
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  חג

  ֲאָדָמה ִּכְבַרת

   –ָמה חּו  ְזרּוָעה,ֲחרּוָׁשה

  .ִניר

   ֶּתֶלם ֶאל ֶּתֶלם,ֶרֶגב ִעם ֶרֶגב

  . ִׁשירּבְ  ,ִּבְצִליִלים

  ֵרעַ וֹ עֹוד ְּתנּוַפת ַיד ַהּז

  ,ָּבֲאִויר ָהרֹוֵטט

  חֹוֵרׁשעֹוד ֵהד ַּפֲעֵמי הַ 

  ,ַּבִּניר ַהּנֹוֵבט

  ,ָהעֹוֶלה ַעל ַהִּגְבָעה ְּכִמְתַנְפֵנף

  – גְּכֶדֶגל ֲעֵלי ּגָ 

  .ָחג

 זאב

  !חוגגים שישים: מתרגשים ומתרגשים
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  �  ביום חג–ליפעת  �
  

ברכה דברי שאת  של יפעת בשנה מיוחדת זו ולקהילההמנהל  למלא את תפקיד היא ליזכות גדולה 
 נכד למייסדי ,שלישי בקיבוץהדור בן הכ .קיבוץהלהקמת  שנה 60 מלאת –ליפעת ביום החג הגדול 

  .בחיל ורעדה ב את הדבריםכותממלא תפקיד בהווה אני כ ו,שדה נחום ויפעת

�  

  . קמה ונוצרה יפעת,  שנה מתוך סערה וטלטלה גדולה שאחזה את התנועה הקיבוצית60לפני 
  .  הקיבוצינובית –הבית מייסדי יפעת מחדש את ו הקיממתוך כאב הפילוג והפירוק 

  : אליעזר שושני כתב ,כחצי שנה אחרי הקמת היישוב, ר שמה של יפעתׁשַ כאשר אּו

 אחת ,קיבוץ גדול,  משמע נקודה עברית גדולה במדינת ישראל–פעת ממחר י
  . בתנועה הקיבוציתמאבני היסוד 

  . יפעת פתוח לרבים בלב ונפש,  משמע משק גדול ומניב תנובה רבה– יפעת
יהא נושם . יהא יפעת שותף שותפות מלאה לביצור המדינה ותנועת הפועלים

  .  המחנה בימי טובה ורעהכשהוא תמיד בתוך המחנה ועם, נשימת ארצו
לילדים ולהורים ולכל , משקהמחר יהיה יפעת בית חם וטוב לחברים אנשי 

  .תהא עינו טובה וליבו פתוח, אשר באים בשעריו
  . יהא יפעת מורה לרבים ותלמיד של רבים

לזקנים וטף ובשמו , לשכבות נוער, ולפן לדורות חלוצים בית א–יפעת משמע 
  . לשליחותלכו הנחלצים לעזרה ויי

  . פורץ מתהומות הנפש של ציבור אחראי ויוצר, יפעת צליל שלנול יהיה
  .כך נמזג צליל עברי קדמון עם מנגינת דורות בונים ומחדשים תמיד

  .יפה יהיה השם יפעת, באמונה
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�  

   – שנה 60
ת שבו גדלים ילדי הדור הרביעי למייסדי יפע, גדולותיק ו ויפעת קיבוץ ,שנות דורשלוש פעמים 

  .ועוד מעט גם בני הדור החמישי
   

   – שנה 60
 הקמת – אנו מסתכלים אחורה על יצירתם ועל מעשי ידיהם של סבינו והורינו על מפעל חייהם

  .שבווהעשיר הרב היש  על כל – בית קיבוצי לתפארת יש מאין
  

   –  שנה60
 כי רבים היו המכשולים והקשיים ,אנו מתבוננים אחורה ויודעים כי לא קלה היתה הדרך

, הכוחות להתמודדשוב תמיד נאספו , והאמונההאיתנה  הרוח ו אולם תמיד נשאר– והמשברים
  .משבריםלהתגבר ולנצח את הקשיים וה

  

   – שנה 60
תושבי ההרחבה .  צומחת ומתחדשת,אנו מביטים קדימה ורואים את יפעת משתנה לנגד עינינו

רוצים לבנות חברים חדשים שקלטנו .  בנו ובונים את ביתם ביפעת,תבהם גם בני יפע, הקהילתית
  .בתינו שוב הומים מילדים. ביתםביפעת את 

  
   –  שנה60

 והיא ממשיכה את ,ומגוונת ההולכת ומתגבשת גדולהקהילה ביפעת אנו מביטים קדימה ורואים 
  .מוסיפה נדבכים חדשים לבניין הוותיק, מעשי המייסדים

  

   –  שנה60
 הראשונים וזוכרים מה התחילו מיודעים,  היודעים את ההיסטוריה של קיבוצנו,נחנוכי א

ל הבית היקר הזה עלהמשיך בהווה את השמירה ורוצים  יודעים – םיהומוקירים את מעשה יד
  . י עדולתרום לקידומו ופיתוחו לבניין עֵד 

  

   –  שנה60
  . בר השנים הבאות בביטחון אל עֵ  ומביטים, יפעתעל, אנחנו חשים גאווה על הבית האהוב הזה

  

  ! בית יפעת,חג שמח

   מנהל הקהילה– גלעד דקל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ליווינו בצער 5.10.2014, ה" תשעתשריא ב"י', אביום 
  . ל" זאהרון שנאןלמנוחת עולמים את חברנו היקר 

  

