
 
 
 
 
 
  
  
  

 
 
  
  
  
  
  

  כדור העונשין של ננה נעימה
  

   .ַקֲעַרת ַהַּפחְלתֹו ִעיָמה ָׁשְפָכה ֹסֶלת ה נָ נָ נָ 

  . ּוְלִפי ָהֶאְצָּבעֹות ָמְדָדה ַמִים ֵמַהֶּבֶרז,טָר הֲ ִּפְּזָרה ּבָ 

  הּיָ ים ִּבְׁשכּוַנת ַׁשֲעִר יִא בִ ּנְ ה ַהְּׁשִליִׁשית ִּבְרחֹוב הַ מָ וֹ ּקהַ מֵ 

  .ְיהּוָדה- ְּבִמְגַרׁש ַהּבֹוְגִרים ֶׁשל ַהּפֹוֵעל ַמֲחֵנהִהְתּבֹוְנָנה 

  .ַּסִּכין ֶׁשא חֹוֶתֶכת ַמִיםּבְ ָרה דָ ּוְוחעֹוף - ה ֲחֵזהצָ ּצְ ִהיא ִק 

  .ָצה ָרצּו ְלֹאֶר ּוְלֹרַחב ַהִּמְגָרׁשּוי ַׂשְחָקֵני ַהְּקבאּבִ צָ ָהַאִחים ָר 

  ָהעֹוף - ה ְּבָיֶדיָה ֶאת ֲחֵזהָר ְר ְד ית ּכִ נִ עָ צוֹ ְק ְּבָיַדִים ֶׁשל ִמ ה נָ נָ וְ 

  .ת ֲאֻדּמֹותוֹ ּבקֻ ם ִהְּדָקּה לְ לוֹ לָ ְס ְוֶאת ַהֹּסֶלת ּבִ 

  ִׁשַּנִים-ה ָחְׂשָפה טּורנָ  נָ .רעַ ּׁשַ לַ  ָּבֲעטּו מַ לְ טֶ ְס  ּו,ןמָ פְ אּוָק  וְ ,ןַקְּשטָ 

  .ִלימֹון ֶׁשָּסֲחָטה- ּוִפְּזָרה ִמיץ,סימּוִר ּפְ ַעל הַ 

  ית ִט ּבָ רוֹ ְק ה ִּבְתנּוָעה ַאנָ נָ  וְ ,ר ָּפַרׂש ָיַדִים ְּכִמְתַּפֵּלל ֵלאִקיםעֵ וֹ ּׁשר הַ ֶק יסוֹ וִ 

  ַהְּׁשִליִׁשי , לּדֶ נְ ּפֶ לְ   ֵׁשִני, ַאַחת ָאְמָרה ֶׁשִּיְהֶיה ּגֹול.הּבֶ ִהִּניָחה ַּבִּסיר ַהְּמַבְעֵּבַע קֻ 

  .טן ֶׁשִּיְהֶיה ַּכָּפָרה ַעל ָאִחי ַהּׁשֹופֵ רוֹ חֲ ַאהָ  וְ ...טאּוָאלְ 
  

 אבי אליאס                                                                                        
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 םבחירת מנהל עסקי

 תקופהב. מחוץ ליפעתם  אנו פונים לבחירת מנהל עסקי, יפעתם חבראחר שלא נבחר מנהל עסקימ
עם מועמדים ממלאי תפקידים בראשות מנהלת משאבי אנוש  ייפגש צוות איתור ההקרוב

הנהלה וועד האת המלצתו להצוות  התהליך יביא גמרב. שפנו בעקבות פרסום מכרזחיצוניים 
 שבמהלך חודש יולי יסיים נקווה. כחודשהתהליך אמור להימשך . ולאחר מכן לאסיפה ולקלפי

 . צוות האיתור את עבודתו ויביא את המלצתו
 

 המגוריםתחומי אזורי  בכלי רכבת יחני

 רביעית , התקבלה החלטה2010בשנת .  החנייהבנושאפתוחה השבוע קיימנו שיחת חברים 
אך , בהחלטה זו נקבעו גם אמצעי האכיפה.  רכבים בתוך שטחי המגורים האוסרת חניית,במספר

