
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  תלוֹ עֲ מַּ יר הַ שִׁ 

  .יםמִ לְ חֹ  כְּ ינוּ יִ ון הָ ּיֹת צִ יבַ ת שִׁ אֶ ' ב הוּ שׁ בְּ 

  .הנָּ  ִר נוּ ונֵ ׁשֹלְ  וּ ינוּ וק פִּ חֹ א שְׂ לֵ מָּ ז יִ אָ 

  !הלֶּ ם אֵ ות עִ ׂשֹעֲ לַ ' יל הּדִ גְ הִ : םיִ וֹ גּ  בַ רוּ אמְ ז יֹ אָ 

  .יםחִ מֵ  שְׂ ינוּ יִ הָ , נוּ מָּ ות עִ ׂשֹעֲ לַ ' יל הּדִ גְ הִ 

  .בגֶ נֶּ ים בַּ יִק פִ אֲ  כַּ נוּ יתֵ בִ ת שְׁ אֶ ' ה הבָ וּ שׁ 

  .רוּ צֹ ְק ה יִ נָּ ִר ה בְּ עָ מְ ִד ים בְּ עִ ְר זֹּהַ 

  ערַ זָּ ך הַ שֶׁ א מֶ שֵׂ ה נֹ כֹ בָ  וּ ךְ לֵ וך יֵ לֹ הָ 

  .יותָ מּ לֻ א אֲ שֵׂ ה נֹ נָּ ִר א בְ בֹ א יָ ּבֹ

  

  ו"תהילים קכ

  
 

   2138         3.6.2014ד   "יום שלישי   ערב שבועות תשע   2138         3.6.2014ד   "יום שלישי   ערב שבועות תשע
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 )1956(ז "חג הביכורים תשט
  בני הנעורים והסל הענק המעוטר בירק ופרחים

  

 
  :מימין לשמאל

  .הדסה פרנקל, עדנה ורונה, דרורה לוי, רותי שוחט', ץנורית גורב :בנות
  .אריה סיני,  אמציה מירום,יגאל ישראלי :בנים

  

  

  

  שבעת המינים
  )1953(ג "גבת איחוד תשי, "חבריא"בעלון חברת הילדים לשבועות עיטור 

  

  

  

   ליווינו בצער 21.5.2014, ד"א באייר תשע"כ', ביום ד
  . ל" זמריו גלסמןלמנוחת עולמים את חברנו היקר 

  

  , וכן דברי משפחה וחברים לזכרו, דברי הפרידה בהלוויה
  .יופיעו בעלון זיכרון ביום השלושים
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  )1978(ח "מסע בין ענפים בחג השבועות תשל

  .הדגמת עבודות השדה

  

*  

 הצבענו על הצעת ההנהלה למנות את חיים מירון 29-30.5.2014בקלפי שנערכה בימים 

  :  הצעת ההנהלה והצעות של החברים–למנהל העסקים וכן על הסדר צבירות עבר 

  .ברקת כהן, אמיר כהן, גדעון ברזלי, ראובן שוהם
  

  . חברים216על מינוי חיים מירון למנהל עסקים השתתפו צבעה בה

  . חברים70 הצביעו המינויבעד 

   חברים146 הצביעו מינוינגד ה
  

  . קולות כשרים204בהצבעה על הסדר צבירות עבר נמנו 

   חברים116בעד הצעת ועד ההנהלה הצביעו 

  .חברים 88: בעד כל הצעות החברים יחד הצביעו 
   

  .מינוי חיים מירון למנהל עסקים לא אושר

  .57% ברוב של ה אושרהצעת ועד ההנהלה להסדר צבירות העבר

  

  
  

 

  

  למותו   שנים  33  סיון  ' ו  ל" זיהודה כהנא

  הלמות  שנים    27  סיון  ' ו  ל" זשושנה אונגר

  לנופלו  שנים    44  סיון  'ח  ל"ישראל הלפרין ז

  ולמות  שנים    33  סיון  'י  ל"חיים גולן ז

  למותו  שנים    9  סיון  'יא  ל"מתתיהו דרור ז

  למותו   שנים  59  סיון  ' יג  ל" זיצחק דיקשטיין

  למותו   שנים  20  סיון  ' יד  ל" זשמואל פרידלנדר
  



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  כללי

, אפונה ,חיטה :כגון ,חורף ידוליג מקסימום לגדל היא האחרונות בשנים יפעת ש"גד מדיניות
 ניתן שאותן בחלקות. הגשמים מי את במקסימום לנצל כדי ,וברוקולי כרובית, תלתן ,חימצה

 זרעים מחזור מגבלות במסגרת, זאת כל. ותירס כותנה בעיקר ,שני גידול בקיץ מגדלים להשקות
 .'דכו השוק מחיר ,מים לקוב תרומה ,לקרקע גידולה התאמת כמו שיקולים כןו ,המים ואיכויות
, יתר מעיבודי הקרקע על הגןל בעת-ובה, להתייעלו רווחים למקסם הרצון על נשענת זו מדיניות

 לש הטבעית היבאוכלוסי  לפגוע, )סחףו שחיקה, הלכידות הרס (הקרקע למבנה נזק לגרם העלולים
  .הבאים דורותה ולמען למעננו – זאת כל. בשדותינו רעים עשבים של אילוח ולהגביר קרקעה
  

   .ח"ש ליוןמ 3.2-כ של נאה ברווח הסתיימה 2013 עונת
  

  2014 עונת

 חיטה, המזון לתעשיית ואפונה ברוקולי ,כרובית: הבא בסדר בקטיפים פתחנו :חורף גידולי
  . מים תוספת השנה קיבלו המרושתות בחלקות החורף גידולי כל. לשחת
. אוגוסט-ביולי קצרוייש ,וחמניות 'מללי' אבטיחי, חימצה זרענו מוקדם קיץ בגידולי :קיץ גידולי
 ותירס כותנה זרענו ,להשקות ניתן בהןש בחלקות, גידול-בדו .מושקות החלקות האל בימים
   .יהילתעש

