
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  שיר שלום
  

  ָׁשלֹום ָחָדׁש 

   ַלּיֹום ֶהָחָדׁש

  ָלֲאָנִׁשים ָהעֹוְבִרים ָּבְרחֹוב

  ַלּסּוִסים 

  ֶׁשַּפַעם ָהיּו ְמַׂשְּמִחים ֶאת ֵעיֵני רֹוֵאיֶהם

  ְוַעְכָׁשיו ֵאיָנם ִנְרִאים ִּבְכִביֵׁשי ָהִעיר

  ַלָּׁשַמִים  ָׁשלֹום

  ִעיםֶׁשּלּוֵלא ֵהם ֵאי ָהִיינּו יֹוְד 

  ָּׁשַמִיםב ּבַ ׁשֵ וֹ ּי לַ ָׁשַמִים ָּׁשַמִיםהַ ׁשֶ 

  ְוִלְבֵני ָאָדם ָנַתן ֶאת ָהָאֶרץ

  ָׁשלֹוםלְ  ָלָאֶרץ ַהּבֹוָכה ָׁשלֹום

  ָׁשלֹוםלְ  ַלִּמְתַחְּנִנים ָׁשלֹום ָׁשלֹום

  .םיִ נַ פְ א חָ ְמ  ֲאִני נֹוֵתן אֹותֹו ָלֶהם
  

  ֶרץ ְיָלִדים ֲעֵלי ָאם לוֹ ְׁש 

  ָיֶפה ִמִּׁשיִרים ֲעֵלי ְּכָתב

  ָׁשלֹוםה ּיָ אַ ה לְ איָ מַ ה לְ נָ ָד י לְ ילִ נִ לְ 

  ָׁשלֹוםן ָר עֵ ם לְ גַ י וְ נִ רֹ י לְ ּלִ טַ לְ 

  ָׁשלֹום וְ ָׁשלֹוםי ִּד לַ קוֹ וֹ י ׁשִד עֲ לַ 

  ְמִריבֹותְלִמְׂשָחק ְולִ ם יהֶ ֵר בְ חַ לְ ּו

  ְּבֶׁשל ַצֲעצּוַע ֶזה אֹו ַאֵחר
  

  ְוַלִּצֳּפִרים ָּבֲאִויר

  חלפיאברהם
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  1.9.2014ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  משך כהונת ועד ההנהלה .1

רשם משרד  ב ראש ענף פיקוח באזורנו– ביקורת של מזל שרעביהח "בעקבות דוהדיון נערך 
עד  תוקף כהונת והביקורת היח ה"דוהנושא היחיד שנמצא דרוש תיקון ב. האגודות השיתופיות

   .כהונת הוועד הינה לשנה אחת, בוץ שטרם השתנה בתקנון הקי102על פי סעיף : ההנהלה
 .הוועד נבחר לשנתיים,  ביפעתלפי הנוהג הקיים

  
  :הוחלט

שנתיים  (2015 חברי הוועד הנוכחי עד מרץ תכהונהצעה להאריך את  לאישור האסיפה להביא
  . מדובר בנושא טכני בלבד. במרץ בחירות חדשות ולקיים )מיום שנבחרו

  15.9.2014תאריך  בההנושא יגיע לאסיפ
  

 ר יפעת "יו .2
  .ר יפעת הסתיימה"יובתפקיד של יהודה בכר  השנים 3בת הקדנציה 

  .  לכל המאוחר2014יהודה הביע את רצונו לסיים את תפקידו ביפעת עד סוף 
 . ובהליך בחירתויפעת היוםלר "צורך ביוההנהלה דנה בשאלת ה

  
  :הוחלט

  .2014דו עד סוף לסיים את תפקיבכר לקבל את בקשתו של יהודה   .א

 .ר הקיבוץ"יושל תפקיד היש צורך בהמשך   .ב
כיום ר הרצוי "הגדרת התפקיד ופרופיל היובשאלות דיון תוך חודש ועד ההנהלה יקיים   .ג

 . ר חדש"כנס לתהליך איתור יוילאחר מכן נ. ליפעת
  
  

  מזל טוב

  לנישואיהם לאייל ואלינור

  מזל טוב

  גללעמוס 

  לזהרה וגדעון ברזלי

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  למילכה ויחזקאל עזרוני

   צחיל"עב  יובלהנכדה לנישואי

  להורים נעם ודורון ברכות 

 !לכל המשפחהו
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   המשך הדיון– תקנון הקיבוץ המתחדש
  

