אקליפטוס
יתי :הוּנַף הַ ַקּ ְרדֹּם
א אַחַ ת ָר ִא ִ
הוּרד וְ ִננְעַ ץ בַּ ְשּׁאֵ ר;
וְ ַ
ְמע ֹולָל בְּ עָ פָ ר הוּא ָשׂרוּעַ דֹּם –
זֶ ה הַ נּוֹף הַ מַּ ְר ִטיט ,הַ נּוֹהֵ ר.
הַ ָשּׂ ִריד הַ יָּתוֹם ִמזְ ַדּ ֵקּר נוּגוֹת
ְמי ָֻתּר וְ עֵ ירֹם ִמכֹּל.
וְ תָ ִמיד נ ְִדמֶ ה :הַ פַּ עַ ם הַ זֹּאת
א יִ ְשׁכַּח הָ עֵ ץ ,א י ְִמחֹל...
ִתּפְ ְק ֶדנוּ שׁוּב ,אַ ָ שׁנָה ִת ְנקֹף –
ַתּ ֲעמֹד ִמ ְשׁ ָתּאֶ הַ ,תּבִּ יט:
לַמָּ רוֹם כְּ אָז כָּמֵ הַּ הַ נּוֹף,
וְ נוֹהֵ ר כְּ אָז ,וּמַ ְר ִטיט.

רחל

אסיפה מיום 26.1.2015

תקנון הקיבוץ
הדיון על שינוי תקנון הקיבוץ ,כך שיתאים לאורחות חיינו אחרי השינוי באורחות החיים ,נמשך
כבר זמן רב .הדיון באסיפה זאת ,בהשתתפות עו"ד עומר כהן ,התמקד במספר סעיפים בתקנון,
שנשארו במחלוקת גם אחרי כל השינויים שהועלו על ידי חברים ונכנסו להצעת התקנון.
בתום הדיון הוחלט להעביר את התקנון החדש לאישור הקלפי.
הובהר כי לשם אישור תקנון יסוד זה נדרש רוב מיוחס חריג :השתתפות של  66%של החברים
בהצבעה ותמיכה של  75%מכלל המצביעים.

בקלפי שנערכה בימים  29-30.1.2015הצבענו על אישור תקנון הקיבוץ המעודכן.
בהצבעה השתתפו  224חברים.
בעד אישור התקנון המוצע הצביעו  201חברים.
נגד אישור התקנון הצביעו  23חברים.
אישור תקנון הקיבוץ המעודכן עמד בדרישות הרוב המיוחס הנדרש:
השתתפות של  80%מחברי יפעת בעלי זכות ההצבעה על התקנון
)לחברים שהתקבלו לחברות בשנת  2014לא היתה זכות הצבעה בנושא(.
תמיכה של  90%מכלל המצביעים.
תקנון הקיבוץ המעודכן אושר.

אסיפה מיום 2.2.2015

א .יו"ר הקיבוץ
הוועדה לאיתור ממלאי תפקידים בראשות שרה בהיר-רוט ,מנהלת משאבי אנוש ,הביאה
לאסיפה שני מועמדים מומלצים להחלפת יהודה בכר בתפקיד יו"ר קיבוץ יפעת :יזהר לנדאו
מגבעת חיים איחוד וירון אסף מכפר יהושע .עליהם נוספה מועמדותו לתפקיד של נעם בן-
ישראל.
שלושת המועמדים הציגו בזה אחר זה את עצמם ואת תפיסתם את התפקיד.
הוחלט להעביר את ההצבעה לקלפי וכן נוהל ההצבעה :אם לא יהיה מועמד שיזכה בהצבעה
לרוב של  ,50%תתקיים הצבעה נוספת בין שני המועמדים שיזכו לרוב הקולות בסבב
הראשון.
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בקלפי שנערכה בימים  4-5.2.2015הצבענו על בחירת יו"ר הקיבוץ.
בהצבעה השתתפו  177חברים.
בעד נעם בן-ישראל הצביעו  66חברים ,שהם  37.3%מכלל המצביעים.
בעד ירון אסף הצביעו  71חברים  ,שהם  40.1%מכלל המצביעים.
בעד יזהר לנדאו הצביעו  40חברים ,שהם  22.6%מכלל המצביעים.
סבב הצבעה שני ייערך בין נעם בן ישראל לבין ירון אסף בשבוע הבא.

ב .תקציב ותוכנית עסקים וקהילה לשנת 2015
שרון ורדי – מנהל העסקים – הציג את עיקרי תוכנית המגזר העסקי לשנת  2015והתקציב
המוצע .הדיון על התקציב לא הסתיים ויימשך באסיפה הבאה.

