
  
  נוסחת הטורף והנטרף

  

  הלֶ עוֹ ה וְ ּבֶ ַר ְת ף ִמ ֶר ּטֶ הַ ׁשֶ ּכְ 

   .ףֵר טוֹ  וְ הּבֶ ַר ְת ִמ ף ֵר וֹ ּטהַ 

  ,הלֶ כָ ף וְ ַר ְט  נִ ףֶר ּטֶ הַ 

  רוֹ זְ עֶ , בוֹ עָ ה ְר לֶ ז עוֹ ָא

  ;הלֶ כָ  וְ לֵ א הוֹ הּו, אבוֹ ן יָ יִ ּנַ ִמ 

  םגּוף עָ ֶר טֶ , יץצִ מֵ ר ּוזֵ ב חוֹ ּוׁש

  ?הפָ לְ חָ  הֶ –ה פֶ ָר ן וְ סָ ְּס הַ 

  ,פּולְ חָ ים ׁשֶ ִר דָ ה עֲ יפָ ִּד  מַ חַ רּו

  ,הּבֶ ְר יִ ב וְ ּוׁשר יָ בָ ּכְ 

   –ב ֵר ָק ר וְ זֵ ב חוֹ ּוב ׁשֵר אוֹ הָ 

  

  ,ןרוֹ ְת א ּפִ ה לְ אֶ ְר נִ ה ּׁשֶ מַ ּו

  .הפֶ יָ ט וְ ּוׁשי ּפָ ִט מָ תֵ ּמָ  הַ נוֹ רוֹ ְת ּפִ 
  

 אבנר טריינין
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  24.11.2014 אסיפה מיום
  

  .ה.מ.ח ק"דו

לקראת   ביפעתהחברה עבודת האבחון שביצעה אתבאסיפה הציג , ה.מ.ל חברת ק" מנכ,נמרוד זיו
  . מחליף ליהודה בכר, ר חדש לקיבוץ"בחירת יו

  

  :ח"ו הדנושאים עיקריים מן
  

  חברהמאפייני 
   . חברים בגיל ממוצע גבוה300-קיבוץ של כ �

אבל חלקם עזבו פנימית את הקיבוץ ותרומתם ,  חברים בעלי יכולות גבוהותהרבה �
  .הפוטנציאלית אינה באה לביטוי

 םבני, שוכרי דירה, יורשים: שזכויותיהם וחובותיהם אינם ברורים דייםביפעת תושבים  �
  .גרים אצל הוריהם ללא מעמד פורמאליש

  .ציבוריתאבקים בזירה המקבוצות אינטרס המתייצבות לישנן מספר  �

 לערעור מתמשך של הבסיס המשותף יםגורמ שנים 12נזה תהליכי שינוי שלא הסתיימו  �
  .לחברים ולתסיסה מתמדת

מה שגורם לניכור וחוסר אמון , כוחני ולא עניינילהמרחב הציבורי הפך רבים להרגשת חברים  �
   .בין החברים ובין חברים לממלאי התפקידים

  .תהליכי תיקון וריפויקדם  נסיונות ליםנעש ;מורגשת כמיהה לשקט חברתי �

  .הצמיחה הדמוגרפית היא נושא מרכזי על סדר היום ,אחרונה נקלטו חברים חדשיםשנה הב �

מתנהלים ברמה טובה ומשמרים וותיקים  ל ודאגה בריאות, רווחה,חינוךה, תרבותתחומי ה �
 .את תחושת האיכות ביחס לקיבוץ

  

  משק וכלכלה
  .חקלאות טובה והתנהלות כלכלית תקינה, היסטוריה של תעשייה כושלת �

 החזרי ניכוי –עבודת חוץ , השכרות, )ש"בעלי חיים וגד(חקלאות כלכלת הקיבוץ מבוססת על  �
  .רווחים מתאגידים תנועתיים ומס הכנסה במקור

  .חקלאות טובים ויציביםהענפי  �

ם על רקע תהליך הכרחי להסדרת שימושייצטמצמו בשנים הקרובות מהשכרות ההכנסות  �
  .חורגים ותהליך שיוך דירות

  .מקור זמניהחזרי מס הכנסה תכנון לטווח ארוך יש לראות ב �

  .תלוי בביצוע של גופים אחרים–רווחים מתאגידים  �

 ואינו  בחלקוצפוי להצטמצם, צראך הוא , מנוהל היטבהבסיס הכלכלי שבשליטת הקיבוץ  �
  .מאפשר דרגות חופש לטעויות וסיכונים
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  כספים
  .ם לבנקיםהוסרו השעבודי �

  .קטן- היקף פעילות האופייני לקיבוץ בינוני–ח " מיליון ש60-מחזור כספי שנתי של כ �

  . מעיד על תשתית פיזית ישנה ונכסי ייצור מצומצמים–ח " מיליון ש2.5פחת שנתי של  �

  .יתרות המזומנים המאפשרות תפקוד שוטף תקין ולא מעבר לזה �

  .הפנסיההעודף המשקי מרותק בעיקרו לשירות תשלומי  �

  .חלק מענפי הקהילה מייצר רווח המשמש כמקור בתקציב הקהילה �

  .המיסוי הפנימי של החברים נמוך בכל השוואה �

  .חוסרים כספיים/ הפרדה כספית בין המשק לקהילה מאפשר מעבר חופשי של עודפיםהעדר �
  

  התחייבויות כספיות
מן  –תוספת ליחידים פלוס , ח לחודש" ש4500הקיבוץ משלם לחבריו הגימלאים פנסיה של  �

הגבוהות בתנועה הקיבוצית ואופיינית לקיבוצים עם הון עצמי ורווח שנתי הרבה יותר גדולים 
 המחייב ,אך גם פתח לסיכון כלכלי, ברי יפעתחגובה הפנסיה הוא מקור גאווה ל. מאשר ביפעת

  .רנות מתמדת ויכולת תגובה מהירהיע

 שמשמעותו חלוקת ,תהליך שיוך נכסים יצרניים ןממתי, על פי החלטותיו, לפתחו של הקיבוץ �
, לא נראה שלתקופת השנים הבאות ניתן יהיה לשלם לחברים את פנסיית היעד. רווחים

  .להמשיך לסגור את הגרעון האקטוארי וגם לחלק רווחים לחברים
  

  שיוך דירות
  .ביפעתנושא מרכזי על סדר היום החברתי שיוך הדירות הוא  �

  .דים וקבוצות חבריםיקות בין יחובמהלך השנים לשסעים ומחלהתהליך וניהולו גרמו  �

  .בבתי קבע או יודעים מה הם בתי הקבע המיועדים להם לשיוךחיים מרבית החברים  �

לדיון יבשיל הנושא עד סוף השנה . 751פי החלטה - למתווה השיוך על חלופות נבחנות כעת �
  .איזו החלטת שיוך מתקדמיםלפי ציבורי 