 ביולי 14-הראשונה ב: קנון הקיבוץ המתחדשתפות בנושא י שתי אסקיימנו 2013  שנתבמהלך
. קלפיה התקנון החדש אמור להגיע לאישור ה האסיפה השנייה הייאחר . בנובמבר11-והשנייה ב

שלושה רבעים מכלל המצביעים ואשר לא : רוב מיוחסנדרש , אין די ברוב רגילתקנון ה לשינוי
  . מכלל חברי הקיבוץ יפחת משני שלישים

  
רים שחשו כי תהליך האישור היה מהיר מדי וכי לא הספיקו להעלות את לאור פניות של חב

 ומתוך רצון להביא את התקנון לאישור הציבור מתוך , והסתייגויותיהםהשגותיהם, הערותיהם
לחדש כעת אנו רוצים . אישור התקנון להצבעה בקלפיהעברת את דחינו , הסכמה רחבה ככל הניתן

  . בקלפי בחודשים הקרוביםהתקנון מטרה לסיים את הדיונים ואת אישור ב, זהאת הדיון בנושא 
  

   : בתקנון הקיבוץנים שני מועדים לדיוקבענו
המעוניינים אפשר לכל החברים לשמטרתו , ד עומר כהן"מפגש חברים בהשתתפות עו – 6.10.2014

ללבן אותם ין ולהב על מנת ,הכוונה היא לשמוע את דברי החברים. תצעו הסתייגויות והלהעלות
  . להכניס את ההערות והשינויים לתקנון המוצע לקראת אישורוגם ובמידת האפשר 

האסיפה תתבקש . ד עומר כהן"בהשתתפות עואף היא , התקנון בנושא ה אסיפ– 19.10.2014
  . לאשר את העברת התקנון לקלפי

  
  . וב התקנון החדששותפים בעיצמעורבים ולהיות לבוא לדיונים אלה ואני מזמין את החברים 

 בכתב לקראת הדיון ן להעביר לי אותמתבקשיםחברים שמעוניינים להעלות הערות והסתייגויות 
  .שלח לחברים בשבוע הבאייהנוסח המעודכן ביותר של התקנון המוצע . הראשון

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  

  

  

  

  

  שנים למותה   23  לאלו  'יח  ל" זצילה משי

  ושנים למות    32  אלול  'כ  ל" זמרדכי גוטמן

  ושנים למות    44  אלול  'כה  ל" זעקיבא גושן

  ומותשנים ל    48  אלול  'כו  ל" זצבי יוגב

  השנים למות    3  אלול  'כו  ל" זרחל דיטל

  שנים למותה  7  אלול  'כז  ל" זטייבל פקר

  ...צפוף בחדר האוכל
 1960, א"תשרי תשכ' ב ,באסיפה השנתית
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  , הדָ לָ ת ּפְ לֶ דֶ ץ לְ  עֵ חַ ּתֵ פְ מַ 
  הידָ חִ ן הַ רוֹ תְ  ּפִ עַ דֵ א יוֹ  יׁשאִ 
  ב ּוׁשן לָ ָאין לְ אֵ וְ 
  ב ּוׁשחָ ר ׁשֶ וֹ ּכזְ ק לִ רַ 
  . ְלַדֵּבר ְלַדֵּברר ּבֵ דַ לְ 

   יק'אלון אולארצ
  'החיים קשים'  השירמתוך

  
  

  .שלום לכל החברים
 ולתת התייחסברצוני לד "שנת תשעון זה של בעלון אחר. אלול הם ימי סיכום ובקשת סליחהימי 

  ,דיברו אחרים כתבו וגםו, כבר כתבתי בעבר. בו אני פוגש את השיח היפעתישמקום לאת הדעת 
 אך גם ביטויים אחרים ,אלימות מילולית בעיקר. על הקושי להשתלב בשיח המאופיין באלימות

   . שיש היום פחות מזהחשאני , תי לשמח. ביפעת המרחב הציבוריהשתלטו עלים תלעישל כוחנות ש
  

 שיחהמטרה להשפיע על צורת כלעצמי ראיתי ,  האסיפהר"את תפקיד יול עצמי כשקיבלתי ע
 כי לקבלת החלטותמיועד  מרחב שיח שאינו יצירת, כהקדמה לאסיפה,  הנהגנוכאמצעי לכך. בינינו

תתאפשר הקשבה גם למי בו ש מקום קיווינו ליצור.  ביפעתשעל הפרקנושאים אם להחלפת דעות ב
לבטים ולא רק בגם במבוכה ו שתף אפשר לבוש מקום ,שקשה לו או אינו רוצה להתבטא באסיפה

