  
  

 

  
  ד"ליל הסדר תשע

  .ברוב עם ובשמחה גדולה יוחג בחדר האוכל סדר פסח יפעתי קהילתי
  .19:30מתחילים בשעה , 19:00מתכנסים בשעה 

  . אמיר כהן: אב הסדר
  .  הרבה שירים בציבור ועם סולנים–ליאורה בלוך וסוף סלע : הנחיה מוסיקלית

  . הילדים ישתתפו בקטעים מגוונים
   

  
 

  
  ... שנה60 לפני ליל הסדר

בשנת נערך , )םליפעת עדיין לא היה ֵׁש " (נקודה החדשה"ליל הסדר הראשון ב
אבל שום , היתה צפיפות שקשה לתאר. צריף חדר האוכל הנהדרב) 1954(ד "תשי

אחר . דבר לא יכול היה לפגום בהרגשת החג ובהתרוממות הרוח ששרתה על כולם
 וחזרו בהתרוממות נפש לקבוצת אוכל עד עלות השחרכך המשיכו לשיר בחדר ה

  .כעבור שלושה חודשים עלינו ליפעת. השרון ולגבת
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ברכת חג לאלה מבינינו  .באשר הם, השומרים על שלומנו ובטחוננו, חיילינוברכת חג שלוחה ל
יוכלו גם הם לחגוג את חג ובשנה הבאה , תןי מי י– אשר נבצר מהם השנה להסב אל שולחן הסדר

 .ברכת חג לרבים שיסבו הערב יחדיו בליל הסדר הקהילתי ביפעת .בשמחהבבריאות והחירות 
 . כל משפחה במקומה ובהרכבה המיוחד–סבים אל שולחנות הסדר המשפחתיים למחג -ברכת

 והודיעו ,מליל הסדר ומסיפור יציאת מצרים" חופש"ברכת חג גם לאלה שבחרו לקחת השנה 
  ...שזוהי עבורם משמעותה של חירות אמיתית

   !חג שמח לכל בית יפעת
  

  

, ינשיום , חבמוצאי שביעי של פס
  .נחגוג את המימונה, 21.4.14

שבעבר חגגו במוצאי הפסח רק , חג זה
הוא כיום חג של כלל , יהודי מרוקו

  . חג של פתיחת דלתות ולבבות: ישראל

 לחגיגה המימונההשנה נקדיש את 
 חברים 28יפעתית גדולה לציון קבלת 

החברים מוזמנים . ם לחברותחדשי
כדי , כמנהג החג, להביא כיבוד מתוק

השמחה והתקווה רגש  את עציםלה
להתערות שלמה של החברים החדשים 

  .ביפעת והמשך קליטה וצמיחה

שעל , מסכת ברכות והפתעות: בתוכנית
 רובו , שוקד הצוות המארגןההכנת

  .ככולו מבין הנקלטים

נהוג לברך את האורחים במימונה 
תרווחו " (ִּתרָּבחו ותסָעדו"רכת בב

ברכה שמבטאת רעיון חברתי , )ותסעדו
ותזכו גם , שתהיה לכם רווחה: נעלה

  . אתם לתת סעד ועזרה לאחרים

נברך אף אנחנו את עצמנו ואת זולתנו 
ונוסיף בואריאציה , בברכה היפה הזאת
  . "תצמחו ותסעדו": מקומית רלוונטית
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  קומו תועי מדבר
  

הסדר הגיע לשיאו הבלתי מעורער בביצוע . "נוסח יגור"סדר פסח של יפעת היה כמעט כולו ב
בשנים הראשונות אפילו קראו את המילים של ביאליק לפני  ('קומו תועי מדבר'היצירה הדרמטית 

החזרות של ).  המורכבת של יהודה שרתהקומפוזיציהשהמקהלה שרה בארבעה קולות את 
שלושה (לפני הסדר בשנה רגילה  חודשיים –ו בשבט " התחילו כבר בטליצירה זוהמקהלה 
' אלט וטנור וכו, סופרן וטנור, בס ואלט: כך בצירופים-אחר,  תחילה כל קול לחוד–) במעוברת

  . פעמיים בשבוע–כולם יחד , בשלושת השבועות האחרונים, ולבסוף
  

לנצח על , שסיים לא מכבר לימודי מוסיקה, בני אדרהתחיל  1982שנת ב.  שנים עברו30-קרוב ל
בסוכות של שנת עבודתו הראשונה עם .  הביא עמו רוח חדשה בכל המובניםבני. המקהלה בחגים