  .יום מהיר של קבלת החלטות וכניסה למהלכי ביצוע הם אינטרס חברתי ראשון במעלהס �
  

  תכנון ובנייה
  .לקראת מתן תוקף, ע חדשה בהכנה"תב �

צוות , ועדת התכנון: העדר טיפול אחוד בנושאי תכנון ובנייה בין הגורמים המעורבים �
  .הנהלת הקיבוץ, ד"צמ, פיתוח.י.חברת ק, קרקעות

כולל ההקשר לעצירת הבנייה , ות והאחריות בתחומי התכנון והבנייה הסמכלמילא ברור  �
  .לנקלטים

חשוב , לנוכח העובדה שהיתרון היחסי שהחברים מייחסים לקיבוץ יפעת הוא היישוב עצמו �
 . מאוד שנושא התכנון והבנייה יקבל דגש ניהולי והתייחסות קוהרנטית

  

  ניהול הקיבוץ
נוהלי עבודה "אחדים וחברים י ידעל " יה פראיתדמוקרט " מוגדרניהול על ידי האסיפה �

יתר של - אכן התערבותיש, במונחים השוואתיים. י אחריםידעל " שקופים ודמוקרטיים
  .החברים בניהול הקיבוץ באמצעות האסיפה

ספיחי הפרשה מלווים עד היום את .  אירוע מכונן– הדיחו בפעם הראשונה הנהלה 2010בשנת  �
בשנה האחרונה  .אי אמון בהנהלה הוא ברירת המחדל. ת החלטותהקיבוץ ומשפיעים על קבל

  .נכשלה ההנהלה להעביר ציבורית מספר נושאים חשובים

תקנון , שיוך דירות:  שנה12העיסוק המרכזי של ההנהלה כיום הוא מיסוד השינוי מלפני  �
 עיקר כובד המשקל בדיוני ההנהלה שמור לנושאים. 'צבירות העבר וכד, קליטה, הקיבוץ

  .החברתיים
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  האתגרים ביפעת
  .סיום תהליכי השינוי והוצאה לפועל של ההחלטות �

  .יחסים והחיבור של האוכלוסיות השונות בקיבוץההסדרת  �

  .תכנון ובנייה בניהול אחוד �

  . מלווה בזהירות פיננסית,פיתוח כלכלי מתון �

  
  ר הקיבוץ"יוציפיות מ

  .מחוייבות להחלטות הקיבוץך תו,  ולנצח על העשייהל"הנלהוציא לפועל את האתגרים  �

להוביל החלטות גם בתנאי הדמוקרטיה ; להשתתף באסיפות, להיות בקשר עם החברים �
  .הפעילה מאוד של חברי יפעת

יכולת הידברות עם ; חברתי-ות בהובלת התחום הקהילתימוכחיכולות יחסי אנוש טובים ו �
  .בקיבוץשונות קבוצות ואוכלוסיות 

 .מסוגל להפעיל סמכות ומרות בלי לחשוש מעימותים, לת הכרעהבעל יכו, עמיד בפני לחצים �
  אך גם לתמוך בהם ולתת להם גיבוי,  דרישות למנהליםציבמסוגל לה �

  .מניעת מצבים כאלהכלכלית ושל הסתבכות  פוטנציאל בזיהויידע וכושר הבחנה , ניסיוןבעל  �
  

  סיכום
 על המרכיבים ',טחוןרשת בי' שנים אימץ קיבוץ יפעת אורחות חיים במודל 12לפני  �

  .האופייניים

 מכוננת ת שינויהקיבוץ בקבלת החלטות הנגזרות מאותה החלטעוסק , באופן לא רצוף, מאז �
  .ו החברתינושוחק את חוס

 סובל מקשיים כלכליים 'על הדרך' ו קהילתיתמקים הקיבוץ הרחבה, בצד התהליך הארוך מדי �
  .וניהוליים

חיי קיבוץ ל קיימים התנאים האובייקטיביים לחזור בלא,  נוחה במיוחדזו אינהתמונת מצב  �
ולהשיב את השקט והאמון לחיים , לחיים קהילתיים איכותייםותקינים ומוסדרים 

  .הציבוריים
  

  המשך התהליך
  .כולל חברים, ונוספים. ה.מ. מומלצי חברת ק–ועדת האיתור תיפגש עם המועמדים 

ר חדש ליפעת בהצבעה "ר בסיום ייבחר יוכאש, ההמלצות יובאו לציבור בנוהל המקובל ביפעת
  .בקלפי

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
  

  

*  

  . הצבענו על אישור תקנון הקליטה המתוקן27-28.11.2014בקלפי שנערכה בימים 
  .ההצבעה נערכה בנפרד על כל סעיף בתקנון שבו הוצע שינוי לתקנון הקיים

  

  .חברים 43 בהצבעה השתתפו
  

  ). בסעיפים השונים72-90%רוב של (כל הצעות השינוי אושרו 
  

  .תקנון הקליטה המתוקן אושר
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�                                   
מנהל עסקים וכספים של יפעת לפי , שרון ורדי
) תפקיד שנקרא בעבר מרכז משק וגזבר(הגדרותינו 

בנם של רוני , שהרי הוא בן יפעת, ר לחברים רביםּכָ מּו
אחיהם הבכור של עופר ורועי , שפריר ואהרוני ורדי

  . שפריר

,  עם צמרת קנריקשרון הקים משפחה ובית ברמת דוד
הוותיקים אומרים שמשפחות הסבים של . בת רמת דוד

עברו עם כל קבוצת השרון ש, שרון משני הצדדים
 היו מתבוננים על המהלך ההפוך ,מרמת דוד ליפעת

 שרון –מפתיע או לא . המפתיע של הנכד בהשתוממות
חיילת בחיל , עדי: אב לשלוש בנות, הוא חבר רמת דוד

  .'כיתה ובני וׁשָ ' בנטע בכיתה י, הים

 – הראש היה במקום אחר –  במחזורובשנות בית הספר לא נמנה שרון עם התלמידים המצטיינים
תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני  השקיע בלימודים וסיים באוניברסיטת חיפה בהמשךאבל 

  .בלוגיסטיקה

מפעל של מת דוד וכספים של קיבוץ רהמנהל  ועד היום ממלא שרון את תפקיד 1999משנת 
מילא שרון ברמת דוד גם את תפקיד ,  ועד שנבחר לתפקידו ביפעת2002 משנת .הקיבוץהמתכת של 

