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  ָּבָרא ֱאִהים ְּבֵראִׁשית

  ֶׁשְּבֶעֶצם ֵאיָנם ֶאת ַהָּׁשַמִים

  ,ֶׁשרֹוָצה ָּבם ָלַגַעת ְוֶאת ָהֲאָדָמה

  ָּבָרא ֱאִהים חּוִטים ְמתּוִחים ֵּביֵניֶהם ְּבֵראִׁשית

  ֶׁשְּבֶעֶצם ֵאיָנם ֵּבין ָׁשַמִים

  .ָהֲאָדָמה ַהְּמַׁשַּוַעת ּוֵבין

  הּוא ָיַצר ְוֶאת ָהָאָדם

 ה ֶׁשֵאיֶנּנּוְּתִפָּלה ְוהּוא חּוט נֹוֵגַע ְּבמַ  ֶׁשָהִאיׁש הּוא

  .ֹר ְוַדּקּות ְּבַמָּגע ֶׁשל

  
   רבקה מרים
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  הלומי צער על מותו של בננו היקר
  ל" זאגם לוריא

  .ת שלגים בנפאלסופאשר נספה ב

  שחף ודניאל, ניביאילאיל ו, ליבנו עם ורד
  .המשפחה והחברים

  

  .21.10.2014, ה" תשרי תשע'זכ', גההלוויה נערכה ביום 
  .דברי הפרידה בהלוויה ודברים נוספים לזכרו יכונסו

  ה.ב.צ.נ.ת

 
   – "קצר פה כל כך האביב"השיר בצל האורנים הלוויה הושמע בלפני דברי הפרידה 

  .הלחין ושר יהודה פוליקר, כתב דויד גרוסמן .אגם כל כך אהבשיר ש
  

 קצר פה כל כך האביב
  

  יֵׁש ֶרגַע ָקָצר ֵּבין ֲאָדר ְלנִיָסן
  ,ֶׁשַהֶּטַבע צֹוֵהל ְּבָכל ֶּפה

  ַע ַחּיִיםהּוא ׁשֹופֵ 
    -       ִׁשּכֹור ּוְמֻבָּׂשם 

  !        ֵאי' ֶׁשּיִֹפי יָכֹול ְלַרֵּפא
  

  נְִסָער ּוְמֻׁשְלָהב ּוַמִּתיז
  נִיצֹוצֹות

  ַא' עֹוד ֶרגַע יִּבֹול ְויְַצִהיב
   -ִּכי ִהּנֵה ְּבׁשּוָליו ְּכָבר ַהַּקיִץ נִָּצת 

  .ָקָצר ּפֹה ָּכל ָּכ' ָהָאִביב
  

  ָקָצר ְוָחטּוף ְוׁשֹוֵבר ֶאת ַהֵּלב
  ַלֲחׁשֹוב ֶׁשהּוא ֵּתֶכף יְִדַע'

  ַמָּבטֹו ַרק נְִפַקח
  ַא' ִהְתִחיל ְלַלְבֵלב 

  .ַרק נִַּתן ִלי ְוֵתֶכף נְִלַקח
  

  ָאִביב עּול יִָמים ְוסֹוֵער
  ְוסֹופֹו

  ְּכָבר ָּכתּוב ַּבֲעֵלי נִיָצנָיו
  ֲאָבל הּוא ִמְסַּתְחֵרר

  ִּבְמעּופֹוְּכַפְרַּפר 
  . נְִצִחי ְּבֵעינָיו-ְוָכמֹוהּו 

  

  ,ְוַאְּת ַוֲאנִי ַהּיֹוְדִעים
  -ְונֹוָרא ַהָּדָבר ֶׁשַרק הּוא 4א 

  ,ַעד ַּכָּמה ְקָצִרים ַהַחּיִים
  .ַהַחּיִים ַהְּקָצִרים ֶׁשּנְִּתנּו לֹו

  

  .נִָדיב ְונְִסָער ּוַמְכִאיב
     ָקָצר ּפֹה ָּכל ָּכ'

 .ָהָאִביב  
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   תקנון הקיבוץ

ה נדונו שיחב. ד עומר כהן" פתוחה בהשתתפות עות חבריםשיח התקיימה 6.10.2014' ביום ב
של הצעת נוסח מעודכן . ערות והסתייגויות של חבריםבתקנון שלגביהם הוגשו הסעיפים רבים 

  . שבוע הבאב לחברים יישלח ,האחרונהבעקבות השיחה בה לאחר השינויים שהוכנסו , התקנון

 שלאחריה נוכל להביא את בתקווה,  התקנון בנושאת חבריםתקיים אסיפתבמהלך חודש נובמבר 
לכן חשובה במיוחד , אישור התקנון מחייב רוב מיוחס,  כזכור.קלפיההתקנון המוצע לאישור 

  .השתתפות ומעורבות של החברים בדיון ובהצבעה
  

  ה.מ.תהליך עם חברת ק

על מנת לקדם נכון , ה.מ. הוחלט להיכנס לעבודה עם חברת ק15.9.2014ום בישיבת ועד ההנהלה מי
ה .מ.של קהתהליך כולל , מה-כפי שנמסר לפני זמן. מחליף ליהודה בכר, ר חדש ליפעת"בחירת יו

שיחות אישיות עם ממנו נערכות חלק שכ,  הקיבוץ של צורכי שלעבודת אבחוןבראשית הדרך 
 שכישוריו אמורים ,ר"ה לקיבוץ יו.מ.מציעה קבסוף התהליך . ם נוספיםי תפקידים וחבריממלא

  . אבחוןב כפי שעלו ,רכי הקיבוץולהתאים לצ

י ממלאפגישות אישיות עם חברים ו 20 ,החברהל " מנכ,בשבועות האחרונים קיים נמרוד זיו
 , ולאחר מכן לאסיפה,הנהלהועד היציג נמרוד זיו לעם גמר העיבוד של עבודת האבחון . תפקידים

  . ר הקיבוץ"תוצאות ויביא את המלצתו למועמד או מועמדים לתפקיד יוהאת 
  

  עסקים וכספיםמנהל 

מנהל לתפקיד  בנובמבר ייכנס שרון 1-ב. עומדת להסתייםגיורא סלע לשרון ורדי החפיפה בין 
   .היקף של חצי משרהב, באופן מלאעסקים וכספים של יפעת 

  .לשרוןאיחולי הצלחה , על עבודתותודה לגיורא 
  מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  
  
  
  
  

 
 60- חג הב דבקהריקוד 

  ה"ערב סוכות תשע

, רן רון: מימין לשמאל
, סהר קולמר, נתן הרמן

  .עזי חיון, יעקובי דורון

 יואב שמעון: צילום
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  2.10.2014ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  .  של הקיבוץרואי החשבוןעל ידי של קיבוץ יפעת ח החצי שנתי " הוצג הדוזו הבישיב
  