 להתחשב כאשר נקבל נצטרךבהם שגם  ,אישילמיעוט ול ביטוירצינו לאפשר .  מוצקותדעותב
  . ותהחלט

  
 ,ושרואים אותתחושה נוצרת כאשר לכל אחד מחבריה יש שותפות וערבות הדדית , תחושת קהילה

שעמדה ביסוד קיומן של השיחות ההנחה . ותיו ושמחותיוצוקשהם שותפים למ, כפתיאשלחבריו 
לפעמים , וחיים בתחושה" שקופים"מרגישים ה ביפעת יש לא מעט חבריםש,  ועדיין,ההיתהללו 

  . שההחלטות המתקבלות אינן לוקחות אותם בחשבון, מוצדקת
  

בינן לבין הבדל ב יכול היה לחוש ןרק מי שנכח בה, דרואלה לא שו מקדימות  ששיחותמאחר
יצירת אמון ורצון  .רביםבאו לשיחות חברים לא , לצערי .שיחותהאת משמעות להבין והאסיפה 

חלק , להרגשתי ,השיחות שהיו פוגגו, עם זאת. במרחב כזה היא כנראה תהליך שדורש זמן
 אך ,על צבירות העברשקיימנו  השיחות הדבר נכון בעיקר לגבי.  למרות אי ההסכמות,יםמהמתח

  . ובעיקר על תחושת האמון,באופן מסוים זה גם השפיע על קבלת ההחלטות. גם בנושאים נוספים
רכב באזורי ת ינושא חניבבשיחה . אינני יכול להגיד שמכל השיחות יצאתי בהרגשה טובה

גלל מיעוט המשתתפים ב אולי –השיח נחסם ,  הרגשתי שמשהו לא התאפשר,בעיקר בה, המגורים
מספיק  אולי גם משהו בהנחיה שלי לא היה , ופערי הדעות בגלל מורכבות הנושאאולי, בשיחה

  .טוב
  

  ?  כשהנושא חשוב להם ונוגע להם אישיתגם, שיחותלבוא למדוע חברים נמנעים מ
  .שהעליתי חלק מההשערותאנסה לשתף ב. חשבתי הרבה על כך

 בהם על 'ינקמו'ו מחשש שיזוהו עם מחנה זה או אחר , דעהפוחדים להביעהים חבראולי ישנם  �
  . כך

 המסורתיים ולא להפוך 'מחזיקי הדגלים'מעדיפים להסתתר מאחורי החברים ישנם אולי  �
  .יש בכך אחריות. בעצמם למרימי דגל

  .אולי באמת אין עם מי לדבר; מעדיפים פתרונות אלימים על שיחהשיש כאלה אולי  �
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הם משום ש, גורלםבנושאים הקובעים את גם מנעים מהשתתפות הנ  חבריםנם אולייש �
 .נוספת לאטימות המערכת הוכחה – הרגיש פגועיםלהמשיך מעדיפים ל

 אלא גם מהאלימות שתצא ,ים לא רק מאלימות שתופנה כלפיהםהחושש אולי יש חברים �
  .מהם במרחב שאין בו הקשבה ואין מי שיעצור את ההשתלחות

  
, אותי בהןהחברים ישתפו אשמח אם . חברתיות אישיות ו,רבותנוספות ת ישנן סיבואני בטוח ש

את מעגל המשוחחים בשיח ולגוון להגדיל אני מקווה ומאמין שזה יעזור .  כולואולי אף את הציבור
  .  שלנו ויתרום לשיפור מרחב השיח והקשבהיפעתי

  
להודות לכל מי שמצא את  לכן אני רוצה .כולה להיות עמדה אגרסיביתידעה  תהבעמנעות מיהגם 

 לבקש סליחה מכל מי שלא הצלחנו לאפשר לו ;גם אם התחרט על כך שדיבר, המילים להביע דעה
להשפיע והרצון להשתתף וים ימצאו את הכוח חבר לקוות שיותר ;לנסח את דעתו במילים

  .  שהיא של כולנו,קהילה הזודבריהם על הב

  !שנה טובה
   רוןרן

  
  

  

  
  ".  על שיחה ועל הקשבה–בסוד שיח "הוקדש לנושא ) 1996(ז "תשנערב יום הכיפורים 

  . עופר אילןהיוזמה להקדיש את ערב יום כיפור לנושא זה היתה של 
  .וסיפורו של עופר, אחרי הפרק שהוקדש לתפילת כל נדרי, להלן דברי המבוא שלי לנושא