  

   מים
 אלף 300- וכ שונה באיכות יםבִ ׁשָ מּו מים ק"ממ מיליון 1.6-כ על עומדת ש"הגד של המים מכסת

 לקלוט הצלחנו השנה בחורף. 'ב שבחלקה המאגרים בשני גריםהנא ,צבי מנחל שיטפונות מי ק"ממ
 המכסה לעומת ק"ממ אלף 150 של חוסר – הדבר פירוש. ק"ממ אלף 150-כ רק במאגרים

  .המתוכננת
   

   ")אור ("עופר פרדס
  .משקל וכבד יפה ,איכותי לפרי נקווה – ראשון מסחרי קטיף יחל 2015 בינואר

  

   הענף חברי
 ,תפעול – שמואל ויגאל דאובר טמיר; המים ומרכז מקצועי מנהל – פיין אילן ; מנהל – טוך חגי

 רועי ,קולניק דני; ניםומחס מוסך ,ריסוס – גלעד רם; ומשרד רכש – ברק מורן; ומים השקיה
, מתלמדים – טוך ונועם פיין ירדן ,אורן עומרי ,פרץ גל; מפעילים – אלקסלסי וחן כהן ניל ,שפריר

  .הענף של העתיד דור

 של משותףה מאמץל הודות. יעדיםבו רותבמט עומדים אנו שבזכותו ,הצוות את לשבח אני רוצה
  !כוח יישר – ובעמק ביפעת הבכיר במקומו הענף עומד כולם

  

  !יפעת בית לכל שמח חג
  טוך חגי 
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 דונם 300-וכ שקדים דונם 435 המטעים ענףב
  . אבוקדו

 עם שעברה השנה את סיים השקדים מטע
 ,)לדונם ג"ק 120 (מהרצוי נמוכים יבולים

 אשר) ַאלֶטרַנרָיה (קשה עלים מחלת עקב
 שאמורים הצעירים ובענפונים בעלווה פוגעת
 לעבוד התחלנו השנה .הפרי רוב את לשאת

, בארץ מהבכירים, שקדים לגידול מומחה עם
 ואנ ,עצתו פי על .האדי עבדל פתחי ר"ד

 גיזום עבודת של בעיצומה כעת נמצאים
 מחלת על להתגבר שמטרתה ,במטע גדולה

   .בריא צימוח ולחדש העלים
  

 השנה את כולו הענף סיים לכך והודות, מאוד יפה ברווח 2013 שנת את סיים האבוקדו מטע
, סהא לזן ג"ק/₪ 9 (ניםמצוי מחירים ומקבלים הקיץ קטיף סיום לקראת כעת נמצאים אנו. ברווח

 גיזום, כיסוח: השוטפות המטע בעבודות הצוות ימשיך הקטיף גמר אחרי).  ריד לזן  ג"ק/₪ 7.5
 הם וכרגע לפרוח סיימו העצים – הבאה השנה לגבי גם מבטיח נראה האבוקדו טעמ. בעצים וטיפול

  .בחנטים עמוסים
  

 ביטון איתן, לביא גל, שטיינברג חנוך, ישורון אפרים: יפעת ובני יפעת חברי כולו – המטע צוות
 ככל ,משתדלים אנחנו. הענף של המשווק הוא יוגב גדעון. הנדלר ורז עזרוני נח, שוויקה ואורי

  . טנסיביהאינ האבוקדו קטיף כולל, ונעצמ כוחותב המטע עבודות כל את לבצע ,האפשר
  

 לעונת טובה התחלה נתן אשר, במאי ומשמעותי חזק מגשם נהנינו, מאוד שחון חורף אחרי
 שמתמלא, החורש כפר ממאגר השנה תתבצע המטע השקיית רוב. המאגרים למילוי ועזר ההשקיה

 לגידולים אּושרו אך, לשתייה ראויים אינם מימיה אשר בשימרון באר ניצול (בארות באיכות במים
  .   העצים על זאת לראות וניתן המטע עבור מאוד טובה המים איכות). ייםחקלא

  

  !יפעת בית לכל שמח חג
  , הצוות בשם

  ביטון איתן
  

 

  טוב מזל
  שחר-בן ואהרוני לרותי

  נדב הנכד להולדת
  .ווסתי ליוני בן

 !המשפחה לכל ברכות

 
  טוב מזל

  דאובר וטמיר למרינה
  נועם הבן להולדת
  דאובר ואבי לרבקה

  הנכד להולדת
 !המשפחה לכל ברכות
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  נתונים מספריים

רפת העמק היא הרפת הגדולה ביותר 
 900,  פרות1200-העדר מונה היום כ. בישראל

-כ(עגלים נמכרים בגמילה , עגלות לתחלופה
  ). יום60
  

  תנובת החלב

 מיליון ליטר 13- כ– 2013מכסת החלב לשנת 
  . מיליון ליטר13.7-ואנו מתכננים לייצר כ

 תנובת החלב גבוהה 2014 שנתמתחילת 
תכן יי(רת בכל הארץ ּכֶ תופעה המּו, מהצפוי

הקיץ הנעים יחסית של זוהי תוצאה של ש
 על החלב עומדת בימים אלה תנובת .)2013

- שומן ו3.7%( ג ליום לפרה נחלבת" ק40-כ
נקווה לקיץ נעים גם השנה . ) חלבון3%

שיעזור לנו לשמור על פוריות טובה ותנובות 
  .גבוהות

  
  

  מחיר

" מחיר מטרה "הנקרא, מחיר החלב
 מחירי .נמוךהוא כעת  ,ומעודכן כל רבעון

, דו גבוהים מא,לעומת זאת, המזונות
 –במיוחד מחירי המזונות הגסים 

 שמחירם קפץ , שחתות וקש,תחמיצים
 מיעוט הגשמים עקבבעשרות אחוזים 

נקווה שברבעון השלישי יעודכן . בחורף
  . בהתאםהמטרה מחיר 

  