  .החליף אותו בתפקיד ברמת דוד רועי רבן, כשהתחיל לעבוד אצלנו. מנהל העסקים

בשלוש מנהל העסקים והכספים שמילא את תפקיד , את גיורא סלע ממגידוהחליף ביפעת שרון 
באופן מלא שרון נכנס , אחרי תקופת חפיפה עם גיורא, 2014בנובמבר . נים האחרונותוחצי הש

  .חצי משרהבהיקף של , לתפקיד המאתגר ביפעת

אפשר לגעת בנושאים שבטיפולו של שרון רק , בתום תקופה קצרה כל כך בתפקיד, בפגישה הזאת
  .ברפרוף

  .א.מ
  

  ?מה הם הנושאים הכי דחופים על השולחן

תוכנית :  על כל מרכיביה2015תוכנית בניית בשבועות הקרובים היא שלי קרית המשימה העי
 ותמחיר לת חשבונותהנהיש ליפעת , לשמחתי. 'מקורות ושימושים וכו,  ותוכנית ההשקעותייצורה

כל מרכזי ענפים וממלאי תפקידים   וגם מצדסייע בבניית התוכניתתוכל לש, מקצועית ומסודרת
  .י הציבור את התוכנית במועד אני מקווה שנוכל להציג בפנ. ענייני וסבלניאני זוכה לשיתוף פעולה

התחלתי להיכנס גם , בשונה מבניית התוכנית והתקציב שאותם יש לסיים עד ראשית השנה
שמחייב הרבה מאוד לימוד , ארוך טווח, מדובר בנושא כבד. תשתיותטיפול בוהיישוב תכנון ל

למרות . מה שמקשה על הבנת התמונה, הזה ביפעת מבוזרהחומר הרב שהצטבר בנושא . ועבודה
לשפר בהדרגה שיאפשר תקציבי מנגנון שנתית ולבנות - נצטרך להכין תוכנית רב, דחיפות העניין

  .)תקשורת, מים וביוב, חשמל, דרכים( הישנות של יפעת פיזיותהתשתיות את ה

  
  ? במבנה האירגוני של המשק והענפים כיוםתפקידךמהו 

איני רוצה .  מנהלי הענפים והמגזרים מקצועיים ומנוסים ממני בתחומים שבאחריותםברור שכל
 הפיתוח אני רואה עצמי שותף לחשיבה על תוכניות.  בשוטףואיני יכול לנהל את הענפים במקומם

לקדם ,  והבנהיכול לתרום בנושאים שצברתי בהם ניסיון,  ולהתמודדות עם קשיים ובעיותוהביצוע
, המערכת היצרניתמוטלת עלי אחריות לפעולה יעילה ומסודרת של . ם תקועיםפה ושם ענייני

מלבד זה אני מייצג את יפעת . שהיא המקור לתשלומי ההתחייבויות לחברים לאורך שנים
  . בהנהלות התאגידים שיפעת שותפה בהם ומופקד על הקשרים עם גופי מינהל חיצוניים שונים
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  ?לפתח,  מה ניתן לשפר?יבט הכלכליאיך אתה רואה את יפעת בה

  .כל השעבודים הוסרו ואין בעיה כלכלית או תזרימית חמורה, ליפעת אין היום חובות
 ונשענים בעיקר על מקורות ההכנסה של המשק מוגבלים. הבסיס הכלכלי צר, עם זאת
י  לחסד–  כדרכם של ענפי חקלאות–אבל חשופים ,  חזקים ויציביםים החקלאםענפיה.חקלאות

  .שמים ונזקי טבע ולתנודות שוק ומחירים
 בצורה זהירה ושקולה והמשך מהלכי התייעלות הוא המשך הפיתוח החקלאי על בסיס הקיים
  . אתגר גדול ואפשרי לענפים וגם לי בתפקיד

פעילות נוספת להגדלת המקורות שנראית לי אפשרית ליפעת היא הכנסת פס ייצור בקבלנות 
אבל ראוי לדעתי , כרגע אין כמובן הצעה קונקרטית על הפרק. יםמשנה לאחד המבנים הקיימ

  . בלי סיכונים משמעותיים ובלי השקעה משמעותית, שהוא מהלך זהיר, לבדוק כיוון זה
  

. אבל גם סיכונים ומכשולים, יש בו הזדמנויות.  חייב להתנהל בזהירות רבהפיתוח שימושי הקרקע
נושא מסובך ב גם פיתוח מושכלת אפשר יהיה לקדם ת הקרקעות של יפעצוואני מקווה שבעזרת 

  .זה
  
שרון משיב . סיום אני שואלת את שרון איך הוא מרגיש לחזור ליפעת כממלא תפקיד מרכזיב

  ".טוב לעבוד בשביל הבית, אני שמח: "בקיצור ובפשטות
  

  !בהצלחה
  
  

  ת רכב באזורי המגוריםחנייאיסור 
  

תנועה של כלי רכב באזורי בשנים האחרונות עלתה שאלת החנייה וה

פעם אחר פעם התנהל . המגורים פעמים אחדות לראש סדר היום הציבורי

פעם אחר פעם . דיון ער באסיפה והתבטאו חברים רבים לכאן ולכאן

לפיהן החנייה היא , התקבלו בסוף הדיון החלטות אסיפה וקלפי ברוב גדול

 פרט – המגורים ואסורה באזורי, שהורחבו והוסדרו, רק במגרשי החנייה

פעם , למרות כל זאת. שקיבלו אישור', לפריקה וטעינה ולרכבי נכים וכד

אחר פעם ההחלטה מופרת בריש גלי וכלי רכב רבים נוסעים וחונים 

מצב זה מַסֵּכן לא רק את . כולל על מדשאות ומדרכות, באזורי המגורים

סננו כחברה אלא גם את חו, במיוחד ילדים וחברים בגיל גבוה, הולכי הרגל

  .מסודרת
  

ששבה ואישררה את , 18.7.14בעקבות החלטת הקלפי האחרונה מיום 

ביקשתי מתנדבים שיסייעו לי , ההחלטה שאין לחנות באזורי המגורים

שלושה חברים נתנו את . בטיפול בנושא ויהיו כתובת לפניות חברים

 מוניק שוויקה וערן, אבישג הנדלר: ותודתי נתונה להם, הסכמתם לכך

  .שושני
  

חברי יפעת מתבקשים שוב להחנות את רכביהם רק במגרשי החנייה 

בעלי . ולהנחות את אורחיהם לנהוג כך, המוסדרים מחוץ לאזורי המגורים

  .בשטח שיוגדר לכך, תו נכה יפנו לצוות לקבלת אישור חנייה ליד הבית
  

  . אני מאמין ומקווה שנזכה לשיתוף פעולה מכלל חברי יפעת

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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  מערכת החינוך