  6.10.2014ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  . 2012 משנת  נדונו שינויים מוצעים בתקנון הקליטהבישיבה
 של "ד" צמחדשות"בעניין זה גם ' ר( .אסיפה ולאישור הקלפידיון ההשינויים המוצעים יובאו ל

  . )מוד הבאאבנר גלילי בע
  

  באגודת מתיישבי יפעת
  

  ענף הנוי

אחרונה פרסמנו ב. ללא מנהלחודשים משך מספר  בהתנהל ענף הנוי, בעקבות פציעתו של רון מדר
של האדם שייבחר כי עם כניסתו מקווה אני . הנוי ייבחר מרכז חדש לענף ובקרובמכרז לתפקיד 

  .נחוש כולנו בשיפור בנוי הציבורי של היישוב, חשוב זהתפקיד מלא ל
  

  בריכת השחייה

מבקש להודות אני . 2014לשנת עונת רחצה את  סגרנו את הבריכה וסיימנו 2014 בסוף ספטמבר
  . מהנהארוכה ו על עונת רחצה , מפעיל הבריכה,בשם כל תושבי יפעת לאבי חכם

  !פגש שוב בקיץ הבאינ
  גלעד דקל

 

  ולמות  שנים   52  חשוון  'ב  ל" זשחר-צבי בן

  ולמות  שנים    28  חשוון  'ב  ל" זברוך השרוני

  נופלהל  שנים    59  חשוון  'ח  ל" זדינה עדיני

  מותול  שנים    48  חשוון  'ט  ל" זשלום ביבר

  הלמות  שנים    47  חשוון  'ט  ל" זאורלי ביטון

  הלמות  שנים    45  חשוון  'ט  ל" זכהן- אסתר קלבנר

  ולמות  שנים   23  חשוון  'ט  ל" זאריה כנעני

  ולמות  שנים   47  חשוון  'יא  ל" זיוסף לנדר

  למותה  שנים  40  חשוון  'יא  ל" זצפור-בתיה קן

  למותה  שנים  4  חשוון  'יא  ל"יפה דורי ז

  למותו  שנים  45  חשוון  'יב  ל"שמואל יהלום ז

  תולמו  שנים  27  חשוון  'יב  ל"דוד דנאי ז

  למותו  שנים   19  חשוון  'יב  ל" ז ישעיהו שנגרוס

  למותו  שנים   27  חשוון  'יד  ל"ישראל דיטל ז
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הולכים ונוצרים התנאים לחידוש בת חודשים אחדים ה הפוגלאחר 

  . שב לפעולה) צמיחה דמוגרפית(ד " וצוות צמ,התהליך

  :הנושאים שעל הפרק הם

  הבנייהתהליךקידום   .א
תהליך הוצאת  את קדםזמן הנראה לעין נוכל לטווח אנו מקווים שב

 . םהתנאים לכך הולכים ומבשילי. הבנייה מהכוח לפועל

 ' רשמה לשלב בהת לקראת פתיחת הובדיק  .ב
ישנן גם פניות נוספות של ופנינו ונפנה למי שהיה בתהליך בשלב הקודם 

 . בנים המתעניינים בתהליך

 :  זה אנו פועלים בשני מישוריםענייןב
  .לקראת חידוש התהליך,  לחברותבדיקת התעניינות בקליטה .1

 הדירות שיעמדו לרשות הנושא מספר. 2015לקראת ,  ביפעתחיותבדיקת רצון לבוא ל .2
מה הם חשוב לנו לדעת . ילדיםה המקומות בבתי ך גם מספרוכ, הביקושנמוך מן 

. כדי שנוכל לתכנן טוב יותר את הפתרונות האפשריים, 2015מרץ חודש עד הביקושים 
 להגיע נצטרךבהמשך .  ללא מחויבות של הצדדים, ברמת כוונותמדוברבשלב הנוכחי 

  .הפוניםצד מצד הקיבוץ והן מ הן –חייבים לסיכומים מ

 חידוש התהליך   .ג
. נודיע באופן רשמי על חידוש ההרשמה, לכשיבשילו התנאים הנדרשים, בזמן הקרוב

 מקדמה לתשלום בגין המהווים,  5,000₪ דמי הרשמה בסך ו להירשם יפקידהמבקשים
נכנס מפגש , קבוצהה יצירתעם .  מהתהליך לפרושדמי ההרשמה יושבו למי שיחליט. התקורה

ניתן ליצור .  תהליך הבנייהכןת והמשתמע ממנה ומערכת החברּו,  הסכמי הקליטהיוצגושבו 
 .קשר עם אבנר לצורך מידע כללי והבהרת ציפיותכבר עכשיו 

  והשלמתםאשרור עקרונות הקליטה  .ד
העקרונות הבסיסיים . לאחת מהאסיפות הקרובות תובא הצעה לאשרור עקרונות הקליטה

במהלך אישור ההסכמים עם . 2012במאי תיקונים התקבלו . 2009 בלו בספטמברהתק
עקב אילוצי , העקרונותהשונים מלשון הניסוח של מסמך הנקלטים התקבלו מספר תיקונים 

במסגרת . העקרונות להסכמיםבהחלטת אסיפה את נוסח  אנחנו נדרשים להתאים. המציאות
 החיים קליטת יורשיםנושא הדעת גם לת הדיון המחודש בעקרונות הקליטה יש לתת א

 ד רואה"צוות צמ. שהתקבלו עד כההקליטה אין לגביהם התייחסות בעקרונות ש, ביפעת
 לקראת האסיפה. ביפעתל בני יפעת ובני זוגם החיים כקליטה לחברות בקיבוץ של חשיבות ל

 . לקליטת יורשיםנציג את התנאים שאנו מציעים

 קשר עם הנקלטים  .ה
צוות שילווה את הקליטה יש חשיבות גדולה לקשיים ולסייע בפתרונם במטרה לאתר 

ברכות אנו מודים להם ושולחים . בצוות הסכימו לפעול זהרה ברזלי ויונתן קרבל. החברתית
  .להצלחתם

  .נאחל לעצמנו שנת צמיחה וקליטה מבורכת

 אבנר גלילי
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   נתונים מספריים