מפורשת בו יש החלטת אסיפה שמצב עם ה לאורך זמן להשלים לא ניתן .החלטה לא נאכפהה
  . מיושמת בשטחאינה אבל היא נשארת על הנייר ו, קלפיוברורה שהתקבלה בהצבעת רוב ב

 ולהתחיל טנו לפתוח דיון מחודש בנושאהחל, מאחר שעברו שנים אחדות מאז קבלת ההחלטה
האם היא בבחינת גזירה שאין הציבור יכול ? האם ההחלטה נכונה:  בשיחת חברים פתוחהאותו

  ?לעמוד בה

כלי צפו כל הטענות בעד ונגד חניית הועלו ואבל דומני ש,  הגיע מספר קטן יחסית של חבריםלשיחה
 השלכות רחבות על ויש לו, אין ספק שנושא זה הוא מורכב וטעון. מגוריםחומי אזורי הרכבים בת

  . איכות החיים ועל אורח החיים ביפעת
   ובשל העובדה,קבלת ההחלטה ועד היוםאז בשל הזמן הרב שעבר מ

 

 לדיון מחודשיובא הנושא ,  למרות מאמצי הסבר ושכנוע כי היא לא יושמה בפועל מאז קבלתה
 ביטול  לבין2010שהתקבלה בשנת ע בין אשרור ההחלטה  האסיפה תידרש להכרי.לאסיפה

כאשר יעלה לדיון קורא לחברים להשתתף בדיון אני . רביםוגע לחברים ננושא ה. ההחלטה
 . באסיפה בקרוב

  
  מנהל הקהילה– גלעד דקל

             מזל טוב
    לאלינור ועודד הנדלר

  שואיהםלני        
         ברכות חמות

    לאבישג וקיטו הנדלר
 !      ולכל המשפחה
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  : משתף ומעדכן– מנהל אגודת מתיישבי יפעת –אורי גרינברג 
  

  שוטף

המועצה האזורית בחרה לקיים ביפעת את מופע הזמר . חג השבועות ביפעת היה עשיר באירועים
 כמחווה והצדעה ליפעת בשנת – המופע המרכזי של פסטיבל ימי חלב ודבש–העברי של עינת שרוף 

על פי ההדים . גם הוא בתמיכת המועצה, ם בחדר האוכל תיקון ליל שבועותבמקביל התקיי. 60- ה
  . שני האירועים היו מוצלחים ביותר, מהציבור

אומנים ויזמים . 60- גם הוא במסגרת אירועי שנת ה–ביפעת " הבית הפתוח"ביום החג התקיים 
 טקס הביכורים לפנות ערב נערך. יפעתיים נחשפו לקהל גדול ולרובם היתה הרגשה טובה מאוד

  .ולרבים שהיו שותפים לחג, רכזת התרבות, תודה והערכה למאיה קדוש. היפה והמושקע

ברצוני להודות למיכה להמן שהשקיע . לשמחת כל אנשי יפעת, ביום החג נפתחה גם הבריכה
כמו כן נתונה התודה . וממשיך בכך ללא לאות, מחשבה והרבה מאמץ לקראת פתיחת עונת הרחצה

. שהתגייס לעזרה וניהל את חידוש הדשאים עם צוות הנוי, ולאמיר דנאי,  המפעיל– לאבי חכם
  .  נקווה שהבריכה תהיה גם השנה מקור משיכה ושמחה לקהילת יפעת כולה

  
  

  מערכות החינוך מתארגנות

, מערכת החינוך של הגיל הרך ומערכת החינוך המשלים נערכות בקדחתנות לקראת החופש הגדול
  ).  בספטמבר1-חוזרים לפתיחת שנת הלימודים ב(רוך בשבוע לעומת השנה שעברה שהשנה יהיה א