, בניהולה של הילה ברק, הגיל הרך:  עצמאייםלשני מגזרים, כידוע, לקתומערכת החינוך מח
  .בניהולה של ורד שנפיק, והחינוך המשלים

בתי הילדים בגיל הרך מתפקדים מצויין והילדים זוכים למגוון עשיר של פעילויות לימוד 
 12-הבית מתוכנן ל: ת מובנית בניהול בית התינוקותיש למערכת זו בעיה תקציבי. והתנסות
המערכת חייבת לשמור מקום לתינוקות שייוולדו בהמשך .  מתמלא לאט ובהדרגהאבל, תינוקות

אבל לא יכולה להפעיל את הבית בלי שתי מטפלות לפחות וגם לא יכולה לקבל תינוקות של , השנה
נהלת החינוך מנסה למצוא את המענה ה. משפחות מהחוץ שאחר כך יצטרכו לפנות את המקום

  .הנכון לבעיה זו
  

במערכת זו אנו . פתוח ליוזמות ופעילויות מגוונות, החינוך המשלים עומד גם הוא ברמה גבוהה
 בעיקרשרואות את החינוך ,  מצד חלק מהמשפחות ביישובלהשתלבקושי מתח ומתמודדים עם 
 בבניית חברה ויחסי משליםהחינוך ל הש את התפקיד החינוכילא כולם מבינים  .בהיבט הצרכני
רק יכול להתקיים בקהילה בגודל שלנו לא כולם מבינים שחינוך משלים . אנוש בחברה

מעורבות עם  משפחות הילדים בתשלומי אגרת חינוך וכל בהשתתפות,  כל ילדי היישובהשתתפותב
גם מצד ,  רביםאחד מני, ההתייחסות לחינוך המשלים כאל עוד מוצר צריכה. הקהילה כולה

 –  בתפקוד המערכתפוגעתומקשה  ,משפחות שבחרו לחיות ביפעת בראש ובראשונה בגלל החינוך
 צורךלשכנע ב,  את המשפחותהנהלת החינוך מקדישה מחשבה רבה ומאמצים לקרב. בילדיםגם ו

 אני מקווה שנצליח .להבהיר את מהות העניין בצורה נכונהוביפעת  בחינוך משלים איכותי
הסכמה והבנה של כלל , בשיתוף, יך להוביל את מערכת החינוך מתוך ראייה ערכיתלהמש

  .הקהילה

  
  נוי וחצר

במשך תקופה . לענף הנוימרכז אין ,  חודשים9- לפני כמאז תאונת העבודה של רון מדר, זה זמן רב
רונים בשבועות האח. אך לצערנו הדבר עדיין אינו אפשרי, ארוכה קיווינו לחזרתו של רון לתפקיד

 ולא –התוצאות ניכרות בשטח . אך טרם מצאנו מועמד מתאים, אנחנו מחפשים איש מקצוע
  .הראוי והנוי ביפעת ישוב לרמה הראויה ליישובכולי תקווה שנאתר את האדם . לטובה

  
   האגודהתקציב

הסיבה העיקרית לכך היא עיכוב בהעברת הכספים המגיעים . האגודה נמצאת בקושי תזרימי
דחיות ועיכובים בתשלומים לחינוך וגם הערכה : סיבות נוספות. המועצה האזוריתלאגודה מ

אני מקווה שעד סוף השנה נצליח לסגור . תקציבית לא מספיק מדויקת בתכנון הפעילות לשנה זו
והמאמץ כעת הוא , לאגודה יש חוב עבר גדול לקיבוץ יפעת. את הבעיה התזרימית ולסיים באיזון

   . בהמשך נצטרך לראות יחד איך מקטינים את החוב הזה.לא להגדיל את החוב
  .2015תקציב להכין את כעת ועד ההנהלה מתחיל 
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  ולמות   השנ  1  כסלו  'יד  ל" זיצחק מינקובסקי

  ולמות  שנים   10  כסלו  'טו  ל" זבנימין אבנין

  למותו  שנים  27  כסלו  'יז  ל"אליעזר שושני ז

  למותו  שנים   20  כסלו  'כ  ל" ז יוסף דאובר

  למותו  שנים  19  כסלו  'כא  ל" מנור זדוד

  למותה  שנים  31  כסלו  'כב  ל"זהבה יהלום ז

  למותו  שנים  32  כסלו  'כה  ל"יצחק צימרמן ז

  למותו  שנים  10  כסלו  'כו  ל"יוסף ביטון ז

  למותה  שנים  59  כסלו  'כח  ל"נסיה לב ז

  למותו  שנים  24  כסלו 'כח  ל"מרדכי בינר ז

   מותהל  שנים  19  כסלו  'ל  ל"נעמי פרידלנדר ז

  תמונת מצב 

 יועץ –גיא צפוני פנינו לעזרתו של  ,יפעתית-את הקהילה הכללולאחד לחזק חשוב מתוך הרגשה ש
 מיקוד-וצותמפגשים במסגרת של קבמספר כצעד ראשון התקיימו  .ארגוני בתהליכים קהילתיים

  הקהילתיתהרחבהאנשי ה,  וחברים חדשים צעירים,ם ותיקי–חברי קיבוץ יפעת  :בהרכב מגוון
 להיכנס כדאיהאם  הוא השאלהבשיחות המונחות הנושא העיקרי שעלה .  ביפעת דירותשוכריו

רצון דיברו על המשתתפים רוב . למקד את השיחחשוב מעמיק ובאלו נושאים לתהליך קהילתי 
היו אבל ,  של אגודת המתיישבים את ההיכרות והאמון ולהיכנס לתהליך חברתי משותףלהגביר

  .עלול לפגוע ולערער את המצבוסברו שהוא , תהליך כזההביעו חשש מגם משתתפים ש

בתקווה ,  להיכנס לתהליך מפגשים מובנה ומונחההוחלטבוועד ההנהלה של אגודת המתיישבים 
התהליך . ויחזיר את הרצון לבנייה משותפת של הקהילה, משתףאנשי יפעת לשיח ביא את יש

  .2015אמור להתחיל בינואר 
   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

���                                       
  
  

מאז שעלינו מן המדרון אל השטח היותר , בשנים האחרונות
ספסלים התחילו משפחות להציב , מישורי של בית העלמין