  מרים אהרוני

  בסוד שיח
  על שיחה ועל הקשבה

של גשר וחיבור , שיחה כאמצעי של קשר בין אנשים.  לשיחה עצמההשיחה שלנו הערב מוקדשת
 שאדם יוכל להיפתח אל זולתו אין די בכך ששניהם יודעים כדיש, אין ספק. שכלי ורגשי ביניהם

לפעמים מתקיים חיבור בין אנשים גם בהעדר כמעט גמור של מילים , אדרבא. את השפה
בין הפטיש "שהופיע בספרו של לובה אליאב , ראולי כדאי לספר בקשר לכך סיפור קצ. משותפות

שליחותו של המחבר . הספר יצא לאור באמצע שנות השישים ועורר בארץ הדים עמוקים". והמגל
ם כי א, ולכן הספר לא פורסם בשמו של אליאב, המועצות של אז היתה חשאית וחסויה-בברית

עמי חוויה של פגישה בין זמרת ישראלית -בסיום הספר מתאר בן". עמי-בן: "בכינוי שבו בחר
אחד מרבים שניגשו אליה לברכה  –ה לבין צעיר רוסי ווצעירה בפסטיבל בינלאומי לקולנוע במוסק

הזמרת לא הבינה . הצעיר תפס את ידיה ואמר לה דברים נרגשים ברוסית שוטפת. בתום ההופעה
והיא לא הבינה אם , "יא איזראיל, יא איזראיל: "התרגש הצעיר והחל ממלמל, שחש בכךכ. מילה

במאמץ אחרון , בטרם פרידה, לבסוף. או שהוא מנסה להגיד לה כי ליבו עם ישראל, שמו ישראל
לחץ הבחור את ידיה בכוח ובחום ואמר את המילה היחידה שנזכר , של זיהוי עצמי ומציאת גשר

יום ! יום כיפור: "הזמרת בלעה את דמעותיה והשיבה לו בגרון חנוק!". יום כיפור! יום כיפור: "בה
  !"...כיפור

עסקי או , מקצועי, רוב שיחותינו הן שיחות לשם הבהרת דברים או ליבון עניין ידוע לצורך אישי
לרוב הן אפילו מונעות אותנו מלעשות , אדרבא.  אינן מחייבות אותנו להיחשףושיחות אל. חברתי

, שהצורך בקשר קרוב, כך יוצא. כדי שלא לפגום במטרת השיחה ולהסיט אותה למישור אחר, אתז
קשה להיפתח אל אדם . מתמלא לעיתים רחוקות ואפילו נדירות, שאין בו מניעֹות וחציצה, פתוח

ולהקשיב לו , וקשה גם לפתוח את הלב כלפי הזולת, אחר ולהשיח בפניו דברים מעמקי הנפש
  .להתערב ולהפריע, ומבלי לבקר, בלי היתפסות לצד החיצוני, באמת ובתמים
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שבה נוצר קשר בעל משמעות בין , כשמתרחשת שיחה אמיתית, כשקורה בכל זאת דבר כזה
לא תמיד . מפגשים מן הסוג שאין שוכחים. לאורך ימים ושנים, כנראה, זוכרים אותה, אנשים

, אז יסתבר לפעמים. רים לעומקםולוקח זמן להבין את הדב, מבינים מייד שזה מה שאירע
שהפריעו להבנה , כי אם גם מחיצות פנימיות, שבשיחה הזאת נפלו לא רק מחיצות בין אדם לרעהו

  .הנכונה של עניינים או של חוויות ורגשות

מתקיימת לעיתים , לאו דווקא המסר שהועבר, שעיקרה הוא לפעמים הקשר עצמו, שיחה כזאת
היא , ולפעמים גם זכורות יותר, לעיתים נדירות יותר. זה לזה בין שני אנשים הקרובים מאוד

אין כמעט לעולם . רבה אותם לרגע חולףשהשיחה קֵ , עשויה להתקיים בין שני אנשים רחוקים
  . במפגש של אנשים רביםמתקיימתשיחה מן הסוג 

הרבים ביקשנו ממספר חברים לשתף את . אל שיחות ומפגשים כאלה ניסינו לכוון את ליבנו הערב
מפגש כזה הוא מטבעו מן הסוג האישי . בחוויה של מפגש שריגש אותם והטביע עליהם רושם חזק

שלא תיכננו , אם במהלך הערב ירגישו חברים נוספים. ולא קל לשתף בו ציבור, והאינטימי ביותר
נשמח אם יעשו זאת , שהם יכולים לספר על חוויה מיוחדת של שיחה, מלכתחילה לקחת בו חלק