  , וכן דברי משפחה וחברים לזכרו, דברי הפרידה בהלוויה
  .ם השלושיםיופיעו בעלון זיכרון ביו

 

 אורית יעקובסון: 60- איור ההזמנה לחג ה
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  ולמות  שנים   37  תשרי  'טז  ל"ז דוד חורן

  ולמות  שנים    23  תשרי  'יח  ל"זיעקב לוי 

  ולמות  שנים    29  תשרי  'יט  ל"זאלתר פקר 

  מותול  שנים    23  תשרי  'יט  ל"ז' זליג דוידוביץ

   מותול  שנים    22  תשרי  'יט  ל"זנתנאל דורון 

  למותו  שנים    54  תשרי  'כא  ל"זיוסף אידלסברג 

  הלמות  שנים   31  תשרי  'כד  ל"ז צפורה גולן

  הלמות  שנים   24  תשרי  'כד  ל"ז בן שחר-צביה רון

  למותו  שנים  24  תשרי  'ל  ל"חיים גבתי ז
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יאיר עם ספר התורה החדש 
  .7.10.14, לזכר נמרוד וחגי

 גד ברנע: צילום

ינּו לוֹ    ֶזה ַהּיֹום ִקּוִ
ְמָחה בוֹ    .ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

  

ל מיכא בנו יפתח ונכדו מיכאל והרב, ר פסחייאי עם זכיתי להשתתף, ה"רי תשעתש ג"י בליל, אמש
 היה זה .יהמערב כותלליד הש" הארי נתיב "בישיבת, בירושלים כמוהו מאיןש מרגס בטקקלמן 

 לזכר האחרונה בשנה שנכתבו חדשים תורה פריס 17-ת בהאחרונו האותיות כתיבתטקס של 
  .תעם בטרו שנפטרם וצעיריו לעולמם שהלכ רבנים ,רטרו רבנותוק, ושנפלם חיילי

  

כל  כשעל ,לאולם מסביב סודרו שולחנות ה.הישיבל הש הלימוד אולםם בהתקייי החגיג הטקס
 שנשארו אחרונותה האותיות צביעתע בסיי ם"תס סופר .להשלימו שיש חדש תורה ספר מהם אחד

ת להנצח,  ביפעתלבית הכנסת חדש תורה  ספר–הספר שלנו  היה מן הספרים האלה אחד. ילמילו
ה שנ 25 כמעט לפני שנפלו, זכרם לברכה פסחי נמרוד וסרן קושט חגי מ"לא בנינו של זכרם

ת לכתיב תורםמצוא ל המאמץ נמשךם שני 10- כ .ן בשמי בקעת הירדלילית מסוקיםת בתאונ
, ההישיב ראש ועם רטנֶ ֶר ה איירן הנדבם עו אותנ שחיבר ידידנו שטרןר אלעז כ"ח זה היה .רהספ

  .השנ מדי מממןן שהנדב הספרים לתור נכנסנו כך .בינה אריהב רה
  

 ,ולא והרב עמר הרב לשעבר הראשיים הרבנים היו הטקס את בנוכחותם שכיבדום האורחי בין
ר גם חב, כמובן, השתתף .ץפר רפי הרב ,ל"הלצ הראשי הרבו ןנאמ יעקב ,וחברנ גרוסמן הרב

 באסון שנפל ,מועלם משה ן"סר ,בעלה שלזכר ,םמועל שולי הכנסת חברת כןו שטרן אלעזר הכנסת
הוקדש גם כן ספר  ,זכרו לברכה ,יםחי- בן ניר היקר ננום בע ללבנון בדרך וביש בשאר המסוקים

היקרים  בנינו וסיפור הספר סיפור את ממני שמע ,מסוקים בעצמוטייס  ,רב פרץה .תורה חדש
  .  שבה נפלו שניהםתויריוהא התאונהו
  

 בכל הספרים נכתבה –" ישראל" – הבתורה האחרונ המילה
ף הצפו הקהל בגמר הכתיבה פרץ. הישיבה וראש הנדבןבידי 

. םיהודיי וניגונים מצויינת תזמורת לצלילי והקפות בריקודים
ד דו המלך במלון אורחיםה לכל מצווה בסעודת הסתיים הערב

  .םבירושלי

� 

ה יפהפ טס, ראף מפוכס כתר עם מהודר תורה בספר זכינו
בשמחת תורה בבית הכנסת . הוביופי בגודלה מיוחדת' עאצב'ו

 יברך" חתן בראשית"ו לראשונה החדש הספר את נפתחביפעת 
 רב לא זמן בעוד .תבראשי ספר תחילת את ממנו ויקרא עליו

ו שלנ הכנסת לבית תורהה ספר הכנסתרגל חגיגי ל טקס נערוך
  .נואית לשמוח יוזמן הציבור כל. יופסח קושט משפחות עם

 ברנע גד
 
 

  אנו שותפים בצער  והמשפחהחיים-יערה בןעם 

  . בקיבוץ מזרעל"זיהו פרץ אלב על מות הא
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 –המשך סקירתו של גיורא סלע 

החלק  .מנהל עסקים וכספים היוצא
  .הראשון התפרסם בעלון הקודם

  

  
  ריאהפרויקט הסול

רשיון ה. )חשמל מאנרגיית שמש (תסולאריהאנרגיה ה מיזםמ בימים אלה מתחיל לזרום החשמל
מל במחיר  חברת החשמל תרכוש את החש.עורשיון הקבקבלת המחכים ל, זמניהוא שבידנו כרגע 