  תצוו

 בצוות הרפת עובדים חברי המשקים השותפים
אחת חברה ,  חברי מרחביה2, חברי יפעת 10 –

צעירים , שובי העמקי תושבים מי וכן– ממגידו
 ת הספר ותלמידי ביגיוסולפני צבא אחרי 

  .בתקופת החופשים
  

   טיפול בשפכי הרפת

הרשויות מכבידות את הדרישות לאיכות 
המקטע (ולזבל ) המקטע הנוזלי(השפכים 

חמרה הלצד ה. היוצאים מהרפת) המוצק
בתנאים ישנה גם החמרה בעלויות הכספיות 

ו נ לכן  נכנס,ובקנסות הנופלות על הרפת
למהלך של בחירת אלטרנטיבה לשדרוג 

 הבדיקות נעשות .הטיפול בזבל ובשפכים
 הפתרון .בשיתוף פעולה עם נציגי יפעת ויועציה

 כרוך בהשקעות שנבצע בצורה הדרגתית
  .במהלך השנים הקרובות

  

   מיזם סולארי

 אנחנו .המערכת מחוברת ומוכנה לעבודה
נמצאים בשלב הבדיקות הסופיות מול חברת 

 –  עוד קצת סבלנות.חשמל ורשות החשמל
  ...לטראנרים את השו
  

  !חג שבועות שמח

  –בשם הצוות 

  עמרי גולדהור

  
  

 

 
 
 

  

  

 

  טובמזל

 למרים ויואב אהרוני

.ימימהל " עבהלללנישואי   
!ברכות לכל המשפחה  



 7

  

  
  .גדוש ומלא, לולהורים של כסל הבי

  

  .התוצאות יפות מאוד,  ביצענו חמישה מדגרים2013במהלך 
  : ממוצע שנתי

   יום41.5 – גיל שיווק
  1.79 – *ניצולת מזון

  .ג" ק2.51 – משקל ממוצע לעוף
  .ויפעת קיבלה תמורה יפה, מצב הענף השתפר

  ).ג"ק(לבין המשקל המשווק ) ג"ק(ניצולת מזון הוא היחס בין כמות המזון הנצרך  *
  .נצילות המזון טובה יותר, ככל שהיחס הזה נמוך יותר    

  

  .שמתקדם לתוך הקיץ החם והמזיע, 2014 לשנת אנחנו נמצאים במהלך המדגר השלישי
  :  שהסתיים אחרי פסח,מדגר האחרוןהתוצאות המקצועיות של ה

  .עג ממוצ" ק2.66 –  לעוףומשקל שיא 1.81 – ניצולת מזון
  

  .תחזוקה במבנים הישנים ועודעבודות , הוספת מיכלים לתרופות, איטום:  שיפוריםובלול נעש
שעוזרים  ,ובמיוחד ליעקב החשמלאיעמיהוד , ןמסולי, לסמיוכן ,  לצוות המוסךלהודותזה המקום 

  ! תודה–שבתות וחגים כולל ,  ובכל הימיםם לקריאה בכל שעות היממהנעניו
  .שמחה ותוצאות טובות, בריאות ,לנו ולבית יפעת חג שמחנאחל 

   וצוות הלול קידרשלמה

 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1958(ח "העגלה המעוטרת של הלול בתהלוכת הביכורים תשי

  : מימין לשמאל
  , ניסן ורונה עם הבת בלהה

, ישראל- חיים גבתי ומאחוריו אטקה בן
 .יצחק צימרמן, נה מנוררי
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 ייפתחו שערי הבריכה 4.6.14' יום ד, חג השבועותב
להבהיר את , זה הרגע, זה הזמן .ועונת הרחצה תתחיל

  .כללי ההתנהגות ומידע נוסף, מסגרת הזמנים
  
  

  כללי התנהגות בבריכה . א
, מצילבנוכחות כאשר ורק , הפתיחה בשעות אך ורקהכניסה לבריכה היא :  והקפידוזכרו
  !ללא פיקוח מציל אסורה בהחלטבבריכה רחצה  .מצא בשטחמפעיל הבריכה נוכש

 . אסוריםמשחקי כדור בשטח הבריכה �

 . להכניס לשטח הבריכה כלי זכוכיתאין �

 .אסור לדחוף ילדים או מבוגרים לבריכה,  לקפוץ לבריכהאסור �

 .  לרוץ במשטחים מסביב לבריכהאין �

 . הרחצה בבריכה מותרת בבגדי ים בלבד �

 . כניסה לבריכהחובה להתקלח לפני ה �

 בעלי שיער ארוך חייבים בכובע לאיסוף השיער �

 . אסור להכניס בעלי חיים למתחם הבריכה �

 .)קאר-קולנועיות וקלאב,  טוסטוסיםכולל (אסור להכניס לשטח הבריכה כלי רכב מכל סוג �

 .להתנהג בהתאם לכתוב בשילוט בבריכה ובריכההמציל ומפעיל היש להישמע להוראות  �

" השגחה ".אין בה מצילשבה ,  בבריכת הפעוטות6  גיללהשגיח על ילדים עד חייביםהורים  �
  .ידיתימעזרה  המאפשרים הושטת ,ילדקשר עין רציפים עם הוקירבה פיזית  פירושה

 .בעת רחצתם במיםוהוריהם בשטח הבריכה השגחת  בחייבים 10ילדים עד גיל  �

 .ה לעישוןעל הבריכה חל צו למניעת עישון במקומות ציבוריים וחשיפ �

 . לפני שערי הבריכה המיועדים להיפתח בשעת חירוםרכב מכל סוגאסור להחנות  �

 .נכים מיועדת לרכבי נכים עם תו נכה בלבדהחניית  �

  