 900- פרות וכ1200-העדר מונה היום קרוב ל
בגיל ( העגלים נמכרים אחרי גמילה .עגלות

  ). יום50
  

  תנובת החלב

ג חלב ליום " ק36-התנובה עומדת על כ
 ליטר ביום עם 35,000- ככ"סה, לנחלבת

  . חלבון3.45%-  שומן ו3.8%

שק את הקיץ עברנו בצורה טובה הודות לממ
צינון פרות אינטנסיבי ובזכות דחיקת 

כך שהעדר , המלטות לחודשי הסתיו והחורף
דבר ה. יצור בחודשי האביביגיע לשיא הה

 השגנו כך .המשיך להשפיע בחודשי הקיץ
 הזוכה ,קיץ- צור מוגבר בחודשי אביביי

צור בחודשי יגבוה יותר מילתגמול כספי 
  .  חורף-סתיו

 צופה 2014מעודכנת לשנת הצור ייהתחזית 
 מיליון ליטר ברמה 14- שיווק של קרוב ל

  . חריגה שנתית מעל המכסה7%-כ, שנתית
  

   רווחיות

 נשחקה במקצת 2014רווחיות הרפת לשנת 
מזונות ה בעיקר עקב מחירי 2013 לעומת

שמחירם , )קש, שחתות, תחמיצים(גסים ה
הרקיע שחקים כתוצאה ממיעוט הגשמים 

  . האחרוןבחורף
  

  מרכז מזון 

פת העמק קונה את בלילי הפרות ממרכז ר
 איכות . הנמצא ברמת דוד'מילובר'מזון של 

אך , השירותגבוהה וכן גם רמת הבלילים 
יורד  אינו הנושא .מחירי המזון גבוהים

חלופות אנחנו כל הזמן בודקים . מסדר היום
 עלות למצוא דרך להוזיל את נוספות במטרה

  .המזון ברפת

  
   טיפול בשפכי הרפת

עם אנשי וממושכים ר דיונים רבים לאח
 שבהם השתתפו, משרד לאיכות הסביבהה

אנשי מקצוע וכן , רפת העמקונציגי יפעת 
 הגענו להסכמה על ,וחברות מסחריות

בכך . פתרון המתאים לטיפול בשפכי הרפתה
 .ע יפעת"על אישור תבשהיה הוסר העיכוב 

רפת העמק נכנסת לביצוע הפתרון בלוח 
  .ל ידי כל הצדדים עםהזמנים שהוסכ

מעבר הדרגתי לטיפול : עיקרי הדברים
 של הזבל  תגריפה מכאני(בזבל " יבש"

  ).במקום שטיפה עם מים

של יה ילבנ 2015כנס בשנת יבמסגרת זו נ
,  ראש ממערב למכון החליבה200-סככה ל

משטחי בטון לאצירת זבל (ת מאצרות יבני
  .ושיפור מערך הפרדת הזבל) בקצה הסככות

  
  סולאריה מיזםה

הקמת המערכת וכל הבדיקות הטכניות 
 אנו ממתינים עדיין. הסתיימו בהצלחה

אישור מליאת רשות החשמל ואישור שר ל
 במהרה את  קבל נקווה שנ.התשתיות

 להרים מה שיאפשר לנו, האלהאישורים ה
   .לטר ולחבר את המערכת לרשתאאת הש

  ...עוד קצת סבלנות
  

   ובני נוערעבודת צעירים 

 אנחנו ,לצוות הקבוע של הרפתבנוסף 
שמחים לקלוט ולשלב בעבודת הרפת בוגרי 

עבודה בסטודנטים , )עבודה מועדפת(צבא 
 שמשתלבים נהדר בצוות ,חלקית ובני נוער

  .להנאת כל הצדדים
  

  !בית יפעתכל שנת ברכה לענף ול
  

  ,בשם צוות רפת העמק
  עמרי גולדהור

  
  
  
  
  

  
 
 
 



 7 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

  .2014 לשנת הרביעי המדגר את סיימנו ה"בערב ראש השנה תשע
  .חיסון האפרוחים קיבלו ובמקומה בתערובת אנטיביוטיקה ניתנה לא שבו ,ניניסיו מדגר זה היה

  :מאוד טובה היתה התוצאה
   יום41.5 –גיל שיווק 

  .ג" ק2.49 –משקל ממוצע לעוף 
  1.77 –ניצולת מזון 

  ).ג"ק(לבין המשקל המשווק ) ג"ק(נצרך שניצולת מזון הוא היחס בין כמות המזון  *
  . והתוצאה נחשבת טובה יותרנצילות המזון טובה יותר,     ככל שהיחס נמוך יותר

  
  .מהקור םולאטימת בלולים האוויר זרימת לשיפור שיפוצים בוצעו .לחורף נערכים אנחנו
  .בחורף החימום את שישפרו ,חדשים בתנורים יםיובזבזנ ישנים תנורים הוחלפו 1 בלול

  .בלולים התרופות במיכלי שיפור יבוצעבקרוב 

  !הכבוד כל. תקלה ובכל השנה כל הלול את ומלווים שעוזרים המקצוע לבעלי תודהזה הזמן לומר 
  . לשנה זוהחמישי המדגר את לקבל אמורים אנו שבועה

  !הצלחה וליפעת לנו נאחל

  שלמה קידר וצוות הלול

 
  

  
  

  
  

  בחסות החשיכה

  .  את משמרת הערב שלו בבית ערבה– מטפל מַּדּבּוִרָּיה –די במוצאי החג סיים ַמא
  .22:00השעה היתה 

  . מאדי הלך אל מכוניתו במגרש החנייה שמול המכבסה כדי לנסוע הביתה
כל ארבעת הצמיגים , אנטים'המכונית עמדה על הג: חשכו עיניו, למרות החושך

  .היו חתוכים בסכין

  ? בית ערבהביפעת כלפי מטפל ערבי ב" תג מחיר"
  ? על מטרה מקרית, לשם שעשוע, ונדליזם סתם

  ? מדוע, מי הנבל שעשה את הדבר הזה

 ?אבל לאן נוליך את החרפה, השאלות בינתיים פתוחות
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 60- ה ננעלה שנת ה"בערב שמחת תורה תשע
 במוזיאון 'כנס עודדי' ב יפעתייםבסיפורי מקום

 – 60- עוד קיבוץ את חג החגגבאותו יום . העמק
 הגדול לשמוח  הקושינחל עוז חגגה חרף. נחל עוז

  .הקיץ הנורא שעבר על היישובאחרי 
  

  .אירוע אל אירוע, סיפור אל סיפור, דבר מתקשר בדבר
נחל שמונה לתפקיד סגן מפקד , כי מי שהיה בנחל עוז בכבשון התהוותה היה לא אחר מאשר עודדי

  ".  מול עזה–' נחלאים א"  עדייןשנקראה אז, ל הראשונה"היאחזות הנח, עוז

  .1977 דצמבר ,שבת ביפעתליל  במסיבת ראשיתה של נחל עוזדברים שסיפר עודדי על להלן 

ועות הנוער להקים מסגרת מיוחדת בצבא לגרעיני ל ביקשו תנ"עם התגבשות צה
. ל בגלל הפיזור ביחידות השונות" מנת שלא יתפוררו עם גיוסם לצהלהתנועה ע

ל שמטרתו ליצור את השילוב "הוקם רשמית הנח, 1949בסוף , אחרי מלחמת השחרור
הרוח החיה בהקמת . ח"כהמשך למסורת ההכשרות של הפלמ, בין ביטחון והתיישבות