  .ואט- מגה3 הוא המאושר היקף הייצור .ש"קוטל'  אג90של 

, לבין רפת העמק) 50%" (רפק- דוראל" האנרגיה הסולארית ברתח  התחלקה ביןמיזםהשקעה בה
 שהוסיף את גגות –וקיבוץ יפעת , ) משטח הפאנלים הסולאריים90%(שהשקיעה את גגות הרפתות 

.  דונם40הוא של קולטני השמש ח הגגות הכולל שט). ל" משטח הפאנלים הנ10%(הלולים 
חלקה של יפעת .  לפי חלקם)מגידו-מרחביה-יפעת ( ברפת העמקהתמורה תתחלק בין השותפים

 והתמורה 21.7%-  כ הוא במיזם הסולאריבסך הכול חלקה של יפעת .37%ברפת העמק הוא 
  .ש"לקוט' אג 19.5שנקבל היא לפי זה 

  .ההתחייבות היחידה מצידנו היא לאפשר גישה לגגות. בות בעלים אין מצידנו ערהסולארילמיזם 
 מנהל רפת העמק השקיעו במיזם המון זמן –ועמרי גולדהור , ר הנהלת רפת העמק"יו, אוהד נתן
  .על כך נתונה להם תודה והערכה. ומחשבה

  
  תאגידיםשותפות יפעת ב

, ק"שח: הםוב (פעלי העמקמ ,משקי עמק יזרעאל: תאגידים אזורייםמספר קיבוץ יפעת שותף ב
 איחוד של –חרוד - שאן-תבור(ח "קואופרטיב תשו )מכון הפסדים, מנפטה, אבוקדו העמק

  .הקואופרטיבים האזוריים ההיסטוריים לתחבורה

  . כך גם מכון הפסדים.משקי עמק יזרעאל מעבירים לנו רווחים יפים
חברת שהוא כיום , ח"קואופרטיב תשמ. בתאגידים אנחנו מרוציםשלנו לא מכל החברויות 

כבר שנים אחדות שאין . חות מסודרים ואין אנו יודעים מה באמת קורה שם" דולנואין , אחזקות
שמור על חברותה ההיסטורית ספק אם יש ליפעת עניין ל, זאתלאור .  זהליפעת כל רווח מתאגיד

  .מזוהה עם פעולותיו ולהיות ")התבור"באמצעות החברות הוותיקה בקואופרטיב (בתאגיד 
  .תאגיד אבוקדו העמק נמצא למעשה בהליכי סגירה

  

  המצב הכספי

 עם 2014 שנת בנעשההסדר ש מכה נוספת היתה ה. מכה קשה בהסדר שלהב2011 שנתספגנו ב
  .בניית הבריכה גרמה למתח בתזרים .המחלבה

ות והמות הגבהמקד. ובריבית גבוהה, ההחזרים צמודים. מחכים להחזרים גבוהים ממס הכנסה
  .למס הכנסה הן בגין משכורות עובדי החוץ

אין גם ציפייה לשינוי משמעותי , בהעדר ענפי תעשייה. אין עודפיםאך , התזרים של יפעת בסדר
צריך , מאחר שאי אפשר ליצור יש מאין.  אינו חבוי במשק"מכרה זהב "שום, הכול ידוע: לטובה

יש . ב ולשקול בכובד ראש את סדרי העדיפויותלהתנהל באופן זהיר ומחוש: לשמור על הקיים
י ולחסוך הוצאות חודשיות עדיין תחומים ומגזרים שניתן לדעתי לייעל על ידי איחוד ניהול

  .בתחומים חברתייםבהתנהלות  יותר דגש כלכלי גם שיםתעשה נכון אם ת, לדעתי, יפעת. גבוהות

אני מקווה מאוד שתצליח . בליהיפעת משלמת לחבריה הוותיקים פנסיה גבוהה שמכבדת את מק
  .לעמוד בתשלומים אלה גם בעתיד

  .ולכל חברי יפעת,  מחליפי בתפקיד–ברצוני לאחל הצלחה לשרון ורדי 

  !חג שמח
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  תמונת מצב בחג האסיף                            
  

  גידולי חורף

. שנתי-מהממוצע הרבבמידה ניכרת נמוכה היתה שירדה כמות המשקעים ,  היה שחון2014חורף 
   . בעיקר בחיטה ובאפונה,יבולים נמוכיםהכתוצאה מכך היו 

חלקות שלא ב חומר יבש 'ד/ג" ק300היבולים נעו בין .  נקצרה כולה לשחת, דונם4000- כ,חיטהה
ה במידה מחי הגבוה פיצה . חלקות שהושקוב חומר יבש 'ד/ג" ק1100 לבין קיבלו תוספת מים

  . על היבול הנמוךמסוימת

  'ד/ג" ק500    שלנו הוא כאשר הממוצע'ד/ג" ק300קיבלנו ,  דונם1200-כ, אפונהב

 הצוות . בהתאם לכמויות המים,ץגידול בקי-מקסימום גידולי חורף ודושל  במדיניות המשכנו
  !ישר כוחי.  ועמד בזה בכבוד ובהצלחהת את השטחים בטפטוף בפרק זמן קצרּׁשֵ לַר נדרש 

  

  קיץגידולי 

כאשר הממוצע ', ד/ג" ק500: היבול היה גבוה. נזרעה בחורף אך הבשילה בקיץ',  ד300-כ, חימצהה
  .'ד/ג" ק350הינו שנתי - הרב