  אורחים .  ב
  . בריכת השחייה פתוחה לכל חברי קהילת יפעת

   .)בוגרים (אך ורק בליווי מארחיהםאורחים יורשו להיכנס לתחומי הבריכה 
כדי , בעיקר בסופי שבוע,  מחברי קהילת יפעת להגביל מרצון את מספר אורחיהםאנו מבקשים

   .התחשבות תבטיח הנאה לכולם.  על הבריכהיתר-עומס וצפיפותלהימנע מ
  

  אירועים בשטח הבריכה.  ג
  . בשעות פתיחת הבריכה לקהילת יפעת לא יתקיימו אירועים במתחם הבריכה

  . 600₪ :מציל ומפעיל בריכה, הכולל אחזקת הבריכה,  שעות במתחם הבריכה3עלות אירוע של 
המארחים אחראים לכל דבר ועניין בכל הקשור לאורחיהם המתארחים בקיבוץ בכלל ובבריכת 

  .השחייה בפרט
  

  חנייה.  ד
  . התרבותאולםמאחורי  חנייה – ) התרבותאולםמכיוון מדרגות (לבאים מהשער הצפוני  �

מספר יש בריכה ל סמוך – ) התרבות למוזיאוןאולםמהדרך העולה מ( לבאים מהשער הדרומי �
 'קאר וכו- קלאב, טוסטוסים, קלנועיות.  בלבד כולל שתיים השמורות לנכים,חניות למכוניות

ה ילרכבים בשולי הכביש המורחב בעליחנייה נוספים מקומות יש . ניתן להחנות בין האורנים
  . התרבותאולםחניות  מגרש הכדורסל הישן שהורחב וכן –ליכה קצר  במרחק ה.לבריכה
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  שעות פתיחה , משך העונה.  ה
  . 30.9.14,  ותסתיים בשבת4.6.14',  תיפתח ביום ד2014ת הרחצה של שנת עונ

ילדים , צעירים,  שחיינים:ותאמו לכלל תושבי יפעתה כפי שנקבעו הפתיחהשעות 
  .ומשפחות

  

  ספטמבר  אוגוסט  יולי יוני  מיםי

  'א
16:00-20:00  
20:00-21:00  

  )לשחיינים(

16:00-20:00  
20:00-21:00  

  )לשחיינים(

16:00-20:00  
20:00-21:00  

  )לשחיינים(

16:00-20:00  
20:00-21:00  

  )לשחיינים(

  16:00-20:00  10:00-20:00  16:00-20:00  16:00-20:00  'ב

  'ג
16:00-20:00  
20:00-21:00  

  )לשחיינים(

16:00-20:00  
20:00-21:00  

  )לשחיינים(

16:00-20:00  
20:00-21:00  

  )לשחיינים(

16:00-20:00  
20:00-21:00  

  )לשחיינים(

  'ד
16:00-20:00  
20:00-21:00  

  )לשחיינים(

16:00-20:00  
20:00-21:00  

  )לשחיינים(

16:00-20:00  
20:00-21:00  

  )לשחיינים(

16:00-20:00  
20:00-21:00  

  )לשחיינים(

  16:00-22:00  16:00-22:00  16:00-22:00  16:00-20:00  'ה

  13:00-18:00  10:00-18:00  10:00-18:00  13:00-18:00   וערב חג'ו

  10:00-19:00  10:00-19:00  10:00-19:00  10:00-19:00   וחג שבת

  
   !ם- ל-ו-כ מהנה לת רחצה עונ

  !להתראות בבריכה
  צוות הבריכה
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  .מגילת רותאת  קוראיםבחג השבועות 
 .רות ערפה ו–ושתי כלותיה המואביות , נעמי:  בראשיתו עומדות במרכז הסיפורשלוש נשים

-רבעלילה סיפור אל אנו ממשיכים נעמי ורות עם  . כבר בתמונה הראשונהאנחנו נפרדיםמערפה 
  .תהפוכות

  

 בעלה עםיצאה בשנות הרעב , חםממשפחה מיוחסת בבית ל, נעמי . למודות סבלשלוש הנשים
ם  היא אלמנה ואֵ ,אחרי עשר שנים, עתה. מואבדי ׂשלחפש מחיה במחלון וכליון  ניהָ ובָ אלימלך 

ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי " :שלה- במילותיה.לא נותר לה דבר בעולם .ללא רכוש וללא ביטחון, שכולה
) בנות מלך מואב, אחיותלפי המדרש היו ( הנשים הצעירות –ערפה ורות  ."'ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני ה

צר משאירים פתח ה, עלומיהןמלבד אולי ,  גם להן אין כמעט כלום.נשארו באלמנותן ועקרותן
  .בניית חיים חדשיםל
  

פעם ועוד פעם  מפצירה נעמי בבנות כברת דרך אחרי. יהודהארץ אל ֵעבר השלוש הולכות יחד 
וממשיכה עם להיפרד  רות מסרבת . בלב שבור,ה נעניתערפ . עתידשם לעצמן מצואיתן וללשוב לבֵ 

. להמשיך חיים, ללדת ילד, אושר ועושרהזרה למצוא  רות בבית לחם עתידה .נעמי לבית לחם
 אין אנו – "הביתה"ששבה , מה היה על ערפה .בזכותה יהיו גם לנעמי בשארית חייה ביטחון ואושר

  .יודעים
  

וכך גם אמני הציור בכל , ה בדמותה המוארת של רותאהבה גדולבהשירה העברית החדשה דבקה 
ל "חז. ערפה נשארה כמעט ללא אוהב . וסופרים משורריםשלגם נעמי זכתה לנגיעות חסד  .הדורות