בפסח נשיר את : כדי שיהיה לכם זמן להתכונן, אני אומר לכם כבר עכשיו: "המקהלה הודיע לנו
חברי המקהלה היו !"  השיר הזה אני לא מוכן לנצחעל. 'קומו תועי מדבר'חוץ מ, כל השירים

 ביפעת לא היה –לא היתה ברירה . אבל הבינו שאין על מה לדבר, ניסו לערער בשפה רפה, המומים
  .מנצח אלטרנטיבי

  
. הקריאות והשירים רצו ברצף. המקהלה פתחה בשירי אביב ועברה לשירי הפסח, הסדר נפתחליל 

זה היום 'דילגה המקהלה על הדף בהגדה והחלה לשיר את ', מדברקומו תועי 'כשהגיע המקום של 
הבמה ראינו את הקהל  מן –... "?מה קרה? מה קרה: "רחש תדהמה עבר בציבור. 'קיווינו לו

לרגע נדמה היה ..." 'לבשי בגדי תפארתך... התנערי מעפר, עורי, עורי': אתהמזועזע ושרנו ביתר ׂש
כשהקריין הבא . והיא תתוקן מייד, אבל הסתבר שהציבור פשוט חשב שהיתה טעות, שהקהל נרגע

  .  בחדר האוכלכבר היתה מהומה אמיתית', לפיכך חייבים אנחנו'פתח בקריאת 
  

על הבמה ואמר נסער עלה , חגי מירוםפתאום קם . ..קראו בשמות התורנים, הגיעה שעת הסעודה
הסדר לא שווה ' קומו תועי מדבר'בלי ! אי אפשר לעבור לסדר היום על מה שקרה כאן: "פותבתקי
  !" כל מי שמכיר את השיר יעלה לבמה: אני קורא לציבור לתקן את הטעות! כלום

  
 –היו בה . כך גדולה-לה כלאף פעם לא היתה ביפעת מקה. אולי יותר, לבמה עלו כחמישים איש

חברים שפרשו כי קולם ,  בנים ובנות שפעם שרו במקהלה ועזבו זה מכבר–מלבד חברי המקהלה 
זה . וגם סתם חברים שהזדהו עם תחושת העוול,  מחוץ למקלחתכבר לא איפשר להם לשירהחורק 

.  לפתיחה את האותסימןאבל , לא ידע לנצח, מנהיג המרד, חגי!  פשוטו כמשמעו,היה מרד
 וכך עד סוף –" צאו מתוך השממה: "וכל הקולות הצטרפו" קומו תועי מדבר: "הבחורים החלו

על רקע צלצול , בלי שום הנמכת קול, שהושר בפורטיסימו, ביצוע מחריד ונפלא כאחת, השיר
  . ושקשוק העגלותנותהמרקיות המוגשות לשולח

  
אבל במשך שנים עוד שרו את היצירה , דרבליל הס' קומו תועי מדבר'יותר לא שרה המקהלה את 

  .אקורד סיום ומחווה למה שהיה ולא ישוב עוד, הזאת אחרי הסדרהמפוארת 

  מרים אהרוני
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 וצויירה יד- בכתבשנכתבה, שנים רבות התנהל ליל הסדר ביפעת עם ההגדה היפעתית המקורית
משנה היפות החברים שמרו על ההגדות ). 1960, ך" בשנת תשהודפסה לראשונה( ידי יוסף זהרב

  . לא היתה אפשרות לקבל הגדה נוספת או אחרת–עם כתמי יין או רוטב למי שלא נזהר , לשנה

והתאימו את , שהשקיעו מחשבה בכל תו ותג, הגדה נעשתה בידי טובי חברינו הוותיקיםעריכת ה
ֶׁשְּבָכל  :היום אפילו ילדי הגן יודעים שהשאלה השלישית היא. ולמקום לזמן, קהלהטקסטים ל

כי , שאלה זו לא התאימה. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת
 הוצאה הקושיה פיכךל. לא הטבילו אפילו פעם אחת: בסדר שלנו לא היה שינוי מול ימים רגילים

 נּוּלָ ּכֻ ַהַּלְיָלה ַהֶּזה , יןלִ ת חּויחוֹ  ִׂש נּוין ָאיִח ִׂש ְמ ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות : והוחלפה באחרת, הזאת מן ההגדה
 .תוֹ לָ אּוגְ  ּונּוּמֵ ד עַ ּוּבעְ ִׁש ין ּבְ יִח ִׂש ְמ 

 
 
 
 
 
 