  .רגע אל עולמם הפנימי של פשרו לנו הצצהויא

  

�  

ולעבודה , הסיפור הראשון שנשמע הוא על שיחה שהביאה להתבוננות פנימית שנמשכת עד היום
  . עצמית מתמדת במטרה לשנות את קוצר הרוח כלפי דעות ותובנות של הזולת

   

  דברים שרואים משם לא רואים מכאן

  הסיפור של עופר אילן

  

יוחנן '  עם איש הרוח הדגול פרופ'אורנים'ל שיחה שהיתה לי לפני שנים רבות באני מבקש לספר ע
  .ממנה למדתי פירושה של הקשבה אמיתית לזולת, שוסברגר

יֹוִסיף : "השיחה נסב על משמעות דבריו של קוהלת. הייתי אז צעיר מאוד והפרופסור היה מבוגר
שוסברגר על רגליו ' אבל בתגובה קם פרופ, אמרתיאינני זוכר כבר מה בדיוק ". ַּדַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב

הפרופסור נמוך . השמש עמדה לשקוע ושולי העננים האדימו. זה היה יום חורפי. ניגש אל החלון
בחר לך נקודה באופק וציין . "הקומה התבונן רגע בשקיעה ואז ביקש ממני להתקרב ולעמוד לידו

כל גם אני איך אּו", המשיך ושאל אותי, "מה דעתך. "עשיתי כדבריו. אמר לי, "אותה לעצמך
נכון . "השבתי בחיוך, "תצטרך לעמוד על שרפרף" "?לראות כמוך ממש את הנקודה שבחרת

תצטרך לכופף את , וכדי שאתה תוכל לראות את הנקודה שאני בחרתי לעצמי", אמר לי, "מאוד
יתנו לא יהיה נוח לאף אחד מא: "כך הוסיף-הפרופסור החריש רגע ואחר. נדהמתי". הברכיים

האם נוכל להבין אותו , אבל אם לא נעשה זאת, לראות את הדברים מנקודת מבטו של האחר
  "?באמת

. למדתי ממנה שיעור חשוב בענווה ואהבה. אבל את השיחה הזאת לא שכחתי, שנים רבות עברו
 על פני אדם שכשם שהגובה הפיזי שבו ניחנתי אינו מקנה לי יתרון בחוכמה ובשיפוט מוסרי, הבנתי

כך אין בהכרח לדעות שאני דוגל בהן יתרון בחוכמה ובהבנה על פני דעותיו , הנמוך ממני בקומתו
לנסות להתבונן בדברים גם : שוסברגר' ניסיתי לסגל לעצמי את הכלל שלמדתי מפרופ. של הזולת

ואב למרות שלא פעם זה כ, מבעד לעיני זולתי ולהשתדל לגלות סובלנות ופתיחות לעמדותיו
ההקשבה שלי באה מתוך צניעות והכרה במגבלותיי , גיליתי שכאשר אני מצליח בכך. ומרגיז

  .ומונעת ממני השתלטות וניסיון לכפות על הזולת את השקפת עולמי
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למיחזור שאנו רואים השירות  תשדיר
, שתית("באחרונה מדי יום בטלוויזיה 

 תשדירא וה!") יאללה למיחזורית? נהנית
זאת משום שלא רק . קיאבל לא מספ, חשוב

כי אם , בקבוקי שתייה ריקים חשוב למחזר
  : הרבה הרבה יותר

 .בקבוקים ריקים של חומרי ניקוי �
  ומרכך שיער ריקים של שמפומיכלים �

 .למיניהםאחרים יכלי פלסטיק מו
, גם של חלב, אריזות קרטון בכל הגדלים �

 . בכל הצורותוארגזי קרטון
 של –אפילו קטנות , קופסאות פלסטיק �

 .'סלטים וכו, גבינות ומעדני חלב
של : צנצנות זכוכית ובקבוקי זכוכית �

 .'נס קפה וכו, ריבה ודבש, יין, שמן זית
ות וקופסאות קופסאות שימורים ריק �

 .)קפה, מזון לתינוקות(פח אחרות 
  .'מגזינים וכו,  עיתונים,וכמובן �

כלי בישול , משחקים, צעצועים, בגדים
 –שאינם בשימוש ' כלי מיטה וכו, ומטבח

  ."יד השנייה"ל
  

! מקומם של כל אלה אינו במיכלי האשפה
מיכלי האשפה ב מדי יום בכאב לב רואהאני 

 או ,חזוריותבמובקרבתם חומרים שמקומם 
לשמש ו" יד השנייה"להימסר לשהיו יכולים 

  .משפחות ואנשים אחרים
  

 אנחנו מוכרחים להגביר !זה לא בסדר
מודעות לאיכות הסביבה ולחשיבות 

.  למעננו ולמען דורות העתיד–המיחזור 
הסיבה העיקרית לכך שזורקים למיכלי 
האשפה מוצרים שמקומם במיחזוריות ליד 