 הדורות .שפילו וביזו אותה בכל דרך אפשריתה ,רמסו את כבודה, רהלי קֵד  כשּוהשחירו את פניהָ 
חמל על כל שלוש , המשורר היידי הנפלא, נגררק איציק מא .חסו אליהיהבאים כמעט שלא התי

  ."רות " רווי הכאב במחזור השירים ושר את שירן המר ברחמים רבים במידה שווההנשים
  

   .השיבו חמש נשים ביפעת . שאלתי,"?מגיבורות מגילת רות הכי קרובה אל ליבךמי "
 והפנתה לה זו שמסורת ישראל התנכרה אליה, בחרו בערפהשלוש מהן האם רק מקרה הוא ש

גם להקשיב , רהיום אנחנו פתוחים יותר לקבל את האחֵ אולי , אולי הזמנים השתנו, מי יודע? עורף
  .לשתיקת הנידח והמּוָדר

  מרים אהרוני
  

  
  

  ערפה- רות-  נעמי:צלעות- שווה-משולש לא

 1795ציורו של המשורר והאמן הבריטי ויליאם בלייק משנת : משמאל
  .1886 משנת פיליפ הרמונגס קלדרוןטי הבריציורו של האמן : מימין
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  : עמליה אהרוני

  .  מבין הנשים של מגילת רותללביביותר  הקרובה האישה היא נעמי
 בארץ הרעב בגלל – בעלה ושני בניה – משפחתה עםבראשית הסיפור נעמי מגיעה לשדי מואב 

 לשוב ,דרךל אתיוצ היא ,בניה שני את ושכלה שהתאלמנה אחרי, אחרי עשר שנים בניכר. יהודה
 נראה שיש בנעמי –זה אינו מובן מאליו . אליה מצטרפות המואביות כלותיה שתי .יהודה ארץ אל

, הדת, הגיל: כך על אף כל הפערים-סגולות נפש מיוחדות הגורמות לשתי הצעירות לדבוק בה כל
    .ההשתייכות החברתית

  

 נעמי. לה בבכי מסרבותיהן שת. חייהן את לשקםו מולדתן בארץ להישאר מפצירה בהן נעמי
 שהן רוצה לא היא ."ה ְצָאה ִבי ַיד יָ ַמר ִלי ְמֹאד ִמֶּכם ִּכי ":בטובתן רוצה היא ,פציר בהןלה ממשיכה

בכוחות עצמה לא שיודעת  שהיא ברור להן אומרת שהיא מהדברים. המר לגורלה שותפות יהיו
יוכלו  הנאמנות הכלותו, העזרל זקוקה תהיההיא . גם לא בארץ יהודה, תוכל לשקם את חייה

טובתן חשובה לה יותר מטובת . אבל נעמי חוזרת ומבקשת מהן לעזוב אותה, להיות לה לעזר
  .עצמה

  

ורק אז , "ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵּביִני ּוֵביֵנ יּכִ  "מכריזה רות.  למואבלחזור ערפה את לשכנענעמי מצליחה 
בבית לחם  .יהודה ארץכך הן מגיעות ל. מהנעמי מוותרת על הניסיון להניא אותה מלשוב עי

 רות של מהלכיה את ,הקלעים מאחורי ,בתבונה ובשקט, הגורל מוכת הזקנה האישה, נעמימנווטת 
אני חשה כלפיה כבוד  . לכולם טוב שהוא סוףה, שלו הטוב הסוף אל רות מגילת סיפור את ומביאה

   .רב
  
  

  :הדסה צפריר

  . נעמיי נוטה להזדהות עם אנ, ממרום גילי, בתקופת חיי עתה
אליה נקלעה ובה היא שהסתגלות וסובלנות למציאות , כמת חייםוחעבורי אשה בוגרת זו מסמלת 

ל בֶ משפחתה מחיי מסכנות ואֵ ) בנות(מובילה ומנווטת את בני ה,  משפיעהנעמי היא דמות. חיה
 .יביבשל כך היא קרובה לל. כמה ואהבהוח, בהתחשבות, בר יצירת חיים חדשיםלעֵ 
  
  

  :נורית שושני

  .ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה, ֹּׁשְבָנה, ֵלְכָנה: ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ִלְׁשֵּתי ַכֶתיהָ 
  .ַוִּתֶּׂשאָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה, ַוִּתַּׁשק ָלֶהן

  !ְלַעֵּמ, ִּכי ִאָּת ָנׁשּוב :ַוֹּתאַמְרָנה ָּלּה
  ? ֵתַלְכָנה ִעִּמיָלָּמה, ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי: ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי
  .ַוִּתְבֶּכיָנה עֹוד, ַוִּתֶּׂשָנה קֹוָלן

  .ְורּות ָּדְבָקה ָּבּה, ַוִּתַּׁשק ָעְרָּפה ַלֲחמֹוָתּה
  )14-8' א, מגילת רות(
  

יחד עם . גם לה היה קשה להיפרד, גם היא אהבה את נעמי. נאמנהה לדעתי היא –בחרתי בָעְרָּפה 
ָלָּמה ,  ְבֹנַתיֹׁשְבָנה: "לשתיהן עונה נעמי". ְלַעֵּמ, ָנׁשּובי ִאָּת ּכִ : " רות היא עונה ואומרת לנעמי

  " ?ֵתַלְכָנה ִעִּמי
  .  מתייחס לִׁשיבה לעם ולמולדתשוב: השורש המנחה
  . ומולדתהאל עמּה, לומר כ–"  ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדהָלׁשּוב"נעמי החליטה 

  .א מתכוונת שאף הן ישובו לארצן ולמולדתןהי, " ְבֹנַתיֹׁשְבָנה: "כשהיא אומרת לערפה ולרות
שנולדתי לתוך , אבל אני, שאם לא כך לא היה סיפור, הסיפור המקראי בהכרח העדיף את רות