  .כממוצע,  גרעינים לדונםג" ק100-כיבול של קיבלנו . ' ד900- כ,)לגרעינים ('מללי'אבטיחי 

  .'ד/ג" ק280שנתי העומד על - מעט נמוך מהממוצע הרב–' ד/ג" ק250יבול של , ' ד600-כ, חמניותב

  .'ד/ טון2- יבול של כנתן',  ד900- כ, מתוק יהיתירס תעש

שמתחילים לקטוף ,  דונם1700-כ, כותנההנותרו חלקות . כל הגידולים האלה כבר נאספו ונקצרו
  . לעלותהדולר ימשיך ששער שהמחירים יישארו גבוהים ו, נקווה שהיבול יהיה גבוה. בימים אלה

  

  לקראת העונה הבאה

  . ברוקולי דונם 150-כחלנו בשתילת ת ה2015עונת את 
  .גידולי החורף כמעט הסתיימההכנת השטחים לזריעת 

  .בפרדס עופר 'אור'קלמנטינות ראשונה הבפעם ף ולקט נתחיל 2015בינואר 

�  

ם על מסירותם לעבודה תולשבח אאני מבקש לברך את כל חברי הענף בשנה טובה וברוכה ו
  .הענףביצוע המשימות הרבות של דבקותם בו

  

   !אסיף שמח חג .ויבולי ברכה בשדותינושנת גשמים בעיתם , שנה טובה לכל בית יפעת

  חגי טוך

  

  

  :ש יפעת"לגד" הדסים"מתוך מכתב מהחברה לפיתוח חקלאי 

אלא ,  לא רק במישור החקלאי המקצועי–אנו מודעים למאמצים המיוחדים שננקטים מצדכם 
שהינו בעל חשיבות קריטית למפעלי התעשייה שאליהם משווקת , אף בתחום ניהול האיכות

 !ועל כל זה יישר כוח, יכר משנה לשנהאנו מתרשמים מהשיפור אשר נ. התוצרת



 8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   בשקדים

 השיקום תהליכי להשלמת שמסייע ביותר נוח וירוא מזג איתה הביאה החדשה השנהתחילת 
 ולאוורר לעצים אור להכניס השמטרת ,גיזוםעבודת ב ממשיכים אנו האל בימים.  השקדים במטע
 לקראת פקעים לנפח החלוכבר  העצים. ןוהישנותת מחלות למניע מסייעת זו פעולה .אותם

  .אוהבים שקד שעצי כמו וגשום קר לחורף יםייחלמ אנו. 2015 פברואר באמצע שתחל ,פריחהה

 לנזקי הקרן עם לנו שהיו במגעים. כדאיות מחוסר נוער לא מהמטע חלק .נמוך היה היבול השנה
 אירוע עקב אושר הפיצוי. החסר היבול על לפיצוי תביעותינו כל התקבלו) ט"קנ  (בחקלאות טבע

 להם סייע דברה .מנוחה שנתזו  היתה עצמם לעצים. בארץ נוספים במטעים גם בחנטה שפגע
 שניםטוב להגיע ליבולים סבירים ב פוטנציאל מטעכעת נראה שיש ל. ההתאוששות בתהליכי

  .הוכחה כמובןהערכה זו טעונה  אך ,הבאות
  

   באבוקדו

 נמצאים אנו. טובים ויבוליםטובים  במחירים") קיץ קטיף ("המאוחר הקטיף את סיימנו ביולי
 חידוש של תהליך עבר האבוקדו מטע גם. טובה לעונה ומצפים החורף קטיף של בתחילתוכעת 
כיום ו שינוי עברו המטע של המים מקורות. השנים עם משתפרהוא ו אינטנסיבי וגיזום  עצים

  .שהיתה מזו בהרבה טובה המים איכות
  

  תודה מיוחדת

 ומאחל!) מהיר הכי האפרון קוטף (לענף המשמעותית רומתות על הנדלר לרז מודה המטעים צוות
  .החדשה בדרכו הצלחה לו

  

 תתפתח ,תצמח ,המטע כמו ,יפעת שגם ומקווים ומוצלחת טובה שנה יפעת בית לכל מאחלים  אנו
                               .בשנה הבאה עלינו לטובה  ותפרח

  !יפעת בית לכל שמח חג
   ,הצוות בשם

  וןביט איתן
  

  מזל טוב

  לזיו מחניימי ועינת

   עידןל"עב  יסמיןלנישואי

 !הברכות לכל המשפח
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  ?אלו תמונות הכי מאפיינות את יפעת של פעם: שאלתי
  .תמונות עבודה: כמעט כולם ענו אותה תשובה

  
  :במילון היפעתי שמורות ואריאציות אינספור על המושג עבודה, ואכן

  יום עבודה

שעות  4 –עד המינימום ',  שעות וכד6,  שעות7 –" דירוג"ואחר כך במסגרת , 50 שעות עד גיל 8
  . 70מעל גיל ") חצי יום("

  

  תורנויות

  שבת/בוקר/תורנות ערב
  .)לאחיות וחשמלאים(חשמלאי תורן /  אחות תורנית ; נהג תורן; חברות וחברים–תורנות שמירה 

  .בערב שבת יום חול ו בערב–חדר האוכל הגשה בתורנות 
  . שטיפת כלים/ רוקפי / הגשה/  עריכה –תורנות חגים 

  . למיניהןתורנויות הורים
  .חברים ברפת, כולם בחדר האוכל,  חברות בבתי הילדים–) לפחות כמה חודשים(שנת חובה 