והוא שהעלה את הרעיון של הקמת היאחזויות , ל היה אליק שומרוני מאפיקים"הנח
זמן קצר לאחר . טחוניתימשק באזורים רגישים מבחינה מדינית וב- מסגרת של צבא–

:  ושאל,ל"מפקד הנח, משה נצר מרמת יוחנן תפס אותי 1951מרץ ל ב"כנס הנח
, ילד,  חודשים3- ו19אז בן  יהיית. .."?תהיה מוכן להיות בצוות של היאחזות, עודדי"

. כי אפילו הוא לא ידע להגיד לי מה זה בדיוק ואיך זה יעבוד, הייתי נבוך לגמרי
התחלתי להרכיב את הצוות של פיקוד הפלוגה שתעלה להתיישבות במקום שאף 

  .מפקד הפלוגה נקבע דני מטל. אחד לא ידע איפה הוא

טים שהתרוצצו בין חברון י פלבאותם ימים שאחרי מלחמת השחרור עוד היו המון
לגבולות לא היתה משמעות של . גניבות ומעשי חבלה ורצח, ועזה לשם הברחות

לפיכך היתה חשיבות ליישוב שיוקם . ל עדיין לא היה ערוך לשמור עליהם"ממש וצה
  .ה נוכח רצועת עזהגבעעל הגבול ממש ונבחרה בסופו של דבר 

 שלא היו מאורגנים לפני זה ,ם חדשיםרובם עולי, םאספו לפלוגה נחלאים בודדי
עלינו עם החבורה , 25.7.1951 ביום. בגרעין והם הסתובבו חסרי מעש בהכשרות

ציוד ואני לא בכלל לא היה איתנו . ת ונסענו להקים את ההיאחזותוהזאת על משאי
לא הוקדשה מחשבה . הכול היה חפיף. ידעתי במה נגור ואפילו לא מה נאכל בערב

היה . באר שבע-עברנו את קיבוץ סעד ופנינו לכביש הישן עזה. ענייןתחילה לשום 
, זהירות" וגם "!גבול, עצור": שם מחסום ממלחמת השחרור שעליו היה כתוב

  .ת קדימהוהסרנו את הגדר ונסענו עם המשאי!". מוקשים

מפה כנקודת על הכשהגענו למרחק של כקילומטר אחד מהגבעה המסומנת 
 200, פרסנו את הפלוגה בשלוש מחלקות, החיילים והחיילותהורדתי את , ההיאחזות
אני התקדמתי עם חוליה . פשוטו כמשמעו, ועלינו לכבוש את הגבעה, מטר רוחב

. כבשנו את הגבעה וכך התחלנו את ההיאחזות. קדמית ומאחורינו נעה כל הפלוגה
  .  האוהליםכולל, ו האספקה והציודרק בערב הגיע
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איך מגבשים את הגרעינים ,  כשאני מסתכל איך עולות היאחזויות להתיישבות,היום
איני יכול להבין איך בכלל ,  מושלםןום באופקבתנועה במשך שנים ומכשירים את המ

  .כך עצוב-א זה היה כללאפשר היה לצחוק מזה לו. הצלחנו להישאר שם

האנשים האלה . ים שהיווה את הפלוגהחיילהתחלנו לבנות את הנקודה עם אוסף ה
לא רצו , הם התנכרו לכל דבר.  ולא רצו לדעת מה זה קיבוץץלא ידעו מה זה קיבו

לא רצו לעבוד בחקלאות והרגישו מופקרים , לשמוע על אסיפות ועל ועדות
הנהיג משמעת  ,מפקד ההיאחזות, דני מט .המסגרת היתה צבאית, עם זאת. ומנוצלים

 אוהל מעצר עם גדר כולל אפילו,  הצבאייםבמקום את כל המוסדותהקים הוא . ברזל
   .)למיטב זכרוני לא שימש אוהל זה אף פעם לתפקיד שלשמו הוקם (סביבו

היו אז הרבה חדירות . י עזהאתמפבלבד  קילומטר 2-  כבמרחק שלההיאחזות היתה 
לילה -לילה.  מאודהיה גדולהביטחוני המתח שבאו לגנוב ולזרוע מוות ו, מסתננים

, כשירד החושך, מדי ערב. ובנות שמרו יחד בנים – מסביב לגדרהוצבה שמירה 
שלא הבינו מדוע בכלל , בייחוד היה קשה עם הבנות. השתלט על הפלוגה פחד נורא

הן בכו מפחד והיו מחברות .  ולסכן את חייהןהן צריכות לשבת במקום הנידח הזה
  .את המיטות אחת לשנייה כדי לשאוב קצת ביטחון מהרגשת היחד

וא ב לפתח את המשק החקלאי כדי שנוכל למסור לידי הגרעין שינודלהשת
כאשר כעבור שנתיים . זאת היתה האחריות שלי. להתיישבות הקבע משק של ממש

שכמוהו לא נמסר לשום , הוא קיבל לידיו משק לתפארת, עלה הגרעין להתיישבות
מהם , ובדים דונם מרושתים ומע1600-היו כ,  דונם8000-  מתוך משבצת של כ:גרעין

אפילו את המים . בעשר אצבעות, כל זה נעשה בידיים. ידנית דונם בצל שנשתל 350
 כדי שתהיה לחיילים הרגשה חלוצית של בניין יישוב :'מקורות'הביאו לנו מלא 

כי אם חיילים , לא מחפרון עשה את העבודה.  בעצמנו תעלה לצינור המיםחפרנו
זה עם מכושים ואתים וחפרו תעלה בשביל  מטר זה מ10וחיילות שעמדו במרחק של 

, זה שהספיק הכי הרבה כל יום, החופר הכי טוב שלנו.  צול מנחל עוז עד סעד6צינור 
  . בהיאחזותשהיתה המפקדת של הבנות, היתה ציונקה

  
  .1953אוקטובר ל לקיבוץ ב"הפכה מהיאחזות נחנחל עוז 

ערב , עודדי וציונה השתחררו ונישאו שנה קודם כן
  .)1952אוקטובר (ג " תשית תורהשמח

  

  

  מזל טוב

  לשושנה ואפרים שמואל

  אופיר  הנכדלהולדת

  .בן ליאיר ונועה
  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לענת ועמי השרוני

  רותם  הנכדלהולדת

  .בן לתום ומור
 !ברכות לכל המשפחה
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  שכן קרוב מגבת,  מזכיר התנועה הקיבוצית–מתוך דברי הברכה של איתן ברושי 
  

���  
   .שינויים ועוברת עברה ,אחרים קיבוצים כמו, יפעת[...] 
  : והחשוב העיקר אתבדרך  שכחתם לא אתם אך