הנהלת החינוך . בבתי הגיל הרך נעשות הכנות למעברים ולקליטת הילדים בשנת הלימודים הבאה
כל שינוי יובא לדיון בהנהלה הפעילה ויידרש . הרחבה קבעה את תקרת האכלוס בכל בית ילדים

אני . בימים הקרובים יתומחרו העלויות לילד בכל בית ילדים.  הרחבהלאישור מיוחד של ההנהלה
הגננות של . מקווה שנצליח להישאר במחירי השנה שעברה בתוספת הצמדה ולא נצטרך להעלות

משרד החינוך בגן אתרוג ובגן הדס ייצאו בסוף החודש לחופשת הקיץ והצוותים נערכים להפעלת 
  .אוגוסט-הגנים בלעדיהן ביולי

אנחנו מקווים מאוד להשתתפות רוב . ות לחופש הגדול בחינוך המשלים נמצאות בעיצומןההכנ
כדאי לזכור שהמפגשים החברתיים בין הילדים בבית הספר . ילדי יפעת בפעילויות המתוכננות

הפעילויות החופש מאפשרות מתן ביטוי ליכולות אישיות . שונים מהמפגשים בפעילויות החופש
, תקופה זו מהווה בסיס חשוב וחיוני לבניית יחסי החברה בהמשך. יםופיתוח קשרים חברתי

  . בפעילות הרגילה של המרכזים
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  היבטים כלליים וניהוליים

ר לאגודת מתיישבי יפעת וחברי יפעת עדיין מדירים עצמם ממעורבות "עדיין אין יו, לצערי
. בלי בעיות מיוחדות, העניינים מתנהלים פחות או יותר כסדרם, לכאורה. אמיתית בענייני האגודה

  . נגרם נזק למרקמים עדינים, בראייה לעומק ולטווח לא רחוק קדימה, לאמיתו של דבר

לעמוד בראש השילוב והתיאום ; וא להתוות מדיניות לבניית קהילה וללוות אותהר ה"תפקיד היו
; להיות כתובת למשובים ולדאוג לבניית יחסי אמון בין ההנהלה והציבור; החיוני עם קיבוץ יפעת

מאז , כל זה חסר באגודה זה חודשים. לדאוג לקיומה של ביקורת קבועה ומסודרת של ההתנהלות
הקיבוץ קלט חברים , של ההרחבה' אנחנו עומדים בפני קליטת שלב ב. הרוניהתפטרותו של יואב א

ואין מי שיעמוד בראש ,  צריך לדאוג להתערות טובה של כולם בחיי היישוב–חדשים לשורותיו 
  . המשימה הגדולה הזאת

זאת מפני . שאת מחירה ישלמו כולם, העמידה של חברי יפעת מן הצד היא טעות גדולה, לדעתי
יות האגודה מהוות מרכיב מרכזי בחיי כל אחד ואחד ביישוב והיחסים בתוך הקהילה שפעילו

, מנהל עסקים חיצוני, ר חיצוני"לקיבוץ יכול להיות יו. היפעתית משפיעים על כל מי שחי כאן
 כי הוא עוסק בעיקר –גם מנהל אגודת מתיישבים יכול להיות חיצוני . אפילו מנהל קהילה חיצוני

ר אגודת מתיישבים חייב לדעתי להיות חבר "יו, לעומת זאת. טכניים וארגונייםבנושאי ניהול 
שנים עם החברים ועם המערכות -בעל ראייה רחבה והיכרות רבת,  אדם מנוסה–הקיבוץ 

אני מקווה שנמצא . ר"באחרונה נרתמה גם הנהלת יפעת למאמץ למצוא יו. הניהוליות של הקיבוץ
  .מתו למלא את התפקיד החשוב והחיוני הזהשייתן את הסכ, במהרה חבר מתאים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 