  . ליד מצבות יקיריהן

הספסלים . הדבר מהווה מפגע של ממש, למרבה הצער
או , מפריעים לא אחת לכריית קבר חדש במקום סמוך

שאינם מאפשרים למשפחה אחרת לעמוד ליד המצבה 
הספסלים משמשים מצע נוח למטרות , בנוסף. הסמוכה

  . כפי שניתן לראות סביבם באור יום, אחרות בלילות
  

 חוזרים ומבקשים מהמשפחות לא להציב ספסלים אנחנו
כפי , אפשר ומומלץ לבוא עם כיסא מתקפל. ליד המצבות

  .שרבים אחרים עושים מתוך התחשבות
  

השטח מאפשר כעת קבורה בשורות . אנו מבקשים שלא להרחיב את הגינון סביב המצבות, כמו כן
כאשר צריך לכרות . ן הסלעיכשהקבורה היתה במדרו, שלא כבעבר, ישרות ובמרחקים קבועים

נגרם ,  והשקיעו בגינון סביב מצבה אחרתםשלוש שתלו צמחי-קבר חדש במקום שלפני שנתיים
הסתפקו בהצבת עציצים וצמחים על שולי הבטון של בסיס ו ,אנא התחשבו. צער גדול מיותר

  . המצבה
  :צוות האבלות

  מרים אהרוני וסיימון מדליה
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בנוסף למגורים . דורי-גשים ואופי לכיוון חדש של מרכז לוותיקים ושילוב ביןמשנה דבית ערבה 
עבור החברים שזקוקים גם למרכז יום הפך הבית , ולטיפול האישי המסור של הצוות בדיירים

כבר חברים רבים . לעזרה מסוימת ורוצים ליהנות מחברה ופעילויות באווירה חמה ואוהבת
 , ויצירה עם זהבה הרמן בעיסוקריפוי, לות עם פיזיותרפיסטיתהתעמ: הבוקרת יו לפעילוהצטרפו

 אנחנו שמחים על כל .יםילארוחות הצהרגם  ישנם חברים שמצטרפים .על קפה ועוגה םמפגשי
  !אחד ואחד

  

  : שאפשר להצטרף אליהםופעילויותבערב מתקיימים חוגים גם 
 –מגוונים אחרים ועוד אים נוש, חגים,  שקשורה לעונות השנה,עם זהבה יצירה – ביום ראשון

  ! כיף גדול– צביעה ועוד, ההדבק, הגזיר, בצבעהכול 
    מפגש אקטואליה עם סמדר ישורון–ביום שני 

  .כמו פעם,  בצוותאנהדרת לשירהזדמנות , עם ליאורהושירה  מפגש מוזיקה –ביום שלישי 
   התעמלות עם נילי–ביום רביעי 

   . בהנחיית יעל דקל–האכלה , התבוננות, יטוףל, למידה:  מפגש עם חיות–ביום חמישי 
  

 : הצדדיםכלדורי חשוב ל- השילוב הבין. לפעילויות האלה הורים וילדיםנשמח להצטרפות
לילדים חשוב . כמו אוויר לנשימההדבר חשוב ,  ילדיםהמשתוקקים לראות ולפגוש ,וותיקיםל

ם מעניקה התעסוקה המשותפת להורי. החכמים" זקני הכפר"את דור הסבים ולהתיידד עם לפגוש 
  .שקט ושמחה

  

הקטנים מביאים .  לקבלת שבתפעוטוןה אוילדי הגנון מגיעים לבית ערבה בימי שישי כי , עוד נספר
  . והם מצידם באים בשמחה והתרגשות רבה, איתם אור גדול

  פרידה מפתחי

 שעבד בבית ערבה , אנו נפרדים מפתחיהבימים אל
פתחי ניהל את התחום .  כאח ראשיהרבה שנים
מקצועיות רבה והיקנה לדיירים הסיעודי ב

חברים רבים הכירו את  .ולמשפחות תחושת ביטחון
תמיד פתחי מהעזרה שנתן לפעמים במרפאה וידעו ש

ולקבל המרפאה סגורה אפשר לבוא לבית ערבה כש
  .לכל פצע ומכאובמקצועי ומסביר פנים מענה 

  

בשם דיירי בית ערבה הרבים בעבר 
י אנ, ובהווה ובשם המשפחות והצוות

על מקרב לב  פתחיהודות למבקשת ל
 המסורה ביפעת ולאחל לועבודתו 

  .הצלחה בהמשך הדרך
  נעמי לוי
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  י הגנון בקבלת שבת בבית ערבהילד :למעלה

  התינוקת אגם קול מצחיקה ומשמחת את דרי בית ערבה :במרכז

  חילזון הגינה: הפעם. בהשתתפות ילדים והורים,  עם יעל דקל"חוג חיות ":למטה
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 שנים של שירה 45בתום , באחרונה

 בני אדרהחליט , במקהלת האיחוד
במקהלה " שירות הקבע"לפרוש מ

" שירות מילואים"ולהישאר במסגרת 
  . בפרוייקטים מיוחדים

בני משתף בחפץ לב בחוויית החיים 
  . המקהלהה בשורתשירההגדולה של 

  

  ההתחלה

כשהשתחררתי משירות צבאי קיבלתי חדר 
רחלי ידעה שאני אוהב מוסיקה ואוהב לשיר ושבתקופת . לצריף היתה רחלי הלפריןשכנתי . בצריף

שם פגשתי לראשונה את מי שהשפיע  ( של חטיבת האיחודחברת הילדים השתתפתי בקורס ניצוח
, ברקע היתה. ) שהיה המורה לניצוח בקורס, אבנר איתי – עלי ולימד אותי יותר מכל אדם אחר

 הימים באחד.  בנות ובנים גם יחד–נוער וילדים , שרו חברים רביםשבה , מקהלת יפעת, כמובן
באים מקיבוצי , כולל המנצחים,  מקהלה שכל זמריה–להצטרף למקהלת האיחוד רחלי  לי הציעה

  . החלטתי לנסות. האיחוד

לפחות באותו , המקהלה באותן שנים. 1969בחנוכה , הכנס הקרוב של המקהלה היה באפיקים
לא ראיין אותי ולא בחן את , שאל אותי מי אניאף אחד לא .  בצורה מסודרתהתנהלהלא , כנס

אמרתי את שמי והתיישבתי . לא סיפרו לי שיש בכלל תהליך התקבלות, התאמתי למקהלה
 ימי חזרות בתום ארבעה... התברר שאני בעצם טנור שנים שלושרק אחרי . בין זמרי הבס, במקרה

