
  
  

  אקליפטוס
  
  

  הּוַנף ַהַּקְרֹּדם: א ַאַחת ָרִאיִתי

  ;ְוהּוַרד ְוִנְנַעץ ַּבְּׁשֵאר

  –ְמעֹוָלל ְּבָעָפר הּוא ָׂשרּוַע ֹּדם 

  .ַהּנֹוֵהר, ֶזה ַהּנֹוף ַהַּמְרִטיט

  

  ַהָּׂשִריד ַהָּיתֹום ִמְזַּדֵּקר נּוגֹות

  .ְמיָֻּתר ְוֵעיֹרם ִמֹּכל

  ַהַּפַעם ַהֹּזאת: ְוָתִמיד ִנְדֶמה

  ...א ִיְמֹחל, א ִיְׁשַּכח ָהֵעץ

  

  –ַא ָׁשָנה ִתְנֹקף , ִּתְפְקֶדנּו ׁשּוב

  :ַּתִּביט, ַּתֲעֹמד ִמְׁשָּתֶאה

  ,ַלָּמרֹום ְּכָאז ָּכֵמַּה ַהּנֹוף

  .ּוַמְרִטיט, ְונֹוֵהר ְּכָאז

 רחל
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  26.1.2015 אסיפה מיום
  

  תקנון הקיבוץ

נמשך , כך שיתאים לאורחות חיינו אחרי השינוי באורחות החיים, על שינוי תקנון הקיבוץהדיון 
, התמקד במספר סעיפים בתקנון, ד עומר כהן"בהשתתפות עו, באסיפה זאתהדיון . כבר זמן רב

  . על ידי חברים ונכנסו להצעת התקנוןשנשארו במחלוקת גם אחרי כל השינויים שהועלו 

   . להעביר את התקנון החדש לאישור הקלפיהוחלטבתום הדיון 
של החברים  66% השתתפות של : נדרש רוב מיוחס חריגיסוד זההובהר כי לשם אישור תקנון 

   . מכלל המצביעים75%בהצבעה ותמיכה של 

  

  .הקיבוץ המעודכןקנון  הצבענו על אישור ת29-30.1.2015בקלפי שנערכה בימים 
  

  . חברים 224 בהצבעה השתתפו
  . חברים201 אישור התקנון המוצע הצביעו בעד
  . חברים23 אישור התקנון הצביעו נגד

 
  :הנדרשהמיוחס רוב דרישות ה באישור תקנון הקיבוץ המעודכן עמד

   התקנוןעלעלי זכות ההצבעה  מחברי יפעת ב80%השתתפות של  �
  .) לא היתה זכות הצבעה בנושא2014ות בשנת לחברים שהתקבלו לחבר(

  . מכלל המצביעים90%תמיכה של  �
  

  .אושרעודכן  המיבוץתקנון הק
  
  
  

  2.2.2015 אסיפה מיום

  ר הקיבוץ"יו.   א

הביאה , מנהלת משאבי אנוש, רוט-הוועדה לאיתור ממלאי תפקידים בראשות שרה בהיר

יזהר לנדאו :  יפעתר קיבוץ"יופקיד תלהחלפת יהודה בכר במומלצים לאסיפה שני מועמדים 

-עליהם נוספה מועמדותו לתפקיד של נעם בן. וירון אסף מכפר יהושע מגבעת חיים איחוד

  . ישראל

   .את עצמם ואת תפיסתם את התפקידבזה אחר זה שלושת המועמדים הציגו 

 אם לא יהיה מועמד שיזכה בהצבעה:  להעביר את ההצבעה לקלפי וכן נוהל ההצבעההוחלט

 בסבב תתקיים הצבעה נוספת בין שני המועמדים שיזכו לרוב הקולות, 50%לרוב של 

  .הראשון
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  .ר הקיבוץ"בחירת יו הצבענו על 4-5.2.2015בקלפי שנערכה בימים 
  

   .חברים 177 בהצבעה השתתפו
  . מכלל המצביעים37.3% שהם,  חברים66  הצביעוישראל- נעם בן בעד
  . מכלל המצביעים40.1% שהם , ים חבר71 הצביעו ירון אסף בעד
  .מכלל המצביעים 22.6% שהם,  חברים40 הצביעו יזהר לנדאו בעד

 
  .ירון אסף בשבוע הבאסבב הצבעה שני ייערך בין נעם בן ישראל לבין 

  

  
  

  2015תקציב ותוכנית עסקים וקהילה לשנת .  ב

 והתקציב 2015 נת המגזר העסקי לש הציג את עיקרי תוכנית– מנהל העסקים –שרון ורדי 
  . הדיון על התקציב לא הסתיים ויימשך באסיפה הבאה .המוצע

  

  

  

  

  איסור חניית רכב באזורי המגורים

, דר היוםסשלא הופיעה ב, נשאלה שאילתא של גד ברנעהאחרונה בפתח האסיפה 
   .בעניין יישום ההחלטה האוסרת חניית כלי רחב באזורי המגורים

  . תתפרסם בעלוןהוסכם שתשובת מנהל הקהילה

  :השאילתא של גד

 ?יו המלצותמה היו? התכנסהמלווה את מנהל הקהילה בנושא זה האם הצוות  .1

 ?מדוע החלטת הקלפי אינה מבוצעת .2

 ?דשים ושניםומדוע לא מתקנים את המחסומים המקולקלים מזה ח .3
  

  :מנהל הקהילה –גלעד דקל תשובת 

 אבישג :איסור חניית רכב באזורי המגורים הםהצוות המלווה בנושא חברי  .1

 התכנס והחליט על דרך פעולה הצוות. ערן שושניו  מוניק שוויקה,הנדלר
  :משולבת

 . ת הציבורדעּוהחזרת הנושא למּו  .א
ם בשטחי המגורים יהפה לחברים המחנים את רכב-פנייה בכתב ובעל  .ב