  
  למותה  שנים   39  סיון  'יט  ל" זעמי-צפורה בת

  למותה  שנים    32  סיון  'יט  ל" זלאה ווליניץ

  למותה  שנים    24  סיון  'טז  ל"חיה קול ז

  למותה  שנים    35  סיון  'כ  ל"ליובה עובד ז

  למותו  שנים   43  סיון  ' כא  ל" זגד לוי

  למותה  שנים   22  סיון  ' כב  ל" זייזנריפה ר

   שנים למותו18  סיון  'כג  ל"עוזי אהרוני ז

   שנים נופלו45  סיון  'כה  ל"אריה אגסי ז

  שנים למותו33  סיון  'כט  ל"זלמן שליטא ז

,  על הנכונותלאמיר דנאיתודה רבה 
העזרה ושיתוף הפעולה עם ענף הנוי 

ועל העזרה בהכנת סביבת בכלל 
  .הבריכה לעונת הרחצה בפרט

  להמן מיכה                                     
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או לפחות " (פתחו בית"והיזמים שהיוצרים מנים ובין הא
חברים ציינו כי  .שחר-אהרוני בן בחג השבועות היה גם )שולחן

 –" תגלית", עבודות העץ של אהרוני היו עבורם הפתעה גמורה
הן מבחינת עצם עיסוקו של אהרוני בעץ והן מבחינת הרמה 

  . הגבוהה של יצירותיו
  

חומרים ו) שלהב(נחושת , )חרושת מכונות חקלאיות( פלדה בייצור משנים עסקת, אהרוני
  ?ומה לך וליצירה אמנותית?  מה לך ולעץ–) ם"פלר(פלסטיים 

  
. דנאי בעין יהב לפני שנתיים) ישראל(א ׂשָ כיתתי יִ - נחשפתי לאמנות החריטה בעץ בביקור אצל בן

אחרי לקודמות שהיו לי  לי יותר מתוכניות מתאיםשהתחום הזה  הרגשתי מייד .התלהבתי
שימוש , למדתי על תכונות העץשבה ,  אצל חרט עץ בנופיתהכשרה עברתי. פרישה לגימלאותה

  . התחלתי לעבוד בעצמי ו–ובמפסלות השונותבמחרטה 

הריח , כל סוג עץ והמרקם שלו.  חם וחי ומפתיע כל הזמן–גיליתי שעץ הוא חומר גלם נפלא 
 –  אני מוצא את עצמי חושב די הרבה על הכלים. תענוג צרוף–הצבעים , המשקל הסגולי, המיוחד
  . מהכלים הגמוריםהןמהעבודה והן  – מהחריטה בעץ נהנהו, העיצוב והטכניקההעיצוב 

  
  ?ומנין חומרי הגלם, מאלו סוגי עץ הכלים

  
נענה (ם יסָ וִס ) צבע מיוחד, נוח לעבודה(בעיקר אבוקדו , מיפעת,  חלקו מכאן–חומר הגלם 

מלא ,  הוא רך–לא מתאים לחריטה , למרבה הצער, אורן). שני צבעים מפתיעים, יפהפה, הלחריט
דורש יישון איטי מאוד בתנאים מיוחדים ) מייד אחרי הכריתה" (עץ ירוק. " על נקלהונסדקשרף 

  .צריך סבלנות. שאם לא כן הוא נסדק, של איטום

, כהה ויפהפה(אגוז אפריקאי : באיםבהם גם עצים מיו, סוגי עץ אחרים אני רוכש מפחת מנסרות
 שווה – הכלי האדום הנהדר –אך התוצאה , קשה לחריטה ונוטה לסידוק(אקליפטוס , )ריח נהדר

אבל , יש סוגי עץ יקרים שטרם התנסיתי בעבודה איתם). כמעט לבן, בהיר(ל ייּפְ מֵ , )את המאמץ

בגלל צבעו ) purpleheart" (לב סגול"המכונה , ין' העץ הברזילאי ֶּפלטֹוג–למשל , אני חולם עליהם
  .אדמדם הנדיר והמיוחד- הסגול

  
  