  

  גיוסים

  .ובהמשך גם לפרדס, שבת/ ערב / גיוסים לקטיף במטע בוקר 
  . חצירים להעמסת חבילותגיוס

  .גיוסים למשלוחים בלול
  .גיוסים לעישוב ודילול כותנה

  .קניידלך/ אוזני המן/ יות גיוסים במטבח בחגים להכנת סופגנ
  

  שיבוצים

- כל שבת שנייה; לפי הספר,  כל שבת רביעית–כולל בתי ילדים , עבודת שבת בענפים חיוניים
  .במקרים קשים, בלי הנחות, כל שבת וחג; שלישית לפי המציאות

  

  משמרות

  .לילה/ ערב /  משמרת בוקר – שלהב ;לילח/  חליבת יום –ברפת 
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  :גוני הולםלשם כך נדרש מערך אר

  סידור עבודה

  . רישום עבודה– ובהנהלת החשבונות רכז עבודה, סדרנית/ ן סדר
  . תלוי על לוח המודעות" סידור" היה העד שנכנסו הטלפונים

  .לקראת מחר, יום-יוםבו היה חייב להסתכל , בלי מקום עבודה קבוע,  לאמור–" פקק"מי שהיה 
  
  ?ממש לא עלה על הדעת, לא היהאיזה מושג ו

  .פרישה לגימלאות
  .כל עוד יכלו לעבוד, החברים עבדו עד יומם האחרון

  .היו לא מעט חברים שהלכו לעולמם כשלזכותם רשומים ימי חופש במספר המגיע לכמה שנים
  

  .בבחירה אקראית, ילומי חברים בעבודתם צ– יפעת עובדת: על קצה המזלג, בעמודים הבאים
  .א.מ

  
  
  
  

  :כולל הארטיקים, 20.9.1982, גיוס אחרון לקטיף תפוחים
  יוסף דאובר וצבי מרגלית, ישראל ברון, שלמה לבנה

  עודד לוי: צילום
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  מריו גלסמן בשלהב, מוניה ישראלי בשלהב: למעלה
  משה צבעוני בחממות, יצחק נבו במפעל המתכת: במרכז
  יובל ברזילי במטע, צביה ביטמן במחסן הבגדים: למטה
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  אברהם עדיני במשתלה, אוזלמן שליטא במספ: למעלה
  מלכה ארצי במטע, אברהם גוזני במוסך, משה דיטל במכוורת: במרכז

  יפה דורי בפעוטון: למטה
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  רות חורן בגן הירק, שלמה דורי ברפת: למעלה
  יהדוניה שוחט בנגר, שרה דאובר בקופת הבית: במרכז

  מיישקה דליות בהובלות, סדליפא ליסר בפר, שמואל מאירי במכבסה: למטה
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  ש"דוד קולניק בגד, יוסי חברון בנוי: למעלה
  יוסי בן חיים במטבח, משה תרשיש בסריגים: במרכז
  תמי ברזילי בפיקוח כותנה, עמוס גל בפרדס: למטה
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  !לא דיש

ְוִהִּׂשיג ָלֶכם ַּדִיׁש ֶאת ָּבִציר  ":בעלון ראש השנה הופיע עמוד תמונות עם ברכת השפע המקראית
יבול ; עד שידושו אותה עד הבציר, כמות התבואה תהיה כה רבה: לאמור, "ּוָבִציר ַיִּׂשיג ֶאת ָזַרע

ות החקלאיות הנזכרות צילומי הפעול .עד שהבציר יימשך עד מועד הזריעה, הענבים יהיה כה רב
 נועדו לתת – עדיין בגבת וקבוצת השרון –הוותיקים  של חברינו ראשית ההתיישבות בעמקמימי 

  .ביטוי ויזואלי לברכה

: עוסקים החברים בפעולה אחרת לגמרי, כביכול- העין הבחין שבצילום הדיש- עמי השרוני חד
 ולמעלה האלבטור ארבעה חברים מעלים את הקש באמצעות קלשונים אל :כיבוש הקש לחבילות

הקש אל תא דוחס את עומד חבר ה
. הכיבוש בכל פעם שהמכבש עולה

 גלגל התנופה מימין לטרקטור נראה
בצילום רואים אף את . של המכבש

  . חבילות הקש המוטלות לאחור
  .על התיקוןתודה מקרב לב לעמי 

  

ת דיש הנה תמונ, כהוקרה אישית
 .מגורן קבוצת השרוןאמיתית 

החברה האוחזת במושכות הסוס 
הגורר את המורג על התבואה 

 ,כנראה לעת חג,  הדישהתבפעול
אמם , השרוני- היא מלכה קימלמן

  .של איתן ועמי השרוני
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ִרי ֵעץ ָהָדר ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ   ,ּוְלַקְחּתֶ
ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל ּפֹת ּתְ   .ּכַ

ם ִלְפֵני  ַמְחּתֶ ְבַעת ָיִמים'הּוׂשְ    . ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ
  

באותם ימים לא קראו (' וגן ב'  שנקראו גן א, היו בה שני גני ילדים1954כאשר עלינו ליפעת בשנת 
  ).  הילדים עברו מהפעוטון לגן בערך בגיל שלוש;"גנים"לבתי התינוקות ולפעוטונים בשם 

הוסב לגן  1977בשנת . ' גן ג– נבנה גן שלישי, 6-3מספר הילדים בגילים  עלהכאשר  1971בשנת 
שמות את שלב הזה קיבלו גני הילדים ערך בב. אחד הבתים הכוללים של בית הספר היסודירביעי 