 אל עמה ָׁשָבהאוהבת את ערפה ה, נלחם וגם מצליח, מציאות של עם הנלחם על הִׁשיבה למולדת
  .ומולדתה למרות העצב והקושי שבפרידה
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  :ורד לוריא

מזכירה נשים נוספות המגילה .  בשמותיהןת רות שלוש נשים המוזכרות במגיל–רות וערפה  ,נעמי
היא " גיבורה"כהשלוש בחירה באחת מן  .אך שומרת על אלמוניותן, )בית לחםונשים מנערות (

י ללא  הר–..." הכי"בחירת " או-או"כזו הנדרשת לבחור בחירת , י דרך חשיבה מצמצמתיבעינ
 אנטי " דווקא ה–ת אם עלי בכל זאת לבחור רק באח. נשים אלה היא גיבורה ספק כל אחת משלוש

  .ישלערפה היא הגיבורה " גיבורה
  

על , י על ייחודהיה מעידה בעינתבחיר. ערפה המואביה נישאה לאחד מבניהם של אלימלך ונעמי
תה צריכה הי. ה במואבתבה חישמשפחתית - ואולי על חריגותה במסגרת השבטית, אומץ ליבה

ד ואו מצוקה גדולה מא) ספק אם היה זה מניע בעולם ההוא(ד ולהיות לה אהבה גדולה מא
  .שהביאה אותה להינשא לבנו של המהגר היהודי

  

כמו (עשר שנות עקרות בעולם ההוא . אך לא נולדו לה ילדים, עשר שנים חיתה כאשה נשואה
כאב זו חוותה לאחר עשר שנים את אשה למודת .  ללא ספק שנים של כאב וקושיןה...) בימינו אלה

ָלׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ "ו, תהולא נותרה לה ברירה אלא להצטרף אל נעמי חמ, בבדידותה .מותו של בעלה
שהרי מעולם לא , היבָ ִׁש אך לערפה ודאי שלא היתה זו , היבָ  הליכה זו מכונה במקרא ִׁש ."ְיהּוָדה

מעולם לא . (לי כמסען של נשים אמיצותבתנאים אלה נראית , הליכה אל ארץ זרה. היתה ביהודה
  ...) האחר,רהּגֵ , היתה ביהודה חיבה יתרה אל הזר

  

כשרבו  .נתקבלו אצל ערפה ורות בבכי, לשוב אל ארץ מולדתן, הפצרותיה של נעמי בכלותיה
אלא בחנה את עמדתה והרהרה שוב על , לא הוסיפה ערפה לדבוק בעמדתה הראשונה, ההפצרות

 –עימתה את עצמה עם בחירתה , ה את המציאות המורכבת פעם נוספתערפה ניתח .בחירתה
לחוות , מעמדתה הראשוניתשנות את ל, יכולתה של ערפה לבחור בדרך רציונאלית !ושינתה אותה

  .י גבורהיהיא בעינ, התומכות זו בזו, רות להּכָ פרידה נוספת משתי הנשים המּו
  

  ."הפנתה עורף"ערפה זכתה לשמה על ש,  מוזכרת יותר במגילהאינהערפה , אחרי הפרידה
, הכואב,  הקשה–ואל הידוע ,  במקרה הטוב,ידוע-בחירה בהליכה אל הלא, י דווקא פנייה זויבעינ

  .היא בחירתה של גיבורה, במקרה הפחות טוב, הפגוע
  
  

  :הדס רון

  . ת תשובה מורכבהיא קרובה לליבי ת רותלשאלה מי מגיבורות מגילהתשובה שלי 
 בהתאם – חיבה חדשה לדמויות שונותמגילת רות אני מוצאת ב  מדי שנה.השלוש כל עלי חביבות

 הרחומה והמחוברת ,לפעמים זו רות הנועזת. יולחברותות של ללימודי, ילמצבי הרגש, לגילי
 הפעם ברצוני לכתוב .ם החוזרת אל גורלה ומושכת בחוטי,עמי האמיצה נ–לפעמים ; לחמותה

  .ףזכות להפנות עורה על – ודרכה ,ערפהבזכות 
  

בעלת " ל,סבתו של דוד המלך, תהצורך להפוך את רות הגיורש נראה .ל עשו בדמותה שפטים"חז
הם חיברו  .ר גרם להם להפוך את ערפה לשחורה משחו, לעלמת חסד שכולה טוהר ותום,"תשובה

מל  ס–וד  היפוכו של ד– שהוא ,לייתוהפכוה לזונת הפלישתים ולאימו של ג ,עליה אגדות איומות
   .לקרוא אותה כפשוטה ת רותאני חזרתי למגיל. לרוע

  

שתיהן מחוברות לנעמי  , שתיהן כלות אהובות.עד רגע הפרידה מסופר על ערפה ורות בנשימה אחת
נעמי מפצירה בהן לעזוב . יהודהארץ מולדתה בשתיהן מלוות אותה וחפצות ללכת איתה ל, חמותן

 מעמד. קה בה וממשיכהפה נענית לה ונפרדת ורות דבֵ  ברגע מסוים ער.אותה ולחזור לביתן
 ).14' א ("ְורּות ָּדְבָקה ָּבּה,  ַוִּתַּׁשק ָעְרָּפה ַלֲחמֹוָתּה,ַוִּתֶּׂשָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה עֹוד": הפרידה מסופר ברוך
ערפה שחוזרת לעתיד  ,פרד מחמותהי ערפה שגם היא מתקשה לה,ויתרהונוגעת לליבי ערפה ש

שמה  . אך גם היא אלמנה וכואבת,מנם היא חוזרת לתרבות שלהוא. ידוע כמו חברתהבלתי 
 הרי שרות ונעמי הפנו לה , אבל אם נביט מעיניה,ית העורף מול רותילהדגיש את הפננועד " ערפה"