 .יהי במגרשי החנםם ולהחנותירכבהלהוציא את 
 הלכה ההחלטה על הטלת קנסות יישום –' ב-  ו'בים אלאחר מיצוי של  .ג

 . למעשה

  .  לחבריםפניות אישיות נעשו בפרסום בעלון וב'ב-  ו'שלבים א
רכב מחוץ ה להחנות את נענה והחלחברים מספר לא מבוטל של , לשמחתנו

 העתק העבירויה לנכים י חברים שברשותם תגי חנ.י המגוריםאזורל
  . למזכירות

אנו פועלים ליישום . קלפי אינה מבוצעת אינה מדויקתהחלטת השהקביעה  .2

 . מעדיפים לפעול באורך רוח ובצורה חבריתאך , ההחלטה
 המחסומים.  ועלות התיקון גבוהההמחסומים נפגעים על ידי נהגים פעמים רבות .3

  .יתוקנו כחלק מהמשך הטיפול בנושא
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  . 2015 ועד ההנהלה הנוכחי מסיים את כהונתו בסוף חודש פברואר

  .  החדש ניתן להגיש מועמדות לוועד ההנהלה17.2.2015 ליוםעד 

  .23.2.2015  מתוכננת לתאריךאסיפה שתתבקש להעביר לקלפי את שמות המועמדיםה

   .26-27.2.2015 להיערך בימים נתקלפי מתוכנההצבעה ב

  

ליים של כלכהחברתיים וגם בנושאים הבמבנה הארגוני של יפעת ועד ההנהלה עוסק בנושאים 

יהיה הטרוגני ומגוון ככל  החברים בהנהלהחשוב שהרכב , לפיכך). הנהלה מאוחדת (הקיבוץ

חברים בעלי רקע וניסיון חברות ובעלי רקע וניסיון כלכלי ו שיהיו בו חברות וחברים –האפשר 

 חברות וחברים בגילי הביניים, חברים ותיקים חברות ו–שיהיה מגוון גילי ; בתחומי החברה

  .  יפעתחבריכלל ל ייצוג נאמןוועד יהיה ביותר שבהרכב החשוב , בקיצור. חברים צעיריםות ווחבר

  

 ויש להם רצון ֵּכן לתרום לביתנו המשותף חברים הרואים עצמם מתאימיםחברות ולאני פונה ל

במיוחד פנה קריאה זו אני מַ  .להציג את מועמדותם לוועד ההנהלהולהשפיע על עיצוב פני החברה 

שיעור השתתפותן של חברֹות בהנהלת יפעת במרוצת השנים היה כמעט תמיד . ת יפעתלחברוֹ 

  ! הדבר תלוי בכן, אפשר וכדאי לשנות נתון זה. נמוך

  

שתקדם את יפעת בדרך , אני מקווה שבסוף החודש תיבחר הנהלה חדשה הטרוגנית ומאוזנת

  .טובה ובחברּות טובה

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
  
  
  

  

  למותו  שנים  26  שבט  'יח  ל"פרץ יפה ז

  למותו  שנים   20  שבט  'יח  ל" זמרדכי שפר

  למותה  שנים  34  שבט  'יט  ל"רוחמה גלעד ז

  למותה  שנים  19  שבט  'כ  ל"מלכה מנוס ז

  למותו  שנים  25  שבט  'כא  ל"זאב עברי ז

  למותה  שנים  40  שבט  'כג  ל"חוה דורון ז

  הלמות   יםשנ  27  שבט  'גכ  ל" זהדס ביטון

  למותו  שנים  17  שבט  'כג  ל"יעקב קליינבוים ז
  למותה  שנים  2  שבט  'כד  ל"יונינה יזרעאלי ז

  למותו  שנים  36  שבט  'כה  ל"דוד ז-גרשון בן

  למותה  שנים  28  שבט  'כו  ל"לאה לוי ז
 לנופלו  שנים  18  שבט  'כח  ל"חיים ז- ניר בן
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  . תוצאות הצבעת החברים בקלפי על תקנון הקיבוץ החדשקיבלתי בשמחה רבה את 
 שנים החלטנו על שינוי מרחיק לכת באורחות החיים ובהסכמים החברתיים 12-למעלה מלפני 
  . שלנו

 באורחות נועשילשינויים שהקיבוץ תקנון את  לא הצלחנו להתאים שעברו מאזבמשך כל השנים 
 . פועלים על פיהןאינן רלוונטיות ואין אנו, שאינן תקפות" הוראות הפעלה"ארנו עם נש .חיינו

 הפער.  וברמה המעשיתהחינוכיתברמה , למצב זה היו השפעות רעות ומקלקלות ברמה האתית
חברתיים וכלכליים וגרם להתמשכות תהליכים ובזבוז ,  לקדם מהלכים ארגונייםנופגע ביכולת

לידי באורחות החיים  את השינוישמביא , קיבוץ חדש תקנון אשרל סוף- סוףהצלחנו כעת .כספים
 כמה עם הזמן עוד נראה ונביןרק , להערכתי . משפטית במערכת הארגונית שלנווביטוי ומעגן אות

  .חברי יפעת, הצעד שעשינוחשוב ומועיל 
  

, ושרהי, תבונהב זהארוך והמורכב התודות וברכות מיוחדות למי שהובילו אותנו במהלך ה
ר "יו – יהודה בכר ו,ומנהל הקהילהר ועד ההנהלה " יו–גלעד דקל  :פעולהנחישות ושיתוף 