.  היא בעיקר עצלות"ייהיד השנ"הכלבו או ב
האם כל כך קשה ללכת עוד כמה צעדים או 

  ?לנסוע עוד מרחק קצר

כאחת מפעילי איכות הסביבה ביפעת אני 
בבקשה פונה אל כל האנשים החיים ביפעת 

ה שלי בקשה. לגלות יותר אחריות לחיינו
, בגן הדס. מופנית גם אל מערכת החינוך

אוספים את חומרי המיחזור , למשל
. ים את הילדים לחשיבות המיחזורומחנכ

 ערך –' אבל ברגע שהילדים עולים לכיתה א
. אין מקפידים עליו יותר והמיחזור נשכח

ילד שגדל במשפחה ובמערכת .... כך חבל- כל
חינוך המקפידים למחזר את מה שראוי 

מפנים את ההתנהגות האחראית , למיחזור
אבל אם זה רק . כמובן מאליולסביבה 
או לפעמים , ק בבית הילדיםאו ר, במשפחה

ה על אין סיכוי ששמיר,  ולפעמים בכלל לאןכ
מעצמה לחלק הפוך ת הסביבה איכות

  .מהתנהגותו
  

לקראת השנה החדשה אני מאחלת לכולנו 
שמיכלי האשפה ביפעת ישמשו רק לאשפה 
הביתית ואילו חומרי המיחזור וחפצים 

  .שאינם בשימוש ימצאו דרכם למקום הנכון

 נעמה פלג
  

מען ליסוף א(ה "משאית תאגיד המיחזור אל
מרוקנת את כלוב הקרטונים ) סביבהה

 10.9.14, למיחזור ליד הכלבו
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  כל עוד מקננים באדם חלומות

  . שהולחנו על ידי איש צעיר ממני שנות דור,  משיַרי15השבוע יצא לאור דיסק המכיל 
  . שראה אור בערב פסח השנה, כשם ספרי האחרון, "אֹור מּוָצל: "שם הדיסק

, ולהקצת מזרחה מעפ. חי בעמק יזרעאל וחן העמק עליו, כמוני, גם הוא, חן הררי שמו, המלחין
  .צעיר משדה נחום שמיתרי קולו מפיקים צלילי קסם, חי ידידו עופרי ישראלי, עירו של חן

  
  ? למשימה של הפקת הדיסק, אני הפנסיונרית ושני הצעירים המוכשרים הללו, איך ָחַברנו יחד

אני . על מלאכת הפקת הדיסק שרתה אווירה של שמחת יצירה, על כל פנים. זה סיפור בפני עצמו
כשאני מחייכת , תי להרביץ בצעירים החביבים מעט עברית תקנית והם ענו לי בצחוק רועםניסי

 –שבאולפן ההקלטות של חן בעפולה מתגשם חלום שליווה אותי שנים רבות , חשתי. חיוך סלחני
  . שיעניק לשיַרי מוסיקה שתהפוך אותם לנגישים יותר, נמצא סוף סוף המלחין

  
חיכו , למרות זאת. תף את הזולת ביצירותיי הכתובות והמצוירותכאשה יוצרת חשוב לי מאוד לש

כנראה צריך אדם להתבגר ולהבשיל . שיַרי במגרתי שנים רבות עד שהעזתי לחושפם ברבים
שאצלו , הטריגר שלי היה המשורר טוביה ריבנר. לחשיפה וגם אז נדרש טריגר שיניע את המהלך

למורה הנפלא הזה העזתי להראות את שיַרי וקיבלתי ממנו את . ל שירת לאה גולדברגלמדתי ע
כשהסברתי לו את החשש שלי מן החשיפה . ברכת הדרך ואת הדרּבון להתחיל ולפרסם את שיַרי

  ".את עצמי אני קורא בשיֵרך, כשאני קורא שיר שלך אינני קורא אותך: "אמר לי ריבנר
  

אבל את המוסיקה ששמעתי , עיה לפרסם ולשתף בעידן האינטרנטבמילים וגם בציורים אין ב
חן ועופרי שמעו את המוסיקה בשירים שלי והוציאו אותה מן הכוח אל . בשירי היה קשה לי לַמֵּמש