  . לולב–' גן ד,  אתרוג–' גן ג,  ערבה–' גן ב,  הדס–' גן א: ארבעת המינים

. בתפקידם ובשמםעד היום שניים מהגנים שלנו נשארו 
  . אלה הם גן אתרוג וגן הדס

לולב הפך עם התמעטות גן 
מספר הילדים לבית 

השנה . 'נחש'ה, הנעורים
 –' מרכז היונה'הפך ל, ששמו עדיין מתנוסס עליו, 'לולב'עשינו שינוי ו

  .'ד-'המרכז הפעיל הנחמד של ילדי ג

 בבית נחנך, 1989, ט"לול תשמאב : אך שינה את התפקיד,הוא שמר על השם? גן ערבהומה עם 
  .עזרההשגחה וחברינו הוותיקים הזקוקים לל הבית –' בית ערבה' הוותיק

  .א.מ
  
  
  

  מזל טוב
  ים אזולאילציפי ולחי

  מתן  הנכדלהולדת
  .בן לחגית ויפתח

  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב
  לחנה אדר

  נעמי להולדת הנינה
  למלכה ובני אדר

  להולדת הנכדה
  .בת לעמוס ותמר

 .ברכות לכל המשפחה
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  להיות הזכותנווהיתה ל 1954ליפעת בקיץ עם הורינו חבריי ואני סיימנו את הגן כאשר עברנו 
 גם בגלל המקום החדש לכולנו ,ד נרגשיםוהיינו מאכל הקיץ . הראשונה בקיבוץ החדש' כיתה א

חודש חגגנו את ל קרוב אחרי . בספטמבר החלה שנת הלימודים1-ב. ' לכיתה אהעלייהוגם בגלל 
 שרשראות נייר צבעוניות אתקישטנו ב לסוכותבימים שבין יום הכיפורים . ו" תשטראש השנה

ערב החג ב. ציורינומיטב תלינו על ענפי הדקל שבקירותיה את ליד הבית שלנו ו שהוקמהסוכה ה
  . ה בסוכתנומסיבבערב בעל מנת לשוב ולהיפגש , י ההוריםבת לבבגדי חגאחר הצהריים הלכנו 

לקראת  נושולחת ל, אחות אמי,  מדי שנה היתה דודתי שפרה.ו לבואי בקוצר רוחהמתיני יהור
 להשלים את ארבעת המינים ש האחד .רימון בגתהפרדס שלה ים מהודרשני אתרוגים מסוכות 

. אחד מהםאמי היתה הגננת של ש, בגני הילדים ארבעת המינים את –מתפללי בית הכנסת והשני 
שם נשארו , גבתעבור  שניים :ם ארבעה אתרוגילחה דודתי שפרהש, שעברנו ליפעתאחר מ, השנה

. ")הנקודה החדשה" או "גבת-השרון"שנקראה עדיין  (יפעתעבורנו בושניים , דודתי יהודית וילדיה
. ודעה שהאתרוגים בגבתההסוף -סוףהגיעה  ,ממשערב החג ב, עתהורק ,  בדרך התמהמההמשלוח

  . "להביא את האתרוגיםהולכים , יוספי, בוא: "אמרה לי אמאבבואי לבית ההורים מייד 

עמד שער הסמוכה לתחנת האוטובוס ב .היום לערוב כבר נטה  האתרוגיםעם שנימגבת  בשובנו
מעיל שחור ארוך הבחור לבש למרות החום . מזוודה דהויהובידו , רזה מאוד, מזוקן ,בחור צעיר

אחרי שיחה . אפשר לעזורובמה  אם לבררניגשו  ייהורואובד עצות  הבחור נראה.  גדולכובעוחבש 
ו לי אמרם הוריה. הביתהאלינו בדרך הבחור הצטרף  ,שממנה לא הבנתי אף מילה, יידישקצרה ב

, החגייכנס השמש ומעט תשקע  עוד – שהוא עולה חדש שאיחר את האוטובוס האחרון לחיפה
, "אליעזר-אים לו אליהוקור. "גם לא בטרמפים, הוא אינו יכול להמשיך בדרכוומאחר שהוא דתי 

אולי ! יש לו שני שמות : חשבתי בלבי.!"תתנהג אליו יפה, הוא יהיה אורח שלנו בחג", אמרו לי
  ... אליהו הנביאהוא

שהיתה , ואף ציידה אותו בחולצה לבנה של אבא, נתנה לו אמא מגבת כדי שיתרחץ ויתרענןבבית 
מיהר יחד עם אבא . ונקי ופניו מאיריםהבחור יצא מן המקלחת רחוץ . גדולה בהרבה ממידותיו

כבר עד שחזרו . ולהשתתף בתפילהאת האתרוג המהודר למתפללים להביא כדי לבית הכנסת 
.  לבוא איתנואליעזר-את אליהוהזמנתי .  שלנוס החג בסוכה של הכיתהק לטומיהרנונעשה מאוחר 

כולם מסובים סביב נו את מצאעם האתרוג כשהגענו . אך נעתר ואף נתן לי יד בדרך, התביישהוא 
 אמא של –ורדה קושט ,  אבא של נעם– ישראל-יצחק בן.  רק לנומחכים,  בסוכההשולחן החגיגי

 .ארבעת המיניםחג הסוכות ועל מן המקורות קראו פסוקים   אבא של צביקה–מין לוי ויעלי ובני
   .תחג האסיף ואושפיזין של סוכו,  על בניית סוכהמשירי החגיחד שרנו אחר כך 