 הן –עיצוב הכלים שלך קלאסי ונקי מאוד 
  . בצורה והן בפרופורציות

  ?זאת נטיית הלב או מוכתב על ידי החומר
  

אני . אני מניח שזה שילוב, אני לא ממש יודע
. מה שהוא רוצה להיותיוצר את הכלי לפי 

אבל , מרגישידי מה שאני -ה עלנחֶ העיצוב מּו
 סדקים – למשל, גם על ידי חומר הגלם

העץ במקרים רבים . שצריך לחמוק מהם
  .עצמו מוליך אותי בעבודה
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  ?יש לך קשר עם אומני עץ אחרים
  

היחסים בקבוצה פתוחים ולכן "). הצפונים("אני משתתף במפגשים של קבוצת חרטי עץ בצפון 
, טכניקות, לכות, מספרים על סוגי עץ וסוגי גימורהמשתתפים . כולםפרים ועוזרים להמפגשים מַ 

מידע רב ,  כמובן,מלבד זה יש.  וגם מדגימים חריטה מיוחדת משתפים זה את זה בניסיון–כלים 
  .טובה להתקדםגם זאת דרך ו –באינטרנט 

  
  ... וכל כך הרבה כלים יפים, רק שנתיים

  ? כל הביתהרי אי אפשר למלא את, מה אתה עושה איתם
  

אבל כשהמדפים , ד סבלניתורותי דווקא מפרגנת ומא. הילדים בחרו מה שאהבו ולקחו לבתיהם
מאפשר לי לרכוש כלי עבודה נוספים ועץ שמה ,  בירידיםהתחלתי גם למכורבבית התמלאו 

  .להמשך עבודה
  

  ?יש כלי עם סיפור מיוחד: שאלה אחרונה של חובבת סיפורים
  
  ?זה עץ עשוי הגביע הזהת יכולה לנחש מאיַא

  .אבל אין לי מושג,  הוא מקסים.לא -

השסק הכי עץ זה :  אלא משסק מיתולוגי–ולא סתם , משסק -
 העץ של צילה וזליג –פעם -פורה והכי טעים שהיה ביפעת אי

. והטעם שלא נשכח,  ממנוזליג תמיד הרשה לי לקטוף. ל"סובול ז
עכשיו . ה ענפים לי כמנתן והכורת עבר שיפוץהעץ נכרת כשהבית 

 .הם מסיימים את הייבוש ועולים למחרטה
  

  !בהצלחה! נפלא
  
  

 

  תודה

היזמים והיוצרים ביפעת , האומניםלכל 
ששיתפו את הציבור במעשי ידיהם ופרי רוחם 

  .בתערוכות הבית הפתוח

  תודה

, יוזמהעל ה לאורה פרידלרולססיליה תמיר ל
ולרזיה קול ועירית , הפרסוםוארגון ה, כנוןהת

  .גלילי שסייעו

הודות לכולכם גילו הציבור היפעתי ואורחי 
העמק את כוחות היוזמה והיצירה הגנוזים 

  .בביתנו

,  היפה יהפוך למסורת ארוכהאירועהלוואי שה
  . ליפעת60- שתחילתה בשנת ה
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   שאלהמשיבה ל, בעלת נסיון החיים הרב ביותר ביפעת, חנה אדר
  .נשיא שיירד אל העם או נשיא שהעם יעלה אליו: מה עדיף

  :חנה
אבל אם , אני לא בטוחה ששתי התכונות עומדות בניגוד זו לזו

  . ה נשיא שימשוך את העם למעלהרוצ הייתי –לבחור  צריך

  :אני
  ?זה אומרמה 

  :חנה
  . יציב יעדים מרכזיים ויפעל להתקדמות אליהםשהנשיא 

  . זהו הנושא הכי חשוב בעיניי

  :אני
  ? איך יודעים אם מתקדמים לשם

  :חנה
 ,בכל הארץ ובכל הרמות הכלכליות, למשל בכך שהרבה ילדים

אנשים משכילים , חוקרים בתחומי תרבות,  להיות מדעניםישאפו
  . בתחומי בידור" מפורסמים" להיות יקוו ופחות נוער וילדים –

   .א.מ

  

  

  
 

  

 