, זכינו .עשו בשנתיים מה שלא עשו קודמיהם בעשר השנים קודם גלעד ויהודה . המסייםהקיבוץ
בהיבט המשפטי של ניסוח סעיפי התקנון  הן –ד עומר כהן " לייעוץ משפטי מעולה מעו,לדעתי
   .במאבק על דעת החבריםשנדרשה סבלנות הן בהשכנוע וון בכושר ההסבר ה, החדש

  
 את ידי גמרשיזם והביא לההנהלה אני שמח וגאה בזכות שנפלה בחלקי להיבחר ולכהן בוועד 

החלטות שליוו לשיקולים והיתה תרומה משמעותית לחברי ההנהלה כל ל . הקיבוץחידוש תקנון
גם את חלקם תרמו  . עד לסיום המוצלח,לותו בציבור והובלת התקבת התקנוןהכנ כיאת מהל

בקידום ב הקדנציה שלנו ו אבל היו שותפים לאורך ר, שלא הגיעו איתנו כהנהלה לרגע הסיוםאלה
כך הקלה בעזרה הטכנית היעילה - שכל,חיבוק חם לריקי פרץ .וגיורא סלע שלמה עמר :המהלך

   .והנעימה
  

 ,שאינם חברי הנהלה גם חבריםובן מכ מרשים בקלפי תרמו כך- לב כולהחלטה שהתקבלה בר
בשיחות לא פה והן יבאס הן –לתמוך במהלך שכנוע חברים ל ותרמו ענייןשראו את חשיבות ה
  .הצבעה בקלפיפורמאליות לקראת ה

  
 ,סיפוקאני חש , ורגע אחרי אישור התקנון החדש, כוועד ההנהלהרגע לפני סיום הכהונה שלנו 

תקנון הפנסיה על : תעל מה שעשינו לטובת החברה שלנו בקדנציה המסתיימוגאווה שמחה 
 ר צבירות העבר ההחלטות שהובלנו על הסד; אמנון גלעדו שלוהקמת מערכת הפנסיה בניהול

חלטות על מערכת היחסים ושיתוף הפעולה עם אגודת ה ה;)פנינול בפועל עדיין וימוששימת ממ(
ההחלטה על תקנון הקליטה ומהלך  ; שנת השישים ליפעתי ההחלטות על אירוע; יפעתימתיישב

עם זאת ו ;הקמתה והפעלתה של קרן המילואים ; ביפעתלחברותשל חברים חדשים הקליטה 
  .תקין ונקי, שקוף, יעילשהיה ברובו  ,והקהילה העסקים שלניהול שוטף : ם זאתויחד ע

  
בהם לא השלמנו את שנשארו נושאים ו גם חילוקי דעות ורגעים לא קליםבוועד ההנהלה היו לנו 

 של חשיבה ,כמעט בלתי נמנעים, מלווים קבועיםהם  אלה .המשימות והמטלות המונחות לפתחנו
 ,חברי ההנהלה וממלאי התפקידים עם מהעבודה המשותפת ינהנית, ן אישיבאופ .ועשייה ציבורית
  .ואני מודה להם

  

  אברהמי קול
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  ?למה סוגרים

 ימנהל –  ושרון ורדיבשבוע שעבר נערכה שיחה בענייני היום ביפעת בין הוותיקים לבין גלעד דקל
השאלה הזאת .  היתה למה סוגרים את האורווהוהשאלה הראשונה שנשאל. העסקיםו הקהילה

ת כבר כמה נכדתי קשורה לאורווה של יפע. גם לי.  אישית וציבורית–מציקה מאוד לחברים רבים
בעלון הקודם קראנו את פנייתה של שחר ביטמן . שנים ואוהבת את הרכיבה והסוסים אהבת נפש

כל מי שמגיע לאורווה יכול להתרשם שמדובר במועדון .  להנהלה לא לסגור את האורווה9-בת ה
השאלה שלי איננה ? כזאתפעילות חינוכית  סוגריםלמה . אהוב על כולם, רכיבה תוסס ומצויין

  . זאת השאלה העיקרית שעליה מתבקשת תשובה?למה: כי אם במהות, צדדים הטכנייםב

יכול . והסדרת העניין תעלה ליפעת כסף רב, "שימוש חורג"שרון השיב שמועדון הרוכבים הוא 
שימושים "למרות שבמקום היתה אורווה מאז הקמת יפעת ולמרות שעסקים אחרים שהם , להיות

ההנמקה הכלכלית הזאת היתה לא , בכל מקרה. למיטב ידיעתי, עתהאינם מפונים לעת " חורגים
למי . מסיבות חברתיות פנימיותההחלטה התקבלה שם ש כתב גלעד. ההסבר של גלעד בעלון קודם

  .ההרגשה היא שאין שקיפות ואין דיווחי אמת? להאמין

ול מחדש את אני פונה להנהלת יפעת לשק. מועדון הרוכבים הוא פנינה אמיתית ביפעת, לדעתי
אני חוזרת ומבקשת הסבר .  מכאן ומקווה שחברים נוספים יצטרפו אליונות אותההחלטה לפַ 

בעלת תרומה חינוכית , לא ייתכן שסגירת פעילות ייחודית. הסגירהסיבת אמין ושקוף על 
 מבלי שניתנה, תגיע לידיעת הציבור רק בשלב האחרון, וחברתית כל כך גדולה ליפעת ולסביבה

  .  אפשרות להשתתף בשיחה ובהחלטהלחברים
  אורה ברקאי

  

  
  ?סגירת האורווה

 רבים"קראתי כי ,  שחר ביטמן בעניין האורווהשלבהקדמה למכתבה הנרגש , בעלון האחרון
 לעלון חזרתי ."מאנשי יפעת קראו בעלון הקודם בצער את ההודעה על סגירת האורווה ביפעת