   .בית- לא-לבית, לבדה היא פונה חזרה .ה לה עורףתפנה יהודהארץ ועורף 
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. אני לא אוהבת את הצורך להשחיר את דמותה, בו עליהל כת" שחזדבריםאני לא אוהבת את ה
השונה מדגישה את בחירתה לשוב למואב בחירתה . להיא הּצֵ , בלה תפקיד שולי בסיפוריערפה ק
הדמויות שאנחנו נותנים להם , ולפעמים חשוב להביט מעיני הדמויות השוליות בחיינ אך .של רות

ן של  מבט– דברים שרואים משם לא רואים מכאן .תפקיד רק כדי להיות הצל של גיבורי עלילתנו
יש צורך להשחיר את למישהו שכ. םמרחיב את עולמנו חושף לנו דברים נעלמיהדמויות האלו 

  ?ןמה מאיים בקיומן שראוי למחוק אות: ם כפליייהדבר חשוד בעיני, ךכ-דמותן כל
  

להפנות עורף ומה ראיתי שואלת את עצמי לאן ומתי רציתי , שבועות הזה אני בוחרת בערפההחג ב
  .ןוית ראייתוגיליתי מזמה מה ראיתי ו .כשהסתכלתי בנשים שהפנו עורף

  

  
 

 
  

התקיים ביפעת תיקון ) 1966(ו "בערב שבועות תשכ
. ל" זמאיר אייליליל שבועות הראשון ביוזמתו של 

וני התפשט המנהג בציבור החיל, מיפעת, מכאן
 שתתקיים ביפעת 49- זו השנה ה. בארץ ובתפוצות

  . ברצף מסורת הלימוד בליל מתן תורה

משולב תיקון ליל , כמסורת השנים האחרונות
, שבועות בלימוד שאנחנו מקיימים בראשי חודשים

נושא השנה . ים לנושא אחרישנת-ומוקדש מדי שנה
 י" א–בין ַּפֵּזר לַקֵּבץ ": בראשי חודשים הוא

 בעת –בשנה הבאה  ("ת הגולה בעת העתיקהותפוצו
בחרנו להקדיש את התיקון השנה לעיון . )החדשה

 משעבוד ישראל – בנושא הגלות והגאולה במקרא
יהיה שלנו המורה והמנחה . שיבת ציוןלבמצרים עד 

בהמשך  .אביב- מאוניברסיטת תליאיר הופמן' פרופ
של נתן " איילת"הלילה נעסוק בחברותות בשיר 

ם את מחזור שירי מכות  השיר החותֵ – אלתרמן
  .מצרים

  

כתב , יוסף חיים' ר,  19- החכם הבגדדי מן המאה ה
יזהרו שלא לדבר : "על הלומדים בליל שבועות

וצריך להם שמירה גדולה , שיחת חולין כל הלילה
עת שיש אסיפה מאנשים  כלשב מפני ,לילההבזה 

י ר דבֵר ּבֵ  להכשילם לדַ ר הרע דרכו של יצ,הרבה
גדול ובשמחה  הלילה בחשקללמוד  ויזהרו ...ולח

 הכי הלימוד המתוקן לז, רבה והתלהבות הלב
מי ו... הלילה ממשיך לנפש אדם קדושה וטהרה

ים יישב על המשמר בעיניתגבר כארי לֵ  איש אשרה
ימשוך , ולא יתנמנם כלל פקוחות לדחות את השינה

   ".עליו אור הכתר העליון

גדול  בחשק"ו יהיה אנחנו מקווים שהלימוד שלנ
ובזכותו נמשוך גם " ובשמחה רבה והתלהבות הלב

 ולּו רסיס אורה –אנחנו על עצמנו ועל כלל ישראל 
  . מאור הכתר העליון–אחד 

  

ישמחו ותושביה אנחנו מקווים שרבים מחברי יפעת 
  . ומזמינים את כולםלהשתתף בלימוד

  מרים ויואב אהרוני
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  אלומת סיפורים לחג הקציר
  

 פתוח- סגור- תוחפ
   קבוצת השרוןשלמסיפורי המורשת 

  אמנון גלעד: חזר וסיפר

עם  .ןבקבוצת השרושל תחילת הזריעה מועד הקדוש ה – בנובמבר 5הגיע . 1934היה זה בסתיו 
בתחילת  .רבשיואריה נתן קולו , גם הלב היה מלא. שחר יצא אריה גלילי לשדה עם דריל מלא

, הגרעינים נשפכו ברינה לאורך הדרך ).המזרע(הדרך משך אריה בטעות בחבל של הדריל 
 .במשאירים פס מוזה

הדריל  .לומשך בחבל לפתיחת הדרי, נכנס לשורה הראשונה, הוא הגיע לחלקה. אריה לא חש כלום
. הה לחזור הביתואז משך בחבל פעם נוספת ופנ, את השדה שורה אחר שורה" זרע"אריה . נסגר

 .וירד לראות מקרוב, אריה שאל את עצמו מה זה יכול להיות .פס מוזהב נצץ באור לאורך הדרך
  ...ת וגילה את האמ–הוא נפנה אל הדריל  .התגנב חשש איום לליבו, כשראה את גרעיני החיטה

 .זאת היתה הפעם הראשונה שאריה חש צער עמוק על הקידמה הטכנולוגית
 !הזה לא היה קור, ים לזרוע ידניתאילו היו ממשיכ

  

 בצורת
  מסיפורי המורשת של יוצאי גבת

  חזר וסיפר יואב אהרוני

 –תחילת החורף הייתה מבטיחה  .קהייתה שנה נוראה לגידולי השדה בעמ, 1930, ץ"שנת תר
מזג  .שאולם חציו השני של החורף היה שחון ממ, הגשמים ירדו בעיתם והתבואה עלתה יפה

 והחמים גרם להתרבות חסרת תקדים של נברנים בשדות התבואה ובשטחי הבור האוויר היבש
 .םשהקיפו אות