  מזל טוב
  ליהודית שריקי

  להולדת הנינה
   פלונס- לזוהרה שריקי
  להולדת הנכדה
  .בת לגונן והדס

  !ברכות לכל המשפחה
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  ד"חג השבועות תשע

עשיר באירועים , ברוב שמחהביפעת נחוג , החג האחרון בלוח החגים העברי, חג השבועות
חגיגת " בהתלהבות עם עינת שרוף על מדשאות אולם התרבות בו ששרוהי. מכל המיניםופעילויות 

על יאיר הופמן '  בשיעורו המזהיר של פרופו ששקעיוה. האירוע המרכזי בעמק –" הזמר העברי
והיו אפילו מאחרים בנשף שנשארו אחרי , ערב חג מתן תורה, גלות וגאולה בתיקון ליל שבועות

למחרת פתחו אומנים ויזמים ביפעת דלת . של נתן אלתרמן" איילת"לעיון בצוותא בשיר גם חצות 
ראינו והשתאינו למגוון . בין בבתיהם ובין בחדר האוכל –לה - מיפעת ומחוצה–לציבור גדול 

שהתמלאה במצהלות ילדים ובאנשי יפעת מכל , בעת נפתחה הבריכה היפה- בה.רה והרעיונותהיצי
שבקהילות היהודיות בצפון אפריקה ,  להזכירמענייןבהקשר זה .  הנאה אישית וחברתית–הגילים 

אולי משום שבחג , וילדים היו מתיזים מים על מתפללי בית הכנסת, חגגו בשבועות את חג המים
 –אקורד סיום מפואר לחג כ. שהתורה היא מקור מים חיים ללומדיהומזכירים כרים מתן תורה זו

תצוגות סמליות של ענפים ואפילו חשיפה ראשונה , עם ריקודים ושירים, טקס הביכורים הנהדר
  . ד"ג עד חג השבועות תשע"לתינוקות שנולדו ביפעת מחג השבועות תשע

יש למה ...  הגדול עוד לפנינו60-הרי חג ה: גי יפעתאבל לא תמו ח, תמו חגי הלוח העברי לשנה זו
  !לחכות

  
  

  :הגיעה שעת תודות, תם החג

  – תיקון ליל שבועותעל 

 על למרים ויואב אהרוניתודה 
, הכנת הלימוד ועריכת התיקון

בני לעידן דרור על ההגברה ול
 ובסידור שעזרו בארגוןהנעורים 

  . חדר האוכל
  

   –על הבית הפתוח 

  .6תודה נפרדת בעמוד 
  

   – טקס הביכוריםעל 

  .רב אורן ועידן דרור על ארגון הטקסימ, תודה גדולה למיקה גלעד
על ' ב-' אילדילילדי גן הדס ו; רקדניות על הריקודים המקסימיםל ו כהןתודה ליעל דקל וברקת

יעקובסון אלעד ,  יעקובסוןאריה,  מינקובסקילתי אי–הנפלאה חבורת הזמר ל; הבאת הביכורים
לחדווה ואיתן ; לוטן אדוט ותום שכנר על השירה, לי קרבל, מאיה לוי, למאיה לנדאו;  הרמןואדי

רם , מיטל מנוס ונורית שוויקה,  יהודית ויעל דקל:למנחים המתחלפים; על השירה והנגינהברזילי 
  .ואור גלעד

  .כלבו, מכבסה, נוי, לול, ש"גד –" ביכוריםמביאי הלענפים תודה 
  . ושימחו את הלבבותתינוקות הרכים שנולדו השנה מיוחדת להורים שעלו עם התודה

  
לעידן ; על העזרה בהקמה ובארגוןיפעת לנוער ; ש על העזרה בהקמת הבמה"גדצוות הלתודה 
  .שולחן העוגותניצחה על  ולשרון פיין שותוגו עשהביאאלה תודה ל .על ההגברההרמן ולאדי דרור 

  !לו יהי. ברוח טובה,  ועשירים בחגים יפים–שכך נמשיך 
  

   רכזת תרבות–מאיה קדוש 
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  כל האמצעים כשרים
  