 .שלקונצרט הערב במסדה צריך לבוא בבגדי הופעה, תבורי ויעל אבנר איתי, ים המנצחוהודיע
  . כפי שנהוג תמיד,"חימום" להבסזמרי  בין  ועמדתיעליתי לבמה, כמו כולם ,לבשתי חולצה לבנה

ואשר לימד , פגשתי לראשונה בקורס הניצוח שנים ספורות קודם לכןשאותו  ,אבנר איתיהמנצח 
אני לא חושב שאתה יכול לשיר , בני" :אחורמאלי ניגש , אותי והשפיע עלי יותר מכל אדם אחר

חפוי . רציתי להיבלע מתחת לאדמה,  הבנתי את גודל הפדיחהברגע- וב "...עדיין לא, בהופעה היום
ברחתי אחרי הקונצרט . למזלי ישבו בקהל תמר ורמי לוי. ראש ירדתי והתיישבתי בשורות הקהל

. מחרת באפיקיםשנקבע ללקונצרט  הכנס ויום האחרון שלללהמתין בלי , ליפעת, הביתהאיתם 
כבר נשביתי בקסם שירת ו, אי הבנה מצידיכאן הבנתי שהיתה אבל ,  מביכההחוויה היתה אומנם

לא עליתי אבל , שנערכו אחת לחודשיים לערך באחד הקיבוצים, נסעתי לכנסים הבאים. המקהלה
  .תי והתקבלתיבחנו או, בכנס בגבעת חיים, כעבור כחצי שנהרק . לשיר בהופעות

  
  משפחת המקהלה

החוויות , המפגשים האינטנסיביים. ובית חברתישניה  למשפחה יעם הזמן הפכה המקהלה עבור
הרקע הקיבוצי של , האהבה של כולנו למוזיקה ולשירה, ל"החזקות והמגבשות של המסעות לחו

ות בסופי שבוע  החזרכנסיבמשך שנים נערכו . חמה וקרובהת מלכד כל אלה יצרו אווירה –כולם 
עם רמת אדרנלין , ולאחר מכן, בליל שבת נערך קונצרט של המקהלה בקיבוץ המארח. בקיבוצים

השירה . המקומיים היינו ממשיכים לשיר אל תוך הלילה עם אוהבי הזמר והשיר ,גבוהה בדם
 בלא,  רבים מבין זמרי המקהלה היו מוכנים לשיר עד אור הבוקר.הזאת היתה תענוג צרוףבציבור 

, המנצחבשם בתקיפות ומודיעה , מנהלת המקהלה,  וחצי בדיוק היתה מגיעה עדה ידליןחצותב
מחר יש חזרות וצריך לשמור על ! לא באתם לעשות חיים, כולם לישון, מספיק: "אבנר איתי

  ... בלי לאמץ את הקול, בתנאי שנשיר בשקט, כמה פעמים קיבלנו רשות להמשיך עוד קצת". הקול
   .זכיתי בחברים טובים לחייםבמקהלה , ידאין מה להג
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   המקהלהמסעותחוויות מ

השתתפתי בכל מסעות המקהלה בעולם 
-ה, ועד האחרון 1971 מהראשון בשנת –

 במסגרת .2010בשנת ,  במספר14
אירופה מרבית מדינות המקהלה הגעתי ל

- אוסטרליה וניו, קנדה, ב"לארהגם ו
במסעות האלה צברתי חוויות . זילנד

 –חברתיות ואישיות עמוקות , ליותזיקמו
, בהן שירה בבית האופרה של סידני

ובאולמות קונצרטים מפוארים בבירות 
 שירה בכנסיות כפריות קטנותואירופה 

קטן  בכפר – הנדירת אקוסטיקה ובעל
  . ועודליד אגם ַּבָּלטֹון בהונגריה ,בצרפת

  

  אירופה קנטאט

כחברה באיגוד המקהלות האירופי 
פעמים רבות הלה השתתפה המק

המקהלות  פסטיבל – "קנטאט אירופה"ב
 שעיקרו עשייה – החשוב ביותר באירופה

ללא תחרות , מוזיקלית סדנאית משותפת
לא אשכח את ההלם . וללא דירוג

התרבותי שחווינו כולנו במפגש הראשון 
בעיר  1973בשנת זה היה . במסגרת זו

מסע השני של המקהלה ב ,צרפתב אוטן
עם אשונה בחיי נחשפתי לר. לאירופה

 האירופית שירת המקהלהלתרבות חבריי 
לתשומת הלב לדקויות ,  לניקיון והדיוק–

את במילים אי אפשר לתאר . הההבע
הרגשית של השתתפות עוצמת החוויה 

כל מ זמרים 5000 במקהלה אדירה של
בארבעה מדי בוקר  יחד ים השר,העולם
   . אחד המנצחיםתייהנחב ,קולות

  

   זמר מאבטח
פיגועי טרור פלסטיניים שכוונו נגד יהודים וישראלים ברחבי הרבה בתחילת שנות השבעים היו 

 אחד החמורים בהם היה רצח הספורטאים הישראליים באולימפיאדת .בעיקר באירופה, העולם
, אבל בהופעות, כ"את מסעותינו לאירופה באותן שנים ליוו מאבטחי שב. 1972- מינכן ב

עם כמה מחבריי . נדרשנו למענה יותר משמעותי, מהווה יעד נוח לפיגועכשהמקהלה על הבמה 
 ושרנו על הבמה כשהנשק בשגרירות קיבלנו אקדחים.  קצרצרעברתי קורס מאבטחים, הזמרים

העניין היה אמור להיות מתואם עם המשטרה המקומית ובגרמניה זה עבד .  מתחת לבגדים,עלינו
הגיעו , בעודנו מתארגנים להופעה, גכנראה השתבש ובעיר צּוהתיאום , כשעברנו לשוויץ. ללא דופי
בתושייה של הרגע התחזיתי לזמר חולה . להחרים את האקדחיםשקיבלו מידע מוקדם שוטרים 

עניין מקנו מהח, ההצגה עבדה. מאחורי הקלעיםעל התיק עם האקדחים " שפוך"והתיישבתי 
  .בשלום

, מקהלת האיחוד בקונצרט בכנסייה כפרית בצרפת
 .משמאל, בני בשורה השנייה. 1973אוגוסט 
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  העולם היהודי שחרב
, במסעות הראשונים. בשואהחרב המסעות לאירופה הפגישו את המקהלה גם עם העולם היהודי ש

. לא כולם החליטו בחיוב. שהתלבטו אם להצטרף, בין זמרי מקהלה חברים ניצולי שואהעדיין היו 
ואתרי זיכרון  במחנות הריכוז בגרמניה ובמחנות ההשמדה במסגרת המסעות האלה ביקרנו