  .  מצאתילא וחיפשתי.  האורווהוחיפשתי את ההודעה על סגירת) 2155(הקודם 

 גמר פרשה –השכרת האורווה " של מנהל הקהילה תחת הכותרת הדיווח מצאתי את כן
' ביום ד. בית משפט השלום בעפולה קיבל את טענותינו: " האחרון כתובבקטע". משפטית

וף עד סמהמקום  להתפנות ,שוכר האורווה, אלי קרא המורה ל,דיןהפסק את  קיבלנו 31.12.2014
  ..."2015מרץ 

 של המסמך:" בכתבה תחת הכותרת23.1.2015מיום " ידיעות הקיבוץ"קראתי ב, בנוסף
 לטובת מדגישים את העובדה על פסיקת בית המשפט אשר הנוגעים לנושא ופרטים" הפרלמנט

  . מיפעתחברים עםיפעת ועוד פרטים באשר להתנהלות המנהל העסקי לשעבר גיורא 
  

או שמא , פי החלטת בית המשפט-נות את המקום על על השוכר לפַ  הנשאלת היא האםהשאלה
 ?התקבלה ביפעת החלטה על סגירת האורווה

  דליה שוויקה
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   מנהל הקהילה–תשובת גלעד דקל 
  

האם על השוכר לפנות את המקום על פי החלטת בית המשפט  שואלת בסוף רשימתהשוויקה דליה 
 התשובה היא כי על השוכר לפנות את .על סגירת האורווהשהתקבלה ביפעת החלטה פי -עלאו 

בשום גוף רשמי של יפעת לא נדונה השאלה האם לאחר  .המקום על פי החלטת בית המשפט
לשוכר שיפעיל חוות רכיבה או אחר שוכר ושכר המקום לשהשוכר הנוכחי יפנה את שטח האורווה י

 שהשיקולים שהוא ,ל מנהל העסקיםשאלה זו היא בתחום אחריותו ש. תאחרשיעסוק בפעילות 
  . הם רבים ומגווניםלמי להשכיר את המקום הנתונים שיש לפניו בבואו להחליט על סמך שוקל 

  
 הרגשות ישכל חבר ל –רגשות ה אינני יכול להתייחס ל, ראשית:לדבריה של אורה ברקאיאשר 

אין שקיפות ואין דיווחי ההרגשה היא ש" אבל כאשר אורה כותבת כי , שוניםענייניםשונות ביחס ל
 התפרסם פרוטוקול ישיבת ועד 14.2.2014 מתאריך 2131בעלון .  אינני יכול שלא להתקומם,"אמת

  :דווח על ההחלטה בעניין האורווהבו ש ,3.2.2014ההנהלה מיום 

החוזה עם החברה מסתיים . מ"רוכבי יפעת בע .מ.היום שוכרת את האורווה חברת א

 שלושבהתאמה להחלטות קודמות של הנהלות יפעת במהלך ו, בהמשך. 17.3.2014-ב

  .החליט ועד ההנהלה שלא לאשר את הארכת החוזה עם שוכר זה, השנים האחרונות

או ההתנהלות שהייתה בין השוכר /מסתיימים כל ההסכמים ו, ובהתאם לכך, בהמשך

  .לרבות תשלום משכורתו, 'לבין משה חקימוביץ

  .על ידי מנהל השכרות עסקיות, קובלכמ, המשך השכרת האורווה יטופל
  

מ דווחה לציבור "רוכבי יפעת בע. מ.החלטת ועד ההנהלה שלא להאריך את ההסכם עם א, לאמור
 יידוע הציבור בהחלטות בזמן היה, שקיפות מלאההיתה : במילים אחרות. כלשונה כבר לפני כשנה

  .  דיווח אמתוהיהאמת 
  

 ומהווים נדבך נוסף , הוותיקים הם נכונים ומדויקיםבשיחה עם החבריםורדי  שרון שלהדברים 
התהליך המרכזי שאנו מנסים לקדם היום . בעל משמעות לדיון באופי ההשכרה במקום בעתיד

 נכון שהאורווה כי,  אוסיף ואוַמר. ודבריו של שרון נאמרו בהקשר זה,ביפעת הוא שיוך הדירות
בתחומים רבים  .השתנתה ומשתנהצמה עאולם יפעת , היא חלק מהנוף של יפעת מיום הקמתה

  . נושאים חדשים תפסו את מקום קודמיהם, פעילויות הוחלפו, דברים שהיו אינם
  

 אי המשכת הסכםבשלוש השנים האחרונות התקבלו שלוש החלטות בפורומים שונים על : לסיכום
פורסמה מביניהן התקבלה והאחרונה . מ"רוכבי יפעת בע. מ. א– השכירות עם השוכר הנוכחי

 בית קבעבו ש, נגררנו על ידי השוכר להליך משפטיזו  בעקבות החלטה ,לצערי.  לפני שנהלציבור
האפשרות שמועדון רוכבים . לא הוחלט על סגירת האורווה. פסיקה ברורה וחד משמעיתהמשפט 

  .שרירה וקיימתעדיין  שוכר אחר עם ביפעת יפעל
  

 

 

  מזל טוב

  לתמי פרנסיס

   סיקה'גלהולדת הנכדה 
  .בת לרון וֶאמה

  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לחנה אדר

  אמושק- חיה הנינהלהולדת 

  לגילה אדר וליורם אדר

  הנכדהלהולדת 
  .ורויטלבת לנמרוד 

 !ברכות לכל המשפחה



 8 

  

  

  

  

  

  