. סוכותחג ה הסבר קצר על לילדיםלתת  ,אביה של ציפה,  פרומקיןנחמיההתבקש  אחרי השירים
בו דווקא לאחר שהאיכר גמר לאסוף את היבול מהשדה ויכול , סיפר לנו על חשיבות החגנחמיה 

 זכר לנדודי עמנו – שבעה ימים בסוכהלדווקא אז הוא יוצא מביתו הנוח והמסודר , לנוחסוף -סוף
כעת  שרק ,נוחה יוצאים מביתנו ,בקבוצתנו החדשה שעוד טרם נקבע שמה,  אנוגם, והנה". ברבמד

אליעזר - כך הביט בחיוך בפניו של אליהו- אחר. אמר נחמיה, "ם בסוכהיושביו, גמרנו את בניינו
עלינו לקיים שמצווה חשובה , ילדים, אל תשכחו": והוסיף, לפני רגעשעמו ערך היכרות קצרה 

ובזכותם , הם יהיו אורחים שלנו.  משלהםסוכהאפילו שאין להם אלה לחג את ח אר ל:ותבסוכ
זכינו  היום.  האושפיזין של סוכות–  קודםרנושעליהם שהנעלים רחים גם האובואו לסוכה י
נברך אותו שיזכה להקים .  שמואליעזר- רבי אליהו,מולדת הגיע לזה עתהעולה חדש ש, אורח יקרל

 אליעזר- אליהו.  בהתלהבותמחאנו כפיים" !חג שמח. בארץ ישראל ה משלוסוכבשנה הבאה 
  . חדר שלהםבי י אליהו עם הורבאותו לילה לן. הסמיק והסתיר פניו

ישב עם כולנו וריגש אותנו בסיפוריו ,  יפעת עם אבא מבית הכנסת החדש שלבשובו, למחרת
 הוא הודה לנו .ליווינו אותו אל הכביש, צאת החגעם . מעורבבת במילים ביידיש, בעברית משונה

  . מאז לא שמענו עליו דבר. ד ונסע לדרכוומא
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 את ההישארות  חילקנו בינינו,ליד חברוןבבסיס חייל  ואני אז, ט"תשכחג הסוכות ב. עברו שנים
. חג המשקאת גם ביפעת תמיד ביום זה ציינו כי , סוכות ביקשתי לצאת הביתה בערב .בחג במחנה

וכשהגעתי לתחנה , איחר לבוא שבע-אוטובוס מבארה ,איחרתי את ההסעה לירושלים, לרוע מזלי
בלית ברירה . היוצא מן התחנהתי את האוטובוס האחרון החמצהמרכזית בירושלים גיליתי ש

שמש כבר עמדה ה. חיכיתי עד בוש וייאושי הלך וגבר. יציאה מירושליםטרמפ בל חכות לעמדתי
  ... ואף אחת אינה עוצרתת היוצאות מירושלים הולכות ומתמעטות המכוניו,לשקוע

, שלום לך": האיש פנה אלי. תשניהם לבושים חגיגי, י'ינג' ילד ג ועימומזוקןגבר הופיע  שם-מאי
הרי אין כבר מכוניות . בוודאי רחוקשלך רואה אני בך שאתה עייף והבית . שמי לייזער. חייל

  להזמין אושפיזין לחגיבידהוא מנהג  .שמח אם תבוא איתנוא? ומה תעשה, היוצאות מירושלים
עובר ,  נלוויתי אליהם ובלית ברירהבמבוכה רבה". לכבוד גדול יהיה לי אם תבוא עימנו ,הסוכות

  . מכל הסוגים והמיניםסוכות ב צפופותהעימם בסימטאות 

נתן לי מגבת : דאג לי, 12כבן ילד , הבכורבנו . לבית הכנסתחי רמאמיהר , הגענו לביתםכש
 ו שהתאימ,ים ומגוהציםנקי, "של דתיים"בגדים שהכין לי מצאתי  ,מקלחתוכשיצאתי מה

. הסוכהאל כולם יצאתי עם כשחזר בעל הבית ושנתנו לי כיפה לראשי את ה חבשתי .יילמידות
פירות  הארוחה ולאחריה ילדים הגדולים אתהו רעיית מארחי ושילאחר הברכות והזמירות הג

דמיינתי בראשי את המסיבה היפה שאני  בעת-בהאך ,  בסוכהעימםנהניתי מהישיבה  .ממתקיםו
 לא –  נדהמתי."קושיה של סוכות"שהוא רוצה לשאול אחד הילדים אמר לפתע . ביפעתמחמיץ 

במשפחה מה ל, אבא: "שאל, 10כבן , הילד. כולם השתתקו. .."קושיות של סוכות"ידעתי שיש 
, אורח אמיתיהולכים לחפש ו, כמו כולם, לסוכהעילאין שפיזין אומסתפקים בהזמנת לא שלנו 

   "?בשר ודם

בעקבות מעשה שאירע לנהוג כך שקיבל על עצמו הוא סיפר . השיבהאב . ת הקשבהייהשתררה דומ
בבית עולים שזה עתה הגיע לארץ והתאכסן אז עולה חדש היה הוא .  שנים רבות לפניבו עצמו

עלה בטעות על ו, בהיותו חדש בארץ התבלבל. פחה מבני עירו בעכולמשהוזמן  סוכותערב ל .בחיפה
 החג – אבל זה היה מאוחר מדי, כדי לשוב לחיפהמייד  ירד ,כשהבחין בטעותו. אוטובוס לעפולהה