  .ביקורים האלה ואחריהם היה כמעט בלתי אפשרי לשירבמהלך ה. בפולין
-האירופהשל כינוס האחרי . 1988בקיץ להונגריה  המסע השביעי של המקהלה זכור לי במיוחד
רבים מהם ,  איש3000- כ.העירבבית הכנסת הגדול של  והופענו נסענו לבודפשט', קנטאט בעיר ֶּפץ

 .על המקהלהמאוד עה יהשפ הקהל ההתרגשות העזה של. נדחסו באולם הענק, יהודים
הקהל תבע , אחרי כמה הדרנים. ..עוד אחד, ועוד אחד, דרש הקהל הדרן, כשהקונצרט הסתיים

עם באווירה מחושמלת  איש עמדו בבודפשט ושרו 3000. לא יכולנו לסרב". התקווה"את בקול 
  . חוויה שלא תישכח– של מדינת ישראל המקהלה את ההמנון

חצינו בנסיעה את .  הדנובהעל גדת, גֹום שבצפון הונגריהְר היה בעיר ֶאסטֶ מסע  אותושל אבל השיא 
 את ,אהרון קדרוןחבר כפר החורש , מנהל המסעעצר , ליד אחד הבתים,  כאשר לפתעהעיר

בשנת :  לחצר אפורה של בית ספר לנהיגה וסיפר אהרוןהכניס אותנונרעש ונרגש . האוטובוס
 – בית הכנסתשבה עמד ,  הגרמנים את יהודי העיר אל החצר הזאת כינסו,14נער בן והוא , 1944

בודדים . לאושוויץמשם  ו נשלחגֹוםְר ֶאסטֶ  ידוכל יה. שלא נותרה ממנו אבן על אבן, בית מפואר
 מאודקשה היה . בכולנו אחז רעד. משתקעם הסיפור האישי היה הבלתי צפוי המפגש . שרדו

   .לחזור לסדר היום

גם ביקור  כללהמסע .  בפוליןקונצרטיםלמסע יצאה המקהלה , 2002בשנת , ר שנים מאוחר יות14
עמד אהרון קדרון על מסילת נ, במגדלי השמירה, בגדרות,  מתבוננים בביתניםנובעוד .ויץובאוש

 רק –ל מי שניצַ : "ואמר,  שנים קודם לכן58במקום שבו הורד מהקרון עם משפחתו , הרכבת
 בחיים וגם במסגרת – סוג של סגירת מעגל וניצחון אישינתו זה היה מבחי"... לבמקרה ניצַ 

  .השפיע עמוק מאוד על כולנו ש-המקהלה 

  

 2010 דצמבר ,פורטוגל, הופעת המקהלה בבית הכנסת בליסבון
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 רפרטואר

העלה אותה לרמה מקצועית וקבע במידה רבה את ,  שנה35שניצח על המקהלה , אבנר איתי
במרוצת . למקהלהויהודיות  שילב בצד הרפרטואר הקלאסי גם יצירות ישראליות –אופייה 

לליל הסדר  םשירי 15- שרנו והקלטנו את העיבודים המרגשים של יחזקאל בראון לשניםה
" לוח גזר" בהן – בראוןיחזקאל יצירות נוספות של , שירי שבת ופרקי תהילים, ממסורות שונות

 הבאתי למקהלת .ומלחינים ישראליים נוספים מרדכי סתר, חיים- פאול בןוכן שירים של , הנפלא
אבל בציבור היתה גם ,  במקהלהיפההשירים התקבלו .  פסח בעיבודו של בראוןיפעת חלק משירי

למספר , מקהלהלטובת ה" קרב יום"ירה בציבור של  על שהיו חברים שהתקשו לוותר: תרעומת
 לטובת נוסח" והיא שעמדה"להיפרד מהלחן החסידי האהוב של לא קטן של החברים היה קשה 

  .בסוף כולם התרגלו. 'אחר וכו

מיסות : נשגבות ביותרגדולות והאת היצירות האינספור שירים וגם הרפרטואר הקלאסי שרנו מן 
 הרקוויאם של מוצרט, רהסימפוניה השנייה של מאהלֶ , הסימפוניה התשיעית של בטהובן, של באך

 זכינו לשיר בפרויקטים. טים של מנדלסון ועוד ועודטֶ מוֹ , ...)יניּברּוּכֶ , השניטֶק , הֶר וגם של פוֹ (
, יימס לוין'ג, זובין מהטה, בהם דניאל ברנבוים, עם מיטב התזמורות והמנצחים בעולםמוזיקליים 

שהודות לקשריו עם זובין ,  שנה מנצח על המקהלה רונן ברשבסקי15 מזה .ר ועודרט מאזּוקּו
מהטה והתזמורת הפילהרמונית הישראלית היתה המקהלה שותפה עם התזמורת בפרויקטים 

  .לאיםמוזיקליים נפ

  
  מה השתנה

ודאי , הילדים היום כמעט לא שרים יחד. תרבות שירת המקהלה בקיבוצים כמעט גוועה, לצערי
אין הצטרפות של זמרים צעירים מהקיבוצים שאוהבים את שירת המקהלה . שלא במקהלה

ל הניסיון של מקהלת האיחוד לעזור בטיפוח ׁשַ ּכָ . ומוכנים לחזור שוב ושוב על פסוק מוזיקלי
  .קהלה של בני הקיבוציםמ

החזרות נערכות מדי יום שישי . והסביבה" אביב-קיבוץ תל"רבים מחברי המקהלה הם היום מ
וכמעט שאין התארחות בקיבוצים ומפגשים עם קהל קיבוצי שאוהב להאזין לשירת  באפעל

אפילו אפשרות טכנית לארח את מזמן לרוב הקיבוצים כבר אין . מקהלה ולשיר במקהלה
נשאר . חדרי האוכל נסגרוגם , בתי הילדים נסגרו ואין היכן להלין את המשתתפים: המקהלה

של ערב המארח את המקהלה מדי שנה בחום רב לקונצרט , קיבוץ רמת יוחנן –כמעט יחידי חריג 
  ."כמו פעם", שבת

  של החזרותלמאמץ הגדולהנדרשת  האנרגיאת אותה  כברהתחלתי להרגיש שאין לי , אישית
כאשר ראיתי את הפרידה . בעברלי שהיה כפי קשר עמוק השעם רוב חבריה כבר אין לי במקהלה 
החלטתי לסיים , שקולם כבר לא היה ברמה הנדרשת, על כמה מוותיקי המקהלה) בצדק(שנכפתה 