  28.1.2015, גנטינהרא, רוסאריו
  

  .חברים שלום
 התנועתית שליחותהמ אחרון עדכון
 לפני יםספור בועות ש– ארגנטינה, ריואברוס

   .יבה לארץ והִׁש כאןם סיוה
  

 מזג בגלל הפעם לא – סוערת ארגנטינה
 שלהפתאומי  מותו בעקבות אלא ,האוויר
. ניסמן אלברטו הפדראלי היהודי התובע
נמצא ירוי בראשו בדירתו בבואנוס ניסמן 

איירס שעות ספורות לפני שהיה אמור להציג 
בפני הקונגרס את ממצאי התחקיר על 

בבניין הקהילה היהודית בבואנוס  הפיגוע
. 1994י ליול 18- בשהתרחש, )ה"אמי(איירס 

 ,ארגנטינה בתולדות ביותר הקשה, בפיגוע זה
 אז היינו .פצועים מאותו הרוגים 85ו הי
אני יכול . הראשונה בשליחותנו ארגנטינהב

ויש  שלפני ארגנטינה שיש פריזלהעיד בלי לה
   .נורא פיגוע אותו אחריארגנטינה ש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הסימנים כל . מאזעברו שנה 20ל מע

אך החשודים , איראן אל ובילוה והעובדות

האיראניים בהטמנת הפצצה הקטלנית לא 

 פיגועגם ב.  לא נחקרואפילו, הועמדו לדין

שהיה  איירס בבואנוס ישראל בשגרירות

 הרוגים 29ר  לכן והותיקודםבלבד  שנתיים

  . לא נמצאו אשמים, פצועים ומאות

  
שהיה ממונה על חקירת , ניסמן התובע

 סקהיע בתקשורת חשף ,ה"הפיגוע באמי
, לארגנטינה איראן בין שערורייתיתחשאית 

 הגבוהים שבה היו מעורבים דרגי המימשל
 הנשיאהבהם גם , ביותר של המדינה

 הקטור החוץ ושר קירשנר קריסטינה
מטרת העיסקה היתה לקדם . טימרמן

 ייבוא נפט לארגנטינה –קשרים כלכליים 
לפי , המחיר. מאיראן בתמורה לייצוא חיטה

היה טיוח פרשת הפיגוע , תחקיר ניסמן
  . איראן מעל האשם עננתוהורדת 

  

חרי חשיפת ממצאי ארבעה ימים בלבד א

התחקיר ושעות ספורות לפני הצגתם 

ללא רוח חיים  ניסמן נמצא, בקונגרס

והקהילה היהודית , ארגנטינה כולה. בדירתו

 הן –הגיבו בהלם וזעזוע עמוק , בפרט

מההאשמות החמורות שעלו מן התחקיר של 

מייד עם . ממותו הטראגי, ובעיקר, ניסמן והן

 כבר היו, בעוד באותו ער, ההודעה בחדשות

 התכנסויות ספונטניות של אלפי מאות

מיצוי אזרחים בארגנטינה בדרישה ל

 העיר –ריו אגם ברוס. צדקעשיית חקירה ולה

  . נערכו עצרות מחאה–שבה אני נמצא 

 

ארגנטינה מאז סוערת סביב תעלומת מותו 
האם ? רצחהאם היה זה : של ניסמן
 היו איפה? כפי שדווח תחילה, התאבדות
 דיבר מי? עם ניסמן היה מי? םהמאבטחי

 במגדל האבטחה מצלמות מראות מה? אתו
 ירדן ,אבישג (?המגורים היוקרתי שבו גר

 ,איירס בבואנוס ול דומה יןיבבנ רנוג ואני
   ).מצלמות עשרות ועם מאובטח

  
, שומעים כאן הרבה ספקולציות והאשמות

 אך תשובות –הנושא בחקירה אינטנסיבית 
בתבונה  ,ה היהודיתהקהיל. בינתיים אין

לא רוצה בשום אופן שחקירת הפיגוע , לדעתי
 אלא ,בלבד" עניין יהודי"ומות התובע יהיו 

  .של החברה הארגנטינית כולה

  1994 ,רסודית בבואנוס איי בבניין הקהילה היהגועזירת הפי  � 

פי- אי: צילום  
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כמה ,  מכאן– "העיתונאי הדיווח "כאן עד
 סוףאני נמצא ב .מילים ברמה האישית

 הרבה שיש בו, בשלב של סיכומים, שליחותה
תקופה . רב אנושי וחום פירגון, סיפוק

תי בב, בתנועה מגוונת פעילותארוכה של 
 עולים עם, הבקהיל, סטודנטים עם ,הספר

 אחר מישהו .לסיומה מגיעה – פוטנציאלים
 במשימה ימשיך) הזה במקרה ,מישהי(

 ,בנטו, בסך הכול הקדשתי להש החשובה
 יהודיות קהילות בקרב עבודה שנות כשבע

 ומדינת היהודית הסוכנות בתפוצות כנציג
בחלק ניכר משנים אלה היה  .ישראל

בעשייה ,  חלק משמעותי במעורבותמשפחהל
  .ובחשיבה

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ,ליפעת,  לארץ– הביתה אשוב החודש בסוף
 תפקידי גמר עם שממנה יצאתי לשליחות

 מחובר נשארתי ואליה קהילה כמנהל
 וכמובן ,השליחות ימי כל לאורך ומעודכן
 של האמיתית גיבורהה, שגאבי אל –ובעיקר 
אל , השנים לאורך שלנו השליחות פרוייקט