  . אין בפי מילים מתאימות כדי להודות להם. המוסיקה שלהם ערבה לאוזניי. הפועל
  

  נורית שושני

 
  

  ,לנורית
  !ברכות מכולנו

  ! תוסיף ותשרה עליך שמחת היצירהלוּ 
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  . ל הראשונה"וקמה היאחזות הנח ה1951בשנת 
 –' נחלאים א"קראו לה תחילה בשם הזמני 

 1953 בשנת, שנתיים מאוחר יותר". מול עזה
  . נחל עוזלוהיא הפכה  ההיאחזות איזרחו את

  
  . ליווה את הנחלאים מתחילת דרכם, חבר תל יוסף, יעקב פלומין
  . שלנורפאל פסחי :מנוסהותיק ו חברעוד הגרעין המיישב עזרת זרוח שלחה התנועה לילקראת הא

העניקו הצעירים , כתודה והוקרה על תרומתו
" בו לחקלאות- מילון כל: "כרס-לרפאל ספר עב

, בו הזה-מילון הכל (ר מלך זגורודסקי"מאת ד
, 1947 עד שנת 1939שחיבורו נמשך משנת 

 לחקלאות ןהאנציקלופדי הראשונחשב למילון 
   .)בעברית

  
  
  ):קטע (נחל עוזשליחותו ברשמי ממפאל בעלון  כתב רהשובו לקבוצב

אנו הוותיקים מציינים בהזדמנויות שונות את השוני בעלייה להתיישבות לפנים ...
אבל כבר בספר .  ָנתיב כבּוש–אז היתה חלוציות אמיתית והיום , כביכול. והיום

שלכל דור האתגרים , ללמדנּו, "ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתיו: "בראשית כתוב
ולהשתקעות בה  לדעתי יש לא פחות חלוציות בעלייה להתיישבות בנחל עוז. שלו

חומה ומגדל וכן , ואחר כך התיישבות האלף, מאשר לעלייה של זמננו לעמק ולגליל
  .הלאה

ל במקום והקים ענפים ראויים "שנתיים ישב הנח. 20-19לנחל עוז עלו צעירים בני 
. גם צריפים הוקמו. ים בערכם מאלה אשר במשק ותיקאשר אינם נופל, לשמם

פרד ראשון , צריף ראשון, נעדרת מהתיישבות זו החוויה של תלם ראשון, לכאורה
 והפרה היחידה שנמצאת –שבוע אחרי בוא הגרעין , הנה למשל. אבל אין זה כך', וכו

עבדו אלה ש, ויתאסף הגרעין בחצי גורן עגולה והשושבינים. במקום כרעה להמליט
  .הם היו הראשונים שראו את הנולד, בשכר זה. הגישו את העזרה, ברפת

הורגש , ל עזב"כשהנח. החברים הצעירים חיכו בכיליון עיניים לקבלת העצמאות
הוסיפו תורנויות , כדי שהעבודה לא תסבול הגבירו מאמץ. חוסר גדול באנשים

בסיימי את , לכן.  החגוגיוסים ובהתקרב חג העלייה עשו לילות כימים למען הצלחת
והתמדתם ביצירת " ְוֵאין ַמֲחִריד, ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח: "ִּברָכתי לה היא, עבודתי בנחל עוז

  .חברה ומשק הראוי לשמו
  

, במיוחד מראות הקיץ האחרון,  השנים שחלפו מאז60השנים הקשות שידעה נחל עוז במשך 
  .עדיין בתוקף, מעידים שהברכה עדיין נדרשת

  יאיר פסחי: דפוסהביא ל
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  סימני סתיו

בבוקר השבת שעברה הקדירה חשרת עננים אפורה את השמים וגשם קל . הקיץ הולך ונסוג לאיטו
החצבים , הימים המתקצרים. אבל בכל זאת אווירה אחרת, כמובן, עוד לא היורה. החל לרדת

  – – –בחצר היישוב ובגבעות סביב 
  .הסתיו כבר כאן: כמה סימנים צריך בשביל להבין

  

  גרהש

 'ו-'אמדי בוקר עולים ילדי 
לאוטובוסים ונוסעים לעוד 
יום לימודים בבית הספר 

מדי בוקר . א בשריד"שגי
קמים בני הנעורים שלנו 

מתלבשים , 90-בדקה ה
רצים לבית הספר , בחופזה

כדי להגיע " העמק המערבי"
או רגע (רגע לפני הצלצול 

  ). אחריו

שגרה טובה של שנת 
  . לימודים מורגשת היטב

עצובים לקראת פתיחת -שמחים-חוששים- ימים בלבד היו כולם נרגשים10מי היה מאמין שלפני 
מתקשים להיפרד מהילדים שגדלו , הצטופפו ליד האוטובוס' שנת הלימודים והורי ילדי כיתה א