  .הדדית ערבות של תומך מערך הקמתם

  .ומתקדמת תמפותח בחקלאות ממשיכים להשקיעו השקעתם

  .יחידה גאוות ומעצימה המחזקת חינוךמערכת  פחתםיט

  .למרחוק צאויביפעת  התרבותית העשייהשמה של 

 הקיבוצית החברה של הפתיחות את למעשה הלכה ישמתםי וקהילתית הרחבה ובניתם יזמתם
  .מגזריה על הישראלית לחברה

ארוכה של ' בצורת'תקופת  אחרי, בנים 10 מתוכם,  חדשיםוחברות חברים 28  לחברותקלטתם
   .עצירה בקליטה וחיזקתם את הקהילה

קהילה ; םילדי הומה, שוקקת חיים , גדולהמשותפת בקהילה גאים להיות יכולים אתם היום
  .  להתחדשות ורעננותבעת פתוחה-ובה וצביונה אופייה עלשומרת ה ,איתנהו חזקה

  
אנו יכולים לקבוע בוודאות , ם בזיכרוננועדיין טריי, 'צוק איתן'כשמאורעות מלחמת , בימים אלה

שבה להיות גורם משמעותי בהגנה על הארץ וחלק , התנועה הקיבוציתובתוכה , תיישבותכי הה
  .  חזר להיות בעל משמעות"התיישבות וביטחון"הצירוף . מרכזי בשיח האזרחי במדינה

יכול לעמוד במשבר , דית מערך של ערבות הדהמקיים, כי רק קיבוץ חזק חברתית וכלכלית, נוכחנו
מועצה . ימים קשיםוכל גם ל י,צומח ומתפתח בימי שגרההרק קיבוץ . במשברים אחריםובטחוני 

 משלימים ליכולתו של גורמיםהם , אזורית טובה וחזקה ותנועה קיבוצית השומרת על סולידריות
  .  שיציב לעצמו ובאלה שתציב לו המציאות הישראליתיםקיבוץ לעמוד באתגר

  

  . ה חדשה החלהשנ
  .ושלוםביטחון , חיים של שקטשנזכה ל, שנת צמיחה והתחדשות, שנת גשמי ברכהנקווה שתהא זו 

  !חג שמח
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  ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, מתוך דברי הברכה של אייל בצר
  

���  
  .פשוטו כמשמעו, העמק בלב ממוקם יפעת קיבוץ[...] 

  . העמקבאמצע ממש נמצא הקיבוץ :הפיזי הלב –יפעת 

 עלש, העמק של התרבותית הפעילות לב ,התרבות אולם נמצא יפעתב: התרבותיהלב  –ויפעת 
  .ארץ בוהמופעים המחול הרכבי, התיאטראות מיטב מציגים בימתו

 בני מאות לומדים בוש, "המערבי העמק "הספר-בית יפעת נמצא בשטח: הלב החינוכי –ביפעת 
 רמשמֵ של העמק  החלוצית המורשת את. ולערכיות ינותילמצו מוקד והוא, העמק רחבי מכל נוער

  .ותיירות חינוך, תרבות פעילויות במגוון, יפעת חברי ידי-על ומופעל שמנוהל ,מוזיאון העמק
  

 חלק להיות מבקשים רבים. חיים שוקקתקהילתית  הרחבהלקיבוץ יפעת  הוספנ האחרונות בשנים
 דור, והנה – נולדים ילדים, ילדותם בנוף חיותל חוזרים הבנים גם .והמתחדשת האיתנה מהקהילה

, לעמק העמוק שרלקו שורשיות ביטוי חי ומרגש ל– להתיישבות, כמעט חמישי, רביעי-שלישי
  .ולמורשתו לנופיו

, צעירים ,ותיקים של דורי- הבין בשילוב הערב גם לביטוי אהיפעת בב שייסדתם החזקה הקהילה
  .הנהדרת לחגיגה השותפים נוער וילדים

  –יפעת אנשי
  . ולתושביו יזרעאל עמק לכלגם  חג שהוא, חגכם ביום תבורכו

  !שמח חג

 

  

  דור שני ביפעת,  רפי שושנידברי הברכה של
  

���  
   .לבחור,  אנחנו,אם רק נדע. יש לנו הרבה במה להתברך

  .הסביבה השתנתה ומשתנית
, תקופה של משבר אידיאולוגיב , כל אחד נתן לפי יכולתו וקיבל לפי צרכיובושיפעת נולדה כקיבוץ 

  .אולוגיה לחנך את הילדיםי לפי איזו איד היההרקע למשבר .בתנועה הקיבוצית
   .חטא הפילוגהחטא הוא . יפעת בחטא נולדה, ניתן לומר

יה יאשר ידעו להתמקד בעש,  בזכות אנשים מופלאים, קיבוץ לתפארת,קמה יפעת. ומעז יצא מתוק
  . תמימות וחזון, עם אמונה

  

   .ולזכור,  תודהלומר להםאני רוצה בשם כולנו , 60-כשהגענו ל, וםהי
  . משדה נחום וממחניים, י מגבת"הפלג המפאאנשי ,  התקבצו אז יוצאי קבוצת השרוןביפעת

  ."אנחנו" ו"הם"בלי  . נבנתה כאן חברה לתפארתזמן קצר ביותרתוך 
צו ממקומות שונים ומצורות חבריה נקב,  השתנתהביפעת הקהילה .אחרת, המציאות חדשה, היום

 ולנולכ, אך אנחנו כולנו כאן, חסרים לנו החזון והתמימות .עם אינטרסים שונים, חיים שונות
   .דולכולנו יח, ואחד מאיתנ לכל –  גבוההאיכות חייםרצון ל: מכנה משותף

שיהיה  כך ,לבנות את היחד ולהיבנות ביחדעלינו היא המשימה המוטלת , במציאות חדשה זו
  .אני מאמין שעם הבנה והתחשבות ניתן לעשות זאת. יכותי ומיטיב עם כולנוא
  

   .בתינו הומים מתינוקות וחצרנו מלאה צהלות ילדים, היום
  .שנדע כולנו לחייך אל יפעת ביום חגה, אני מאחל לעצמנו

  . יך עוד שנים אין קץיחייכי אל יושב. יךי שנות60- תברכי יפעת בה
 רפי שושני
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  כמו סיכום

 יותר עוד וקשה ,לוהכ לכלול קשה כי, "כמו"
 במקום זה אז. הגיגים לקצת להיכנס שלא

  .סיכום

על האפשרות  להודות ברצוני ראשית
 שנת של האירועים את לרכז לישניתנה 
 עם מפגשים זו בשנה חוויתי. השישים

, יזמיים, יצירתיים, כפתייםיא אנשים
 המון פגשתי. תרבות ואוהבי יפעת אוהבי
 לפרגן ואף עזרה להציע שידעו אנשים
 אם" ותמחשל "חוויות גם פגשתי. בדיעבד
 יכולתי ,ובעיקר. חיובי באור לוהכ לראות
 רעיונות) להביא לנסות רק לעיתים (להביא