וגם אל , בנותינול יושה הבנים ובנות זוגם
 גבע של המדהימות הכלבותשתי , ורובין ליזי

  .למשפחה שהצטרפו ועודד
  

בגמר השליחות הקודמת חזרתי אל כיסא 

בפעם הזאת אינני . מנהל הקהילה ביפעת

 מעט לנוחנתי בכוו. חוזר אל תפקיד מוגדר

 עשייה כיווני ובשקט ברוגעלחפש ו

 להמשיך, כבכל השנים, בכוונתי. מתאימים

  .והחברה יפעת בענייני ומעורב פעיל להיות

  

 בטוקומאן הראשונה לשליחות יציאתנו מאז
 השיבה .שנים 21עברו  ארגנטינה בצפון

 של נפלא פרקעבורי  סוגרת כעת הביתה
 מציע ניא. מרתקת וציונית יהודית עשייה

 העם שענייני ,ומשפחות חידיםי, לצעירים
 בדרך לצעוד לשקול ,אותם מעסיקים היהודי

 הציונית השליחות דרך – ומעשירה מרתקת
  .קהילות יהודיות בעולםב

  , בבית להתראות
 קיטו הנדלר

 

 

2014, "ועידת אתגר"קיטו וחניכיו ב  

  תזכורת חשובה

את בציבור  לרענן נו ברצונ,ה שתיערך בעוד כחודש"תשעלקראת מסיבת פורים 
הנושא עלה שוב לדיון .  עם אלכוהולהנוגעות להשתתפות בני נוער במסיבותההחלטות 

חרף , למסיבת ראש השנה האזרחית' יא-'בעקבות כניסתם של בני נעורים מכיתות י
נחזור ונדגיש כי . 'ום מראש כי ההשתתפות במסיבה זאת מותרת רק מכיתה יבהפרס

 חל . למבוגרים בלבדמיועדות – פוריםו ראש השנה האזרחית –עם אלכוהול מסיבות 
  .  למסיבות אלו'על כניסת בני נוער מתחת כיתה יב, משמעי-חד, איסור מוחלט

חינוך יקיימו ה חברי הנהלת .האיסור הזהאת בתוקף במסיבת פורים בכוונתנו לאכוף 
תהיה המסיבה תופסק אם  . כדי למנוע כניסת בני נעוריםתורנות במהלך המסיבה

  .  לאחר פנייה אישית ואזהרה פומבית, למרות זאתכניסה של בני נוער

 לטובת שהוא, ציבור החברים והתושבים לסייע לנו במהלך זהלכל  להורים וים פונואנ
  .מוזמנים לפנות אלינומעוניינים לסייע ה.  כאחת החוגגיםציבורבני הנעורים ולטובת 

   רכזת תרבות– מאיה קדוש

  רכזת חינוך משלים– ורד שנפיק

   מנהל הקהילה– גלעד דקל
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  נטיעת עצי פרי במטעים ובפרדס

  יחיאל פייניק ואלתר פקר=3    יאיר פסחי וחנן ליס =2   יוסלה כהן ועוזי שחר=1
  מרים ואברהם עמית=6ופרץ יפה   ' זליג דוידוביץ=5יונינה ואברהם יזרעאלי   =4
 עמוס גל ואמירה דרור= 7
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  ו בשבט הגיע"ט

ו של עץ הוא בראש ובראשונה חג,  חג האילנות–ו בשבט "ט
פריחת . שהיה בשירי הילדים האהובים לשקדייה, השקד

ביום הזה חוגגים לשקדייה יום . השקדייה היא סמלו של החג
  ?היש עץ נוסף מלבדה שזוכה ליום הולדת. הולדת

דים שנותרו אבל השק, מטעי השקדים שלנו עדיין מהססים
,  פורחים גם פורחים–ביפעת מהבוסתנים בשכבר הימים 

  .ממלאים את הלב שמחה

  ְׁשֵקִדָּיה ֶׁשִּלי ֶנְחֶמֶדת  , ְׁשֵקִדָּיה ְיַפת ַצֶּמֶרת
  ,ְׂשִאי ְּבָרָכה, ְׂשִאי ְּבָרָכה    ,ְׁשֵקִדָּיה ֲחמּוָדה
  ַחג ַהּיֹום ָל יֹום ֻהֶּלֶדת  ֲעִדיָנה ְוֶנְהֶּדֶרת

  .ַלְּפִריָחה, ַלְּפִריָחה    .ָחֵת ַהְּוֻרָּדהְּפִרי

  לאה גולדברג                                                           

  
  

  ּהָר ְמ לָׁש  ּוּהדָ בְ עָ לְ 

. זה היה לפני שנה בדיוק? "חורשת השישים"זוכרים את נטיעת 
 60ו בשבט "בט נטענו ,עם רון בלב וֵאת ביד,  עליזבטקס חגיגי

חרובים , בהם אלונים, מדרום לאסם ומחסן התבואותעצים 
שנטעו עצים , ראינו עצמנו ממשיכי מסורת הראשונים .וברושים

הלוואי : "בבעלון נכת. בגבעת יפעת עוד לפני הקמת היישוב
  ."ותָפֵאר את נוף יפעת לדורות,  תגדל ותחזקשישיםשחורשת ה

בגלל שנת אולי , ו בשבט"השנה אין נטיעות ט. שנה עברה
לפי מצבה , מכל מקום. השמיטה ואולי מפני שאין היכן לטעת

נוכל לטעת שם שוב בשנה הבאה , של חורשת השישים אחרי שנה
עשבייה מדושנת : את חורשת השישים ושתייםבשמחה ובשירים 

זעום עצים רק מספר . עונג בגובה קומת אדם מכסה את השטח
נטיעה ן די באישוב הסתבר ש. שחלפההאחת  את השנה שרד

פסוקי מקורות , ה בשיריםוָ אפילו אם היא מלּו, כשלעצמה
תשתית להכין צריך , חורשההיה תבשביל ש. ומצהלות ילדים