. בתחנה ולא ידע מה יעשהעמד עייף ומיואש .  ותנועת האוטובוסים פסקהנכנסכמעט כבר 
, כשראו אותי בצערי". האבהמשיך , " ממניהתעלמהלא , ניגשה אלימשפחה שעברה שם במקרה "

מאז . לא אשכח זאת לעולם. בעמקהיה זה בקיבוץ . כמובן מאליו,  לכל החגםאותי אל ביתאספו 
  ".גם השנהלשמחתי זכיתי לכך . סוכות אורח לחגבכל ערב לחפש קיבלתי על עצמי 

זה ". "אם איני טועה,  עשרהלושש: "לייזער ענה.  כל זהלפני כמה שנים קרה שאלתי. רעד עבר בי
שבהן , למרות השנים שעברו, זיהה אותי ואז – השיב לי נדהם, "כן. "שאלתי, "?היה בקיבוץ יפעת

. ביפעתזכה בביתנו לו ש את האירוח לפרטי פרטים זכר לייזער. ללא הכרשנינו השתנינו 
כפי שזכר , ' כיתה אבהתרגשות ציטט באוזני משפחתו את דברי נחמיה במסיבת סוכות של ילדי

שבים ווי,  שרק גמרנו את בניינו, יוצאים מביתנו הטוב והנוח,בקיבוצנו החדש, גם אנו": אותם
 אתנברך  ...עלינו לזכור את אלה שאין להם אפילו סוכה לשבת בה ולהזמין אותםמצווה . ..בסוכה

 השיזכ, חדשהעולה ה,  שלנואורחה
 בארץ וסוכת וובמהרה ביתלהקים 
 הדברים אל ""!חג שמח. ..ישראל

-אליהוסיים , "כך- כלריגשו אותי
עד שקיבלתי ", את דבריואליעזר 

ברגע לנהוג כך בעצמי - על עצמי בו
  ".לכַ ברגע שאּו

 בלתי ,היה זה חג סוכות מיוחד
ה ָר ּבְ  בירושלים שזה עתה חּו,נשכח

  . יחדיולה

   

 )1970(א "תשלסוכות , שרים בסוכה
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  התחדשות

כולל ,  של חינה גולדהור בעיצוב חדשהכניסה למבואת אולם התרבות מתהדרת לקראת החג
 היא , היצירה החדשהכוכבת, הציפור. משני הצדדיםשל ציפורים ת פסיפס צבעונית יפהפייה עבוד

הדוכיפת זכתה בתואר זה במשאל  (מסבירה חינה, "ציפור הלאומית שלנוהבגלל שהיא  "–דוכיפת 
נקווה שהלאומיות של הדוכיפת תגבר על . ) שנה למדינה60במלאת , 2008יבורי שנערך בשנת צ

  : )'הציפור הלאומית'בשיחה עם  (הלל.ע,  למשל,סגולות הכישוף והאנוכיות שמייחסת לה הספרות
  ? גּגָ ל הַ ץ עַ ֶר ָאהָ וְ , הּטָ מַ  לְ לּוּפְ ם יִ יִ מַ ׁשָ , ּפֵ הַ ְת ם יִ לָ עוֹ ם הָ ִא וְ  - 
-  תיפַ כִ ּוּדה הַ ָר ְמ ָא, תּפָ כְ א ִא .  
  ? תּפָ כְ ִא  וְ  לָ תּפָ כְ ִא ר בָ ל ּדָ  ׁשֶ פוֹ סוֹ ה ּבְ ז מַ  ָא-
   ,יִמ צְ עַ י לְ נִ  אֲ -
  תיפַ כִ ּוּדהַ  ינִ אֲ   
  דאֹ ְמ   
  דאֹ ְמ   
  ! תּפָ כְ ִא   
  .תיפַ כִ ּוּדהַ  הָר ְמ ָא  

  
  מבראשית

ה סֶ  בין ּכֶ , כתב גד ברנע"60יפעת "בדף הפייסבוק 
שוב נפלה בחלקי הזכות הגדולה : רוֹ ׂשלעָ 

להראות לילדים רכים ספרי תורה בפעם 
ילדי גן אתרוג וגן הדס  .הראשונה בחייהם

שמעו על והחמודים שלנו ביקרו בבית הכנסת 
 ימי תשובה והימים עשרת: מנהגי חגי תשרי

 הם. יום כיפור וסוכות, ראש השנה, הנוראים
ח נחשפו לארון הקודש המהודר ולספר תורה פתו

שמעו קריאה בתורה בטעמי , וגם מיששו אותו
,  סוגי התקיעות בשופרשלושתהאזינו ל, המקרא

  . ולבסוף התנסו בעצמם בתקיעת שופר
 .מדי שנה אני זוכה לחוויה גדולה עם ילדינו

  
  מרחקיםמ

של  'אתגר'ממרכז קיטו הנדלר וחניכיו 
 שולחים "החלוץ למרחב"תנועת 
מח ברכת חג ש, ארגנטינה, מרוסריו

יום הולדת  ":60-נרגשת ליפעת לחג ה
 !".יפעת, שמח
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  ה"ערב סוכות תשע
  

  ראשון  מופע, "היום יום הולדת"   17:30

   וארוחת ערביםמפגש   18:30

  .שישיםסוכות וטקס    20:00

  .שני מופע, "היום יום הולדת"   20:45

  .שרים שישים במועדון הרוכבים  22:30

  

 