 השנה בסיום. ביצוע לכלל אחרים ושל שלי
 ולהיזכר לאחור להסתכל נהנית אני

  .שהיו באירועים

�  
. חיצוניות לחברות יימסר לא , פנימייםבכוחות לעשות ניתןש מה שכל ברור לי היהמלכתחילה 

דומים  אירועים על תרבות יזֵ ּכָ מַר  רעיונות) !תודה – רז ריקי של בתיווך (שמעתי השנה בתחילת
 – ריםּכָ מּו רובםו חדשים חלקם, מקצוע באנשיהקיבוצים  נעזרו רבים במקרים. אחרים בקיבוצים

. אבל היו גם רעיונות מתאימים, מהרעיונות לא התאימו לנו חלק. רב כסף, כמובן, עלתהעזרה ש
 התלהבתי ,)כמובן ,צבי לאה בעזרת (גניגרב הקיבוץ לכל האוהלים ליל על שמעתי, למשל, כך

  .ולקחתי

 אירוע. וישמחו לעשות אותן שירצו אנשיםיתקיימו רק אם נצליח לגייס  שהפעילויות ברור לי היה
 רוחת כגון א, נפלו כמה רעיונות נחמדיםמסיבה זאת. יתקיים לא פשוט, ועלביצ צוות ימשוך שלא
יוזמה של ב התחיל" פתוחים בתים "אירוע, זאת לעומת.  ואחרים"פעם כמו" הקיבוץ לכל ערב

 שעשה צוות הקמנו. כךב שירצו אמנים בביתה לארחה תלערוך אירוע כזה והצע גולדהור חינה
  .)חהישהבט כפי, בפרסום תמכה לא שהמועצה חבל (ת מרוממת וזכינו בחוויה יפעתיעבודה המון

. רבה במידה בזאת הצלחנו כילי  נראה ושלנו המורכבת הקהילה שכבות לכל להגיע שנוכל קיוויתי
 יהיבעש שותפיםממש  היו לאו, בפעילויות חלק לקחו לאש כמעט הצעיר הדור בני ,לצערי

  . ובהזדהות

 מבני שהבוגריםמאוד  רציתי. הצליחו לא חשוביםנראו לי ש םדברי שני ,עסקינן הצלחות באי אםו
של בני הדור הרביעי עם  התוודעות תהיה שזו קיוויתי. הקיבוץ ותיקי את יראיינו 'נחש'ה ובנות
 ראיונות שני התקיימו בפועל. ובמדינה בקיבוץ עשייתם תיעוד תהליך של וראשיתו ,השני הדור
המפעל ש הקוומ אני. )רז אהרון רז מראיינת את סבא קרן(אחד מהם הגיע לשלב סיום  ורק, בלבד

  . הנוער בני ועם השישים שנת אירועי עם התיעוד ראשית את לקשור יפה היה אך, יעשהעוד י זהה

. המקום של עתידלו הווהל, לעבר קשורותה מצגות ייצרו' ו-'ה כיתות שילדי רציתי במקביל
 התקבלו בטרם דעך זה אך, כניותות תכננו, בארכיון וביקר הילדים, התחלות והיו נרתמו הצוותים
, הממוחשב החלק את להוביל אמורה היתהש ,שפרלינג עדיכתבה , בהעדר חומר. ממשיות תוצאות
  .תודות ,כמובן ,כך על .קטנה קבוצה עםעליו  ועבדה ,קטן תסריט

 בלי, מגוונותבצורות  השנה לתכני נחשפו והילדיםליפעת  60-שנת ה בנושא עסקה החינוך מערכת
  . המרכזית לפעילות קשר
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�  
  : )מישהומשהו או אם שכחתי מראש סליחה  (האירועים רשימת

  )לוי נעמי (ללוגו הצעות ריכוז �

  )ינקובסקימ סיגל (בפייסבוק" 60 יפעת "קבוצה �

  )ייןפ עירית , גליליאבנר (2013 ,ד"תשע סוכותה בחג האירועים פתיחת �

  ) גלעדדורון,  ביטמןארז,  קדושמאיה (כיפור יום למלחמת שנה 40 –ת הגולן לרמ טיול �

  )הרס מיכל ,ולמרק דפנה ,לעיס דני( יפעתב ניווט טיול �

  )  קולרזיה, פרידלר לאורה ,מירת ססיליה (פתוחים בתים �

  )לוי נעמי (עד לוח – לפסח שי �

  )כהן אושרה,  מינקובסקיאיילת ,וריוןג ורד,  גולדמןהדר,  גולדהורחינה,  גליליאבנר (פסח סדר �

  ) גליליאבנר,  קדושמאיה (החדשים החברים קבלת – מימונה �

  ) ביטמןארז,  קדושמאיה (לכרמל טיול �

  ).המועצה של מחווה ( בחג השבועותשרוף עינת עם שירה ערב �

  ) דהןניקול,  גלעדרם ,כנרש סיגלית,  כהןברקת (הילד יום �

  )בהדרכת רבקה דאובר ה"תשע המצווה-בר כיתת (כניסה לחדר האוכלה קירל אריחי קרמיקה �

 ) קדושמאיה (60- החולצות כובעים �

  )רפי שושני, עירית גלילי(פנקס תקשורת אלקטרוני  �

  ) קדושמאיה (המופע שירי דיסק – השנה לראש שי �

  )14' עראו  (מרכזי מופע �

  ) כהןברקת ( בכנס עודדי במוזיאוןיפעת סיפורי �
  

�  
  :החשיבות לפי לא ,הערות

 חברים המון פעלו לידם. הזאת השנה את בהתנדבות שעשו ותיםהצו לכל הלב מכל תודות שוב
 היתה האווירה ובכלל, כתף פעם לא נתנו המשתתפים שגם ,לציין חשוב. ותרמו שעזרו ונערים

  .האירועים בכל מקסימה

 אהרוני מריםל .היופני יהיפנ ובכל ושלב שלב בכל סייג ללא שתמך דקל לגלעד מיוחדת תודה
 – הפעילויות בכלכמעט  שעזרה ,לעדג דורוןלו ,כולנו עם הקשר על וששמר, אהרוני ועמליה

  .אפשר אי עדיכןבל

 שימשו כולן, יפות היו ההצעות כלמאחר ש אך, עמר שלמה שלהלוגו  היה שנבחר זה – הלוגו לגבי
 שלמה,  גליליאשכר,  יעקובסוןאריה,  גולדהורחינה :תודה ליוצרים. 60- הטקסב לבמה כרקע

 אורית עיצבה המילים ובחוברת בדיסק הגרפיקה את וכן המרכזי לאירוע זמנההה את .ריקיש
 השירים היתה היכרות עם, הזיכרון לשמירת ברמעֵ , דיסקהפקת הב הכוונה .יפה כך כל. יעקובסון