לא  ולדאוג שבקיץ בשנתם הראשונהלהשקות את העצים , נכונה
,  בגן אדםצריך, במילים אחרות .חורףה תייחנקו בעשביי

  .שכלנו להבין ולעשותאת זאת לא ה". ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה"
  

  
  
  
  

   ביפעתה"שבט תשע

  אחד העצים הבודדים ששרדו
 60- את השנה הראשונה בחורשת ה

על  מילהים אין הנחמדשירים ב .ו בשבט לחג הנטיעות" טיה נהתבמקום חג האילנו[...] 
את  ועל המחויבות שלנו לעץ לאחר שעזבנו, אותו העתיד לקרות לשתיל לאחר שנטענו

 בא לעיתים קרובות לא: נוצר זלזול בטקסי הנטיעהשאין זה מקרה . אתר הנטיעות
  .אלא טקס נטיעה חדש,  או חורש יערבעקבותיהם

  עזריה אלון
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  'בית ערבה'צוחקים ב
  

 משתף אותנו בבית ערבה בבדיחות מתקופות שרוב חברי יפעת שלמה שילה: נעמי לוי מספרת
  :השבוע שמענו ממנו בדיחה מתקופת מלחמת העולם. אינם יכולים לזכור

  

  . נפלו בשבי היפני) אלא מה, יהודים(יענקל ושמשון , שני חיילים אמריקאים
  .הם ראו מייד שהשבי הוא לא בשבילם החליטו לברוח

  : מעיר יענקל את חברו. השמש זרחה, הבוקר אור
  !)השמש זורחת, בוא כבר, שמשון!" (ן ַׁשיינט שוייןו זיד, קיֶמט שֹויין, שימֶשען"

  . השומר היפני שומע ולא מאמין
  "...רים יפנית יומיים בשבי וכבר מדבבקושיאלה ", הוא אומר לחברו, "תראה מה זה"

  

  לוחמי האש
 :במגרש ליד הדואר כבאית גדולה למראהו העוברים ושבים השתוממהשבוע 

מו שירדו מהרכב המרשים ׂשָ הכבאים . לא נראו אש או עשןשום מקום ביפעת ב
בעקבות באו הכבאים . לא פרצה שריפה בגן, לא". אתרוג"אל גן היישר פניהם 

  .  בכיבוי והצלה לוחמי האשים על תפקידהזמנתה של הגננת אורטל לספר לילדי

. "סמי הכבאי"של האהוב  בשיר  הכבאיםקידמו את פניהנרגשים הילדים 
הילדים ניסו .  סיפרו להם על עבודתם, שבאו בשליחות חינוכית,הכבאים

הזמן מרגע הישמע  פרק – שניות 60-  מה אפשר להספיק לעשות בבדוקל
 הכבאים.  ושאלו המון שאלותקריאה במכשירי הקשר עד שיוצאים לדרך

 –ל "דני חייט זשיצא לזכרו של , "דני הכבאי הגיבור" את הספר העניקו להם
   . שנספה באסון השריפה בכרמל, חברם מתחנת הכבאות וההצלה בעפולה

לראות את הציוד , שאליהם הצטרפו גם ילדי הגנון, אחר כך הלכו ילדי הגן
,  לניפוץ חלונות וכיוצא בהםטישיםפ, מטפים, סולמות: המיוחד של הכבאית

חבשו , הילדים לבשו מדי כבאים. אורות מהבהבים וסירנה, וגם דוחף עשן
  !איזו חוויה. קסדות ואחזו יחד בצינור כיבוי ארוך

.  כשיהיו גדוליםעשו מה יילדי יפעתבאותו יום כבר ידעו למעלה ממחצית 
  .אלא מה, לוחמי אש

  ) 1965(ה "מסיבת חג האילנות תשכ, בהנחיית יאיר פסחיישראל  חידון על עצים ביפעת ובמקורות
  בחרת חברים מול נבחרת חברת הילדיםנ

 יוסף אהרוני, שלמה שילה, יורם מחניימי, שרה ברון, דור- מרדכי בן: חברים מימין לשמאל
 דן שפר, ישראל- נעם בן,צבי גלעד, בני אדר, חגית חורן: חברת הילדים משמאל לימין

 יהודה רייזנר): משמאל(נציג חברת הילדים במזכירות החידון 
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  :יבו כמה חברים על שאלה לא קלהו בשבט הש"לרגל ט
  ? איזו תכונה הייתם מבקשים לעצמכם–אילו יכולתם לקבל במתנה תכונה שיש לעץ 

  
  :זהבה הרמן

  .לצמוח והתפתחללהמשיך כל הזמן את היכולת 
  

  :מנשה שאלתיאל

 שנה אחר –התקופות שעברו על העץ כל  העץ שומרות את זכרון בגזעהטבעות . את טבעות הזמן
  . לא הולך לאיבוד, ם דבר לא נמחקשו. שנה

  
  :עפרה שטיינברג

  .ברכה ומאור פנים לעולם, רעננות, עבורי חיוניותשמשמעותו , עד-ל עצים ירוקיש הירוק

  
  :אורי שוויקה

 מקום שאתה שייך אליו והוא -העמקת השורשים במקום אחד ויחיד , את ההיאחזות בקרקע
  .יישאר לתמיד חלק בלתי נפרד ממך

  .א.מ

�  
  

   קריאה ראשונה–סדר פסח 
  

כשסידור השולחנות , אנו מבקשים לערוך גם השנה סדר פסח קהילתי
,  חברים– יפעת קהילתהסדר מיועד לכל . מאפשר תחושת משפחתיות