  :רוסף דאובסיפר י
 

מהיום הראשון שלנו ביפעת התחלתי לשמוע מנחמיה פרומקין איך חילץ את חברו בניומין לוי 
כניסה בלי תשלום , כנס המחולות המפורסם בדליה(בתושייה של הרגע מהצרות שאליהן נקלע 

הזהים ששמעתי מבניומין על במקביל הקשבתי בתדהמה לסיפורים ). לסינמה בירושלים ועוד
בחילוצו של , בניומין, הסתבכויותיו של נחמיה ועל הסוף הטוב הודות לתושייה שגילה דווקא הוא

שנראה לי , אבל נטיתי להאמין לגירסת נחמיה, עמדה לא נקטתי. המסתבך הסדרתי, ידידו
  .ראישיות אמינה יות

  

אוטובוסים לעפולה כבר . כי הביתהלילה אחד יצאתי מהרצאה בחיפה בשעת לילה מאוחרת בדר
השעה היתה . וקיוויתי להגיע משם הביתה בטרמפ, עליתי על האוטובוס האחרון לטבעון. לא היו

אחרי רבע שעה שנמשכה נצח .  ואף אחד לא עצר–התחבורה היתה דלילה מאוד , אחרי חצות
יות לתוך טבעון או פנו כל המכונ, למרבה האכזבה. ראיתי זרם של אנשים יוצא מאולם לא רחוק

שמעתי ". "?מה אתה עושה פה", שמחתי, !"בניומין. "אדם אחד התקרב לעברי ברגל. הלכיוון חיפ
אל . "התעניינתי, "?ואיך חשבת לחזור הביתה. "השיב בניומין, "הרצאה מעניינת של שמעון פרס

  .רבביטחון של מי שיודע להסתד, השיב בניומין, !"נגיע בלי בעיות, דאגה
  

. אבל אף אחד לא עוצר, לכל רכב עובר אנחנו מנופפים ידיים. אחת בלילה.  חצי שעה עברהעוד
אמר לי למשמע , !"כל האמצעים כשרים: "בניומין החליט להפעיל שיטה חריגה לעצור טרמפ

, "?מה אתה עושה... "בוונשכב על הכביש לרוח, טרטור רכב בעלייה משער העמקים לטבעון
  !..."ועכשיו יעצרו לנ: "בניומין הרגיע אותי. נחרדתי

  

. צ"נעצר מכבש הדרכים של מע, כמעט עליו, לפני בניומין. האורות טיפסו בעלייה לאט ובקושי
רק גנח , בניומין לא אמר כלום. .."?מה קרה לך, תקום, הי: "ההנהג המבוהל ירד ובעט בגופ

רק תיקח אותי "... "?מה לעשות, רה לךמה ק: "הנהג תפס פיק ברכיים"... וי-וי-אוי: "ונאנח
, ר המדברגֶ ניסה הנהג לשכנע את הּפֶ , "אבל אני לא יכול. "גנח בניומין בייסורים קשים, "ליפעת

-אוי- או-או"בתגובה השמיע רק , בניומין לא ענה"... אין לי מקום, המכבש גם ככה בקושי סוחב"
ככה אתה מעלה אותי עם ", מר בניומיןא, "רגע אחד. "שהנהג התרכך ועזר לו לעלות, כזה" וי

הנהג ".... תעלה גם אותו, אני מוכרח את עזרת החבר שעומד שם? אין לך מצפון, התקף הלב שלי
אבל הגניחות נשמעו עכשיו כמו של מי "... המכבש לא סוחב? איך נגיע, מה אתה מדבר: "התפוצץ

  .רוהנהג נשב, שלא יגיע חי עד הבוקר
  

-בתמיכה מכל הצדדים עזרתי לנהג לפרוק את בניומין הגונח בסבל בל. עם שחר הגענו הביתה
אודיע לו שאני , כשאשמע את נחמיה בפעם הבאה: "אמרתי לבניומין, כשהאורות התרחקו. ריתוא

  !"ךמאמין לגירסה של

  

  

  

 
 