  .השיג הוא הזו המטרה אתנראה ש, התאחרה  הדיסקשחלוקת אף. המופע לפני
  

הטוב  את דווקאמבקשת לציין  אניאבל , ערבה בארוחת ותורים צפיפות על תלונות שמעתי
 כבר האורחיםו, יבוטלהמופע  שמא בחשש טילפנו. הגשם לגבי היסטריים היו אנשים. שראיתי

 יהיה. כרגיל ממשיכים. כלום משנים לא ":בשקטאמרה  מאיה .ונירטב ,יבוטל לא שמאאו  ;בדרך
 מתחתאל  השולחנות את הזיזל, לוהכ ולנגב המפות את להורידהאחראים  נאלצו פעמיים". בסדר

 בהרגעת חלק היה קדוש לרני שגם יודעת אני. מצוינת ובאווירה ,בשלום עבר לוהכ בסוף .לגג
רבים  אמרו המופע על .לך מגיע. סתם ולא פרגונים מקבל תמיד הזוג בן גם – רני ,בכלל. המערכת

 מחמם) בהכנתו חלק לי היה ולא שכמעט ( כולוהמרכזי הערב וכי, ומרגשת מגבשת חוויהשהיה 
  . הלב את

  

 כמעט. שנים עשר לחכות צריך לא: "הבאה בשנה גם עשור יבוא שלא חבל" שאמרו לאלה ,לסיום
  . ולהעשיר את חוויות היחד הקהילתיות– פעם מדי לעשות ניתן השנה של מרכיב כל

  יגליל עירית
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  :הגיעה שעת תודות, תם החג
  

 60-חגגנו את חג ה, ייאשלרגע כמעט  למרות הגשם שקצת הלחיץ ו,לאחר דחייה של חודשיים וחצי
, לימוד מנגינות חדשות, שינון טקסטים, אחרי חמישה חודשים של חזרות. הבשמחה גדול

 של עמי ובבימוי" ם הולדתהיום יו"עלה המופע  ,צעדי ריקודליטוש ושיפוץ תנועות  ,הקלטות
 מכל  אנשים נפלאים עםשאיפשר עבודה ומפגש, כבוד להפיק את הערב הזהלהיה לי  .יהשרונ

   .םאירועים הנוספי בעזרו במאור פנים בארגון ו לקחו חלק, במופעהשתתפו ש,הגילים

, זמרים, רקדנים – ! משתתפים70 על הבמה היו :לכל המשתתפים הרבים, לו קודם כ,אז תודה
 על שעות הצחוק הרבות  תודה לכולכם. שהשקיעו מזמנם ומכוחם ברצון וברוח טובה– םשחקני

 !נפלאיםהייתם פשוט . על אורך הרוח והרגשת היחד שאין לה תחליף, שבילינו יחד

  :תודהו
 .העם המון למיד, חווייתית , מאתגרתמשותפתעל עבודה , השרוניעמי ל

  .ם והעיבודים המוזיקליי הנפלאיםהלחנים על –!  כמה כישרון – ' יעקובוביץלתולי
  .ם הנעיי הפרחים והייעוץעיצוב,  הבמה המקסימהעל עיצוב ,גולדהורלחינה 
 על , והדמיוןרבי ההשראה, היפהפיים על הריקודים ,המופלאות פרי ודניס  ולדימירסקילתניס

 .ך ובחיו האינסופיתהסבלנות
 .ב והיתה לעזר כה ריותניהלה את כל הרקדנים והרקדנש ,לעירית פיין

  .קת הדיספקהעזרה בהעל  ו המקצועיותעל ההקלטות ,להמןלמיכה 
 .םרוכבי המופע במועדון האחרימרגש והשמח השירה ה על ערב , לוי וצביקה תרשישלמשה

 . שימור מסורת סוכות עם התאמות הכרחיות לאירוע הייחודי–ס טקה על ארגון ,לאבנר גלילי
 .ם בתנאים קשי וארגון הארוחהבכל המובניםהתמיכה ,  על העזרה,לורד גוריון והדר גולדמן

 .ה והשותפות בכל אירועי השנ על ריכוז ההרשמה,לעירית גלילי
 .םגרפייהעיצובים ה על ,לאריה יעקובסון ואורית יעקובסון

  .ךבכל מה שצריבכל עת  לעזור והנכונותהסבלנות ,  על התמיכה,לגלעד דקל
 .והביטחון של כולנהשמירה על אירוע ום לאישוריה על ריכוז ,לעופר שפריר

 .םעל הארוחה לשחקני חיון ודניאלה  ברקלמורן
 .ה ובכל פניישעההעזרה בכל   על,לצוות הכלבו

 !ם אבל אתם תותחי,לא קל היה – פירוק שעבדו איתי בהקמה ובלנערים

  . היום ומאז,  כל בית יפעת,ותודה לכם
 .בנתתם משו, השתתפתם, תםתודה שבא

   .קמאתגרת ומלאה סיפושנה ליפעת  60- שנת העבורי היתה 
. 60ציון שנת הבמסגרת  בכל חודש התקיים אירוע אבל, חלקן התממששרק , תוכניות רבותלנו היו 

, העזרה,  הטובאת הרצון, בפעילותהטובה לראות את הרוח היפעתית מחדש היה מרגש בכל פעם 
 .תבשנים הבאוהלוואי שנמשיך כך . ת וההשתתפוודהעיד, האיכפתיות

 .ןברגע הנכו התחשב ונעצר ולבסוף, שהפתיע בעיתוי, גשם ל– ותודה אחרונה
  .בפריסה מאוזנת ובמנות מדודותאבל , הרבהו, ימשיך לרדת ש– עכשיומ

 תרבות רכזת – קדוש מאיה
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  : דור אררט
  )60פייסבוק יפעת (

   !איזה תענוג היה הערב הזה
  . פלונס-זוהרה שריקי, הראשונה לגברת –  הכי הרבהאבל, כל הכבוד לכולם

 איתך היה פשוט אבל, ב מלומדים ובעלי ניסיון רבהם, שיחקתי עם שחקנים רבים על הבמה
  ! שחקנית ענקית פשוט –הייתי עושה אותן בכיף ,  הצגות5אם הייתי צריך לעשות עוד  גם ... תענוג

  !על- מפיקת–? מאיהומה נגיד על 
  . אין ולא יהיה גדול כמוך... ה עמי'הוי אבאל... ועמי

  
  :דבורי ושמוליק עדיני

  )60פייסבוק יפעת (

  .  הייתם כולכם מדהימים ומרגשים עד דמעות,ה'חבר
  .פלא שהענקתם לנווח ותודה על הערב הניישר כ

  
  :וסף אלוןי

חג .  יודעת לעשות,יפעת רק –ואולי  ,כפי שיפעת  ,מלא הוד ויפעה,  היה מרשים ונהדר60- חג ה
חבל שלא .  אנשים מחייכים ושמחים לשוב ולהיפגש ומחבקים בחוםהמוני, שופע טוב וכל טוב