חקלאי העמק ראו  .םעם בוא הקיץ החלו הנברנים לכלות את התבואה בשדות בקצב מדהי
 .רבעיניים כלות את יבולם נקצר ונגרר לחורי הנברנים הרבים מספו

 :אתי את השנה ההיתיאר חיים גב, בספר שראה אור במלאת עשור לגבת

 ץ מכת העכברים היא הדהימה במוראותיה גם את החקלאים הוותיקים"כשפרצה בקיץ תר
 .קבמשך שבועות ספורים נשמד כל היבול של העמ. ובסביבתנ

יצאו אנשי גבת לשדות כדי , לפחות כדי שיהיו זרעים לשנה הבאה, בניסיון להציל משהו
הגיוסים התנהלו במשך  .כמשמעו פשוטו –ם למשוך את השיבולים מתוך חורי העכברי

והסתכמו , ךמחושך עד חוש, בעבודה מאומצת של חברים רבים מדי יום, שבועות אחדים
 ...םג תבואה לדונ" ק20-בהצלה של כ
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היא עבדה בלול וכל  ).קנריק (השמועה על מה שקורה בשדות לא הגיעה לאוזניה של גיטל מילצקי
באחד הימים היה על גיטל לנסוע  .השתבעו תשומת לב רב, רוחיהמעייניה היו נתונים לטיפוח אפ

 .טהלכה ברגל לנהלל ועלתה שם על האוטובוס של שב, היא השכימה קום .לחיפה לסידור עניינים
בין הנוסעים החוזרים לעמק היו גם חבר  .לשחזר לנהל, לפנות ערב עלתה בחיפה על אותו אוטובוס

 .םחו ביניהם על הבצורת הקשה ועל המאבק בנברניששוח, מקבוצת השרון וחבר מעיינות

פגשה שם את החברים שחזרו , כשהגיעה עם חשיכה ברגל מנהלל לגבת ונכנסה לחדר האוכל
שם להם יש ", שיתפה גיטל את החברים, "?שמעתם מה קורה ברמת דוד. "המהגיוס בשדרצוצים 

 ..."הוגם מכת עכברים שכמוה לא הית, בצורת נוראית
  
  

  
  
  
  
  

  היה זה בשדה
  מסיפורי עמי השרוני

. משמרת הערב בשדה הסתיימה. בתחילת קציר החציר, 1956מעשה אירע בסוף האביב של שנת ה
זאת היתה . שני נחלאים צעירים ואני עלינו על העגלה הרתומה לטרקטור והתחלנו לנסוע הביתה

. קרובטיקה מרשימהוהיא ניתרה על המהמורות של הדרך בא, בלי קפיצים, עגלה ישנה פשוטה
 .ן חיים גול–בטרקטור נהג בפּול גז פלח ותיק ועתיר ניסיון 

לכן לא סובב את ,  בעיקר בדרך הביתה–הוא ראה תמיד קדימה , חיים אף פעם לא הביט לאחור
העגלה . הראש גם כאשר חצה בלי להאט את התעלה העמוקה בעיקול הדרך ליד חורשת הנפץ

נדהמים צפינו בחיים הממשיך לדהור בנחישות קדימה ... מהטרקטור והיצול ניתק –ניתרה לגובה 
שתרבוץ על ,  לביים סצנת פציעה חמורה:להחלטנו לעשות לו תרגי. בלי להרגיש בריק שמאחוריו

 .חמצפונו ותלמד אותו לק

רק !". גמרנו להיום, ה'חבר, זהו: "נמתח בהקלה ואמר, הוא ירד מהטרקטור. חיים הגיע הביתה
בעיקול הדרך ליד . הוא הניע את הטרקטור ודהר בחושך בדרך חזרה. העגלה איננהאז גילה ש

נשען על כתפי שני הנחלאים , נאנק מכאבים:  קל לאהמחזה היה. חורשת הנפץ הבחין בנו
, "שברתי כנראה את הרגל. "הזדעק חיים, "?מה קרה. "עמדתי ליד העגלה וחיכיתי לו, הצעירים

 .םרסתי על כתפי הנחלאיוק, הצלחתי לענות לו בקושי

תיזהרו : "הוא עזר לנחלאים להעלות אותי לעגלה וִהיתָרה בהם. חיים לקח פיקוד על המצב הקשה
עכשיו . אני עצמי מילאתי את תפקידי וגנחתי מכאבים בצורה משכנעת!"... תשגיחו עליו, עם עמי

 .רנסע חיים בזהירות מופלגת והסתובב כל רגע לאחור לוודא שהכול בסד

). 'חובשת'אז קראו לה ( האחות במרפאת יפעת –לה גוזני 'רץ חיים להזעיק את מירה, שהגענוכ
: לה'הגיע עם מירה, מתנשף ממאמץ ודאגה, חיים. אנחנו ירדנו בשקט מהעגלה והתחבאנו בשיחים

הוא היה כאן רק ", התבלבל חיים, "מה זאת אומרת איפה הוא. "לה'שאלה מירה, "?איפה הוא"
"... ?אין לך לב", לה'נעלבה מירה, !"?אתה עושה ממני צחוק!"... "הוא פצוע קשה, גלההרגע על הע

להיום זה , נו: "ואז יצאתי עם הנחלאים מהמחבוא ואמרתי לו, נתתי לחיים די זמן להתפתל
  "... מספיק

לה שהוא לא אשם ואילו אני הלכתי הביתה 'את שארית הערב בילה חיים בניסיון לשכנע את מירה
 .בהיה שיעור טו: צהמרּו

  1954עלון חברת הילדים , רובה סמבראיור של 

 היה רעל עכברים בצורת גרגרים "רמּבָ סַ "
נערים וחברים הלכו בשדות , ילדים. אדומים

באמצעותם כמה " ירו"החיטה עם הרובים ו
גרגרי סמבר לכל אחד מאלפי החורים של 

 .הנברנים



 