ידידות ברכות הודעתי על סיום ונפרדתי מהמקהלה ב.  שלי במקהלה"שירות הקבע"ביוזמתי את 
הופעות של המקהלה ב" שירות מילואים"כבר גוייסתי ל, הפרישהלמרות , בינתיים. וברוח טובה
שמח שעשיתי אותו בזמן ואני שלם מאוד עם המהלך הזה . בשמחהמיוחדים ונעניתי בפרויקטים 

  ".טעם של עוד"הנכון ובצורה שהשאירה 

  

כזמר בהרכבים מגוונים ,  כסולן נפלא–נקווה שביפעת ימשיך בני לשיר עוד שנים רבות 
. תמיד רק מתחיל"... הוא רק מתחיל, השיר לא תם"כי הרי , במסגרות אחרות של אוהבי השירו

  .לאין קץ

 .א.מ
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שעדיין לא ,  בהרחבה הקהילתיתועוד משפחה
אנה טנר וגריגורי  :תה היכרותיעשינו א
בגלל שם , אנה נשארה בשם נעוריה (אייכנוולד

הם . )להגייה של גרגורי-המשפחה הקשה
לו ארצה עם נישאו ברוסיה בגיל צעיר וע

 . 1990ילדיהם בשנת 

 

  

 לביתה צוקמשפחת בשעה טובה נכנסה 
המשפחה חזרה לפני פחות מחודש  .בהרחבה

  .ב" שנים בארהשלושמשהות בת 

  :נכיר אותם

 ,במקור מבית לחם הגלילית ,34ת ב ,תנעי
מכללת עמק ב בייעוץ ארגוני שניבוגרת תואר 

בשלב של התארגנות כרגע נמצאת  .יזרעאל
  . ביפעתוהתאקלמות

טייס מסוקים , ור מתמרתבמק, 34ן ב ,אסף
עובד בפיתוח מערכות , בשירותו הצבאי
 עברהבמסגרת עבודתו  .מסוקים באלביט

  .ב"ארהל שנים שלושהמשפחה ל

  :הםבנותי

  .נכנסה לגן אתרוג, 6 בת ,אמילי

  ".חצב"פעוטון  ב-   שנהתב ,תרו
  

  

  
  :נכיר אותם

ברוסיה שילידת נובוסיבירסק  ,60ת ב ,אנה

 אלה (פסנתר במקצועהמורה ל ,)סיביר(
  . !) שהיא מנגנת נפלאים מספרוששמע

יליד העיר הגדולה קאזאן , 61ן ב ,גריגורי
, מהנדס אלקטרוניקה במקצועו, ברוסיה

באזור התעשייה רמת  ACSעובד בחברת 
  .מגדל העמקבגבריאל 

  :המשפחה

  .בתל אביב, מהנדס מחשבים, 34בן , פליקס

נשואה , אדריכלית נוף, 31בת , פולינה
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  מאבד כרוני
  

אבל כידוע יש חפצים , שום חפץ לא יצא מכלל זה. אבנר גלילי היה ידוע כמאבד כרוני של חפצים
  . ..שאובדנם גורם צער יותר גדול

אחרי ששכח מצלמה ישנה . מבין החפצים שאבנר הצטער במיוחד על אובדנם היו המצלמות
ואחרי ששכח מצלמה חדשה במצפה ', ארז'ר מחזו, חניכיועם למדבר יהודה במצדה בטיול השנתי 

הארזים כאשר יצאו ! החליט אבנר שיותר זה לא יקרה, רמון בטיול השנתי של הכיתה למכתשים
בהתארגנות ללילה במכתש תמנע . ד שוב במצלמה חדשהי יצא אבנר מצוי,לאזור אילת' בכיתה יב

  . החביא את המצלמה היקרה בכד הריק ממים ושם את הכד למראשותיו

הוא נזכר . היו הרבה עניינים על הראש, כמדריך, ילאבנר. קצת לפני הזריחהכולם קמו בבוקר 
 ולקחת אותו מן העוקבמים לבב למלא אותו -ריק וביקש מאברהמי קול ומוטי ברהגדול שהכד 
על רקע ה 'רצה לצלם את החבראבנר . הגיעו לפטריה המפורסמתכשעתיים אחר כך . איתם

כאבן שצללה לתחתית שלו בתחתית הכד הגדול נחה המצלמה החדשה ... זכררק אז נוהפטריה 
  .הבאר

זאת , החדשההמצלמה  התברר לו שחזר מהמילואיםכש. מילואים יצא ליואבנר, לא עבר זמן רב
חזרה  בטוח שהמצלמה ממשאבנר הפעם היה ... איננה', שנרכשה אחרי הטיול השנתי של כיתה יב

המשטרה חקרה אחד לאחד את כל !  וביפעת– המצלמה נגנבה :ספק לולא היה . מהמילואיםתו יא
מה יש לו  – זה היה חשוד מאוד,  לרמת יוחנן לדברי חבריונסעש, אחדמלבד , תלמידי האולפן

  ... ?לחפש שם

 . את מי הוא מחפש מאירת פניםברמת יוחנן שאלה אותו חברה. אחד השוטרים יצא בעקבותיו
אני במקור , גלילי-שמחה נירה שלם?,  מיפעת.השוטר סיפר שהוא מחפש תלמיד אולפן מיפעת

. התעניינה נירה? ממי. ענה השוטר, הוא חשוד בגניבת מצלמה? למה אתה מחפש אותו. מיפעת
איך אבנרי אחי איבד את המצלמה , התפלאה נירה, !מה אתה אומר. השיב השוטר, מאבנר גלילי

 אם ממש לפני צאתו למילואים ביקר אצלנו ושכח אותה על ,מילואיםהשלו אחרי החדשה 
  . לא בכל יום מצליחה המשטרה להשיב חפץ אבוד לבעליו–השוטר שמח מאוד ... ?הכורסא

  ... אחיך מפוזר מאוד:  השוטראמר לה, כשהלך עם נירה לקחת את המצלמה
ות הצבאי התברר שרשום על שמי כשסיימתי את השיר. אבל אני אפילו עוד יותר, ה נירההשיב, כן

 מכל  וליקטו–נעזור לך : במשק ניחמו אותי. לא ידעתי מה לעשות.  שמיכות דקות47אובדן של 
 והכנסתי את החבילה גדולה לתא נסעתי עם השמיכות לבסיס.  שמיכות בדיוק47מקור אפשרי 

 ששכחתי את נזכרתי,  ובצעד קלקלרק כשהתחלתי לצעוד לבסיס בלב . המטען של האוטובוס
  ...השמיכות באוטובוס

  
  30.11.1965, עלון חיילי יפעת בעריכת יאיר פסחי, "צהלון"לפי 

  
  