  ?אחת-בבת, פתאום

  

  ה"צוות ההדרכה תשע

החבורה הנהדרת הזאת ! ה"קבלו בהערכה ובעידוד את צוות המדריכים הצעירים לשנת תשע
. הילדים עדיין אינם יודעים מי יהיו המדריכים שלהם. בשבוע הבא' ו-תתחיל להדריך את ילדי ד

לא הולך  וזה –חפש את המדריך " –את פתרון החידה הזאת יהיה עליהם לגלות בפעולה הראשונה 
  !בהצלחה ! להיות קל

  

  

  :ן לשמאלמימי

   :מלפנים

אופיר , עדן שכנר, נדב סלעי
, חיים-בר בן, רוני שנפיק, השרוני
  .לרז קרב, קרן רז

   :מאחור

 דניאל מירון, גיל טוך, אור וקנין
, נוי רז, )מדריכה בוגרת=בית"מד(

 .נועם טוך ,זיו שושני
 

 דורון גלעד: צילום
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   מרגישים באוויר

מקורי השנדחה ממועדו ,  ליפעת 60יום הולדת נחגוג ברוב עם ,  8.10.2014, ה"בערב סוכות תשע
   . בחודש יולי בגלל אירועי הימים

ההזמנות לקהילת יפעת ולבנים 
לה כבר - מחוצהלשעבר-וחברים

  . החזרות העלו הילוך, נשלחו
אנשי זמרים ו, רקדנים, יםנשחק

 משננים, טורחים, צוות עמליםה
... וחוזרים ועורכים, ומשנים

זה : יםמתרגש, מתכונניםכולם 
  !בת שישים יפעת  –! באוויר

  

  
  ראש השנה בשער

  

ערב עם דמדומי שקיעה ב הטקס ייערך. נקביל את פני השנה החדשה בטקס במוזיאון, כמדי שנה
בתפוח ה הנכנסת "ד היוצאת ונקבל את שנת תשע"ניפרד משנת תשע . 24.9.2014, ראש השנה

  .ברכות ותקיעת שופר, שירה ותפילה, בדבש

  .כולם יוכלו להגיע במועד לארוחת החג, הטקס יארך כשעה
  .פרטים יתפרסמו במודעות ובעלון של ערב ראש השנה

  !שנה טובה": על החשבון"נברך כבר עכשיו 

 
  
  

  מזל טוב
  לעדה ואלי קליף

  .עידוהבן  להולדת
  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב
  לסמדר ואפרים ישורון

  אדם ואורןלהולדת הנכדים 
  .בנים תאומים לשחר וסיגל

  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב
  ליהודית דרור

  אלה הנינה להולדת
  לרותי ואבנר דרור

  הנכדהלהולדת 
  .אור- לעופר וקרןבת

  !ברכות לכל המשפחה

   טובמזל
  לתמה וארבל קול

  בתה להולדת
  לשרה ועודד לוי

  לרזיה ואברהמי קול
  הנכדהלהולדת 

  !ברכות לכל המשפחה
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  עמיתים למקצוע
  

  :מספר משה ברקוביץ

  
  . עדר הצאן שלנו עם שמעון רוזנמןרעות אתיצאתי ל,  ביפעת1955באחד מימי קיץ 

במקום שבו נמצאת , רעינו את הכבשים על שיירי היבול של גן הירק של רמת דוד הסמוך לכביש

   ."אוקטגון"מסעדת היום 

  .דנולישיצאה מן הבסיס עצרה מכונית צבאית 

  .וצעד לעברנו בצעדים נמרצים, גוריון-בןדוד מן הרכב יצא 

  .שאל אותנו, "?של מי העדר" –

  .יראת כבודמ חיוור, שמעוןהשיב , "יפעת, של קיבוץ חדש" –

  : גוריון פנה אלי- בן

  .שאל אותי, "?אתה יודע מי אני" –

  . כמובן ידעתי מי הוא, 14הייתי כבן 

   :עניתי

  !"דיר של שדה בוקרמהאתה חבר , ברור" –

  . גוריון חייך- בן

  !מרוצה מאוד, לא ספק, הוא היה

 

 1954, חבר מהדיר של שדה בוקר