  .ם כבר לא אוכל להיפגש לעולהרבה חבריםחבל שעם . הספקתי להיפגש עם כל מי שרציתי

ששילבו ( מהתכנים :םד בשתי הפעמיו ונהניתי מא"היום יום הולדת"המופע  פעמיים את ראיתי
והרוח , צעירים עם זקנים, הנסיבות המרתקות להקמת הקיבוץ המיוחד שלנו, ישן עם חדש

 עמיחושי המצויין של -תודעתי והרב- מהבימוי הרב,)תההומור והשנינו, היפעתית המיוחדת
 ;הנבונהוהאחרון בדרכו השקטה -לתו את הפגמים והתקלות של הרגע וגם מהצ,ומניצוחו המופתי

נהניתי גם מהשיתוף של . הקלעים- שמאחורי-מהביצועים המצויינים של כל המופיעים והאנשים
  ...יתגם זה מיוחד לרוח היפעת .ש מרג– יפעת במופע -עוזבי

  

מתגובות בני יפעת 
 60-לחג ה
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  :גושן-נורית דנאי

המוכנים להשקיע , הכבוד לאנשי יפעתכל :  אמרתי לעצמי60-כשקיבלתי את ההזמנה לחג ה
שגדלו ובגרו ,  בני המקום–ומזמינים אף אותנו ,  בחג הגדולכוחם וכספם, משאבים ניכרים מזמנם

 לחגוג אפשר היה הרי –בעיניי זה לא היה מובן מאליו . אך המשיכו דרכם מחוץ לקיבוץ, בו
  ...בלעדינו, בשמחה במסיבה פנימית

כי היה ברור לי שההפקה של אירוע כזה עולה הרבה ,  צריך לשלםשאלתי את פרידה גיסתי כמה
הרגשתי שחברי יפעת . התרגשתי. הקיבוץ משלם הכול, שום דבר, כלום :פרידה השיבה. כסף

 גם –מבינים שיפעת לעולם תהיה חלק מחיינו ואנחנו חלק מחייה , רוצים באמת בהשתתפותנו
  .של יפעת לב -זהו צד יפה ומחמם. כאשר אנחנו רחוקים

  !תודה: אז אני מרגישה צורך ורצון פשוט להגיד

 ;אירגון וכל מה שכרוך בכך, בימוי, חזרות,  על שעות על שעות של מחשבה וכתיבה– לעמיתודה 
לאלה תודה ;  מרוממת נפשחג שיצרו אווירת  על עיצוב הבמה והתפאורה הנהדרתלחינהתודה 

ביפעת תי רקדת הימים הרחוקים שבהם אני עצמי שהזכירו לי א, יםהפי הריקודים היפשיצרו את
 מגיעה .לשחקנים המצויינים; כך גבוהה-לזמרים הנהדרים ששרו ברמה כל; בחגים ובמסיבות

לאלה שהשקיעו , למי שדאג לכיבודגם תודה ו. איכותי ומרגש, לכולכם תודה על מופע נפלא
 על הפירוק והחזרת המקום לא מעט, בוודאי, למי שאחר כך טרח;  וערב השירהן הטקסואירגב

  .לקדמותו

הוצפנו . ההזדמנות שנתתם לנו להיפגש: היה הדבר הנפלא ביותר, מבחינתם של רבים מאיתנו
, שגדלתי איתםגם מאלה , היו אנשים: אודה ואתוודה... כך הרבה זכרונות- כל.  ושמחההתרגשות

אחרי שהתברר לי שזה קרה גם נרגעתי קצת רק "... השלָ פַ "איזו , האיזו מבוכ. םלא זיהיתי אותש
  ... השתנינו , ם עברוהרבה שניכל כך , מה לעשות. אחריםרבים ל

 אתר –ו עולם ומלואשם גיליתי . של יפעתהאינטרנט  נכנסתי לאתר 60-המפגש בחג הבעקבות 
תמונות שנותן המון מידע ו,  וכתוב נפלאמתוכנן נהדר, עשיר בתכנים ייחודיים, מפורט, מושקע

ושמחתי שאוכל , שעלון יפעת עדיין רואה אורת האתר גיליתי צעובאמ. עכשיומפעם ומ וסיפורים
  .60- בחג המרוממת הנפשאת החברים ובני יפעת לדורותיהם בחוויית המפגש באמצעותו לשתף 

  !  ליפעת70-להתראות בחג ה: זרק לי מישהו, כשנפרדתי מהחברים
  .הלוואי שנזכה

  –אהבה גדולה ב ובהערכה רבה
  תהנורי
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ה במוזיאון " תשעכנס עודדי
העמק הוקדש השנה לסיפורי 

  .מקום של יפעת

היה זה אירוע הסיום של שנת 
ומכאן השם שניתן ,  ליפעת60- ה
  ".60סוגרים ":לו

 לפניכם אחד הסיפורים בכנס
סיפור הקדמה , למעשה, שהיה(

   – )קשור לעודדיה לסיפור אחר

  :יואב אהרוניל סיפורו ש

  

  

  דברים עבריתמ

במורד זרימתו ,  לנחל ציפורי– אמנון פייניק ואני –הגענו ', באחד מטיולי השבת שלנו בכיתה ט

התיישבנו לארוחת בוקר . ששתו מהמים וגם נכנסו לתוכם, בסביבה רעו פרות. ןלעבר עמק זבולו

   .ינויד את הנער שרעה את הפרות להצטרף אל-והזמנו בתנועת

  .םמייד לשתות מהמים הזורמיואני גחנתי , היינו צמאים, היה קיץ

  .עאמנון היה יותר זהיר ממני בענייני שתייה ממקורות מים בטב

היתה לו הזדמנות די נדירה לתרגל את השימוש בערבית מדוברת שלמד בשיעורי ערב אצל , בנוסף

אינתּו : "מילה-מילה, הוא פנה לנער ובריכוז מירבי שאל אותו בערבית משובשת. םישראל שה

  ).?האתם שותים את המים האל: לאמור" (?ַמיי-שארִּבין הדא אל

  "! ...תשותים וגם מדברים עברי: "הילד צחק וענה

  .יעברי בנחל ציפור-שיח הערבי-ה על הדו'סיפרתי לחבר, שחזרנו הביתהכ

  .תןסיפור על העובדות כהווייאת ה תמידוהעדיף , ידע להעריך סיפור טוב, המדריך שלנו, עודדי

   :םמספר את הסיפור בגירסה משלו לכמה חברי אותוכעבור כמה ימים שמעתי 

  : והילד השיב, "ַמיי-אינתּו שארִּבין הדא אל: "ואז אמנון שאל...

 ..."שאני לא מבין אף מילה יידי? אולי אתה יכול לשאול בעברית"
 