  . ואורחיהם–בנים ותושבים , הרחבה קהילתית
  

  . סוף סלעוהקלידן ליאורה בלוך :הנחיה מוזיקלית
   גניגר:הסעדה והגשה

לילדים בגיל שנתיים , ₪ 120 –ם  לחברים ואורחיהם הקרובי:למנה עלות
  . ₪ 135 –ייה אורחים מדרגה שנל, ₪ 70 –עשר עד 

  

משוער של  המספר את ה20.2.2015ת עד כדי להתארגן אנו חייבים לדע
   .תרבותהל "אצל ריקי במזכירות או בדואאנא הירשמו  .משתתפיםה

  . בציון הערה, אם החלטתכם אינה סופיתהירשמו גם 
  

חדר של עריכה ועיצוב ,  תוכנית–מי שמוכן לעזור בארגון החג נשמח לכל 
  .האוכל

   רכזת תרבות–מאיה קדוש 
 

  ֵּתן ִלי ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָלֵעץ ּוַמה ֶּׁשהּוא א ְיַאֵּבד

  ...ְוֵתן ִלי ֶאת ַהְּיֹכֶלת ְלַאֵּבד ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָלֵעץ

  נתן זך                                                            
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� � �  
  : מעבר רחוקו בשבטית" טדרישת שלום

 על יצחק יצחק הופיע שירו החביב של ,)15.2.1952(ב "בט תשיט בש" מיום יבעלון קבוצת השרון
ילידי סוף  (ארבע-שלושבני ,  בשירהפעוטוןילדי  .ו בשבט בפעוטון של בנו הצעיר נעם"חגיגת ט

רוני , ישראל-נעם בן, גליקליך-שחר- ורד בן, ישחור] אתי[אסתר  :הם) 1949 עד אמצע 1948
  .גדעון ברזלי, שמואל עדיני, מירובסקי

  :שיוויוני ושיתופי, קיבוצי,  ציוני– בסוף כל בית הופיע הפזמון החוזר

  , ִנַּטע ֵעִצים ּכּוָלנּו
  ,ַיַחד ֵּבן ּוַבת

  ִנַּטע ְּבַיַחד, ִנַּטע
  !ּו ִּבְׁשָבט"ַהּיֹום ְּבט

  

  ו בשבט בפעוטון"ט
  .א

  ֹרִני, ֶוֶרד, ֶאְסֵּתר
   –ַלֲעבֹוד ָּכמֹוִני 

  ְׁשמּוֵאל ְוִגְדעֹון, ֹנַעם
  .ַיַחד ָּכל ַהָּפעֹוטֹון

  ...ִנַּטע ֵעִצים ּכּוָלנּו
  
  .ב

  ,ֵיׁש ְלרֹוִני ֶּפֶרד
  ,ַמֲחֵרָׁשה ְלֶוֶרד

  ׁשֹוט ָארֹו ְּבַיד ִּגְדעֹון
  .ִּכי ִּגְדעֹון הּוא ָהֶעְגלֹון

  ...ּכּוָלנּוִנַּטע ֵעִצים 

  .ג
  ֶאת ַהְּטַרְקטֹור, ֹנַעם

  ?ָלָמה ֶזה ֵּפַרְקָּת 
  ! ַלֲחרֹוׁש–ְׁשמּוֵאל , ֶאִתי

  !ְׁשַּתִים ְוָׁשלֹוׁש, ַאַחת

  ...ִנַּטע ֵעִצים ּכּוָלנּו
  
  .ד

  ַנֲעדֹור ּכּוָלנּו
  ֲאָדָמה ֶׁשָּלנּו

ַּבָּיַדִים ַה ,ַה ַה!  
  .ַּבַּמְעֵּדר ּבֹורֹות ִנְפַּתח

  ...ִנַּטע ֵעִצים ּכּוָלנּו
  

  .ה
  ְׁשִתיִלים ַּבָּיד ִנָּקָחה

  ,ְוִנְׁשּתֹול ֹּפה ָּכָכה
  ַּגם ֲאִני ְוַגם ַאָּתה

  .ָּכל ַהּיֹום ֵעִצים ִנַּטע

  ...ִנַּטע ֵעִצים ּכּוָלנּו
  

  .ן
  ,ָחַרְׁשנּו ְוָנַטְענּו

  .ַא ָּכל ֵעץ ָקָטן הּוא
  ,ַאל ָנא ְּתַאֵחר, ֶּגֶׁשם

  !ְׁשֵקה ַמֵהרָהֵעִצים הַ 

  ...ִנַּטע ֵעִצים ּכּוָלנּו

  .ז  
  ,ָּבא ֶּגֶׁשם ִמָּׁשַמִים

  ,ַמְׁשֶקה ָּכל ֵעץ ְּבַמִים
  :ִׁשיר ָׁשִרים ָהֲעָנִנים

  !ִחיׁש ִּגְדלּו ֵעִצים ְקַטִּנים

  , ִנַּטע ֵעִצים ּכּוָלנּו
  ,ַיַחד ֵּבן ּוַבת

  ִנַּטע ְּבַיַחד , ִנַּטע
  !ּו ִּבְׁשָבט"ַהּיֹום ְּבט
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  6.2.15 ,ה"ז שבט תשע"י, ביום שישי
   17:45נתכנס במועדון דורות בשעה 

  .קהילתי" ו בשבט"סדר ט"ל

, נטעם מפירותיה, נשיר ונספר בשבחי הארץ
  .היהדות והציונות, בדרך הקבלה" לתקן"וננסה 

  "שולחן הסדר"להביא לאתם מוזמנים 
  .מטעמיהומעט תקרובת מפירות הארץ 

  

 !חג שמח
 