איסור חניית רכב באזורי המגורים
בפתח האסיפה האחרונה נשאלה שאילתא של גד ברנע ,שלא הופיעה בסדר היום,
בעניין יישום ההחלטה האוסרת חניית כלי רחב באזורי המגורים.
הוסכם שתשובת מנהל הקהילה תתפרסם בעלון.
השאילתא של גד:
 .1האם הצוות המלווה את מנהל הקהילה בנושא זה התכנס? מה היו המלצותיו?
 .2מדוע החלטת הקלפי אינה מבוצעת?
 .3מדוע לא מתקנים את המחסומים המקולקלים מזה חודשים ושנים?
תשובת גלעד דקל – מנהל הקהילה:
 .1חברי הצוות המלווה בנושא איסור חניית רכב באזורי המגורים הם :אבישג
הנדלר ,מוניק שוויקה וערן שושני .הצוות התכנס והחליט על דרך פעולה
משולבת:
א .החזרת הנושא למוּדעוּת הציבור.
ב .פנייה בכתב ובעל-פה לחברים המחנים את רכביהם בשטחי המגורים
להוציא את הרכבים ולהחנותם במגרשי החנייה.
לאחר מיצוי שלבים א' ו-ב' – יישום ההחלטה על הטלת קנסות הלכה
ג.
למעשה.
שלבים א' ו-ב' נעשו בפרסום בעלון ובפניות אישיות לחברים.
לשמחתנו ,מספר לא מבוטל של חברים נענה והחל להחנות את הרכב מחוץ
לאזורי המגורים .חברים שברשותם תגי חנייה לנכים העבירו העתק
למזכירות.
 .2הקביעה שהחלטת הקלפי אינה מבוצעת אינה מדויקת .אנו פועלים ליישום
ההחלטה ,אך מעדיפים לפעול באורך רוח ובצורה חברית.
 .3המחסומים נפגעים על ידי נהגים פעמים רבות ועלות התיקון גבוהה .המחסומים
יתוקנו כחלק מהמשך הטיפול בנושא.
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ועד ההנהלה הנוכחי מסיים את כהונתו בסוף חודש פברואר .2015
עד ליום  17.2.2015ניתן להגיש מועמדות לוועד ההנהלה החדש.
האסיפה שתתבקש להעביר לקלפי את שמות המועמדים מתוכננת לתאריך .23.2.2015
ההצבעה בקלפי מתוכננת להיערך בימים . 26-27.2.2015
במבנה הארגוני של יפעת ועד ההנהלה עוסק בנושאים החברתיים וגם בנושאים הכלכליים של
הקיבוץ )הנהלה מאוחדת( .לפיכך ,חשוב שהרכב החברים בהנהלה יהיה הטרוגני ומגוון ככל
האפשר – שיהיו בו חברות וחברים בעלי רקע וניסיון כלכלי וחברות וחברים בעלי רקע וניסיון
בתחומי החברה; שיהיה מגוון גילי – חברות וחברים ותיקים ,חברות וחברים בגילי הביניים
וחברות וחברים צעירים .בקיצור ,חשוב ביותר שבהרכב הוועד יהיה ייצוג נאמן לכלל חברי יפעת.
אני פונה לחברות ולחברים הרואים עצמם מתאימים ויש להם רצון כֵּן לתרום לביתנו המשותף
ולהשפיע על עיצוב פני החברה להציג את מועמדותם לוועד ההנהלה .אני מַ פנה קריאה זו במיוחד
לחבר ֹות יפעת .שיעור השתתפותן של חברוֹת בהנהלת יפעת במרוצת השנים היה כמעט תמיד
נמוך .אפשר וכדאי לשנות נתון זה ,הדבר תלוי בכן!
אני מקווה שבסוף החודש תיבחר הנהלה חדשה הטרוגנית ומאוזנת ,שתקדם את יפעת בדרך
טובה ובחברוּת טובה.
גלעד דקל – מנהל הקהילה

פרץ יפה ז"ל
מרדכי שפר ז"ל
רוחמה גלעד ז"ל
מלכה מנוס ז"ל
זאב עברי ז"ל
חוה דורון ז"ל
הדס ביטון ז"ל
יעקב קליינבוים ז"ל
יונינה יזרעאלי ז"ל
גרשון בן-דוד ז"ל
לאה לוי ז"ל
ניר בן-חיים ז"ל
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כא'
כג'
כג'
כג'
כד'
כה'
כו'
כח'
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שבט
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שבט
שבט
שבט
שבט
שבט
שבט
שבט

26
20
34
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25
40
27
17
2
36
28
18

שנים למותו
שנים למותו
שנים למותה
שנים למותה
שנים למותו
שנים למותה
שנים למותה
שנים למותו
שנים למותה
שנים למותו
שנים למותה
שנים לנופלו

קיבלתי בשמחה רבה את תוצאות הצבעת החברים בקלפי על תקנון הקיבוץ החדש.
לפני למעלה מ 12-שנים החלטנו על שינוי מרחיק לכת באורחות החיים ובהסכמים החברתיים
שלנו.
במשך כל השנים שעברו מאז לא הצלחנו להתאים את תקנון הקיבוץ לשינויים שעשינו באורחות
חיינו .נשארנו עם "הוראות הפעלה" שאינן תקפות ,אינן רלוונטיות ואין אנו פועלים על פיהן.
למצב זה היו השפעות רעות ומקלקלות ברמה האתית ,ברמה החינוכית וברמה המעשית .הפער
פגע ביכולתנו לקדם מהלכים ארגוניים ,חברתיים וכלכליים וגרם להתמשכות תהליכים ובזבוז
כספים .כעת הצלחנו סוף-סוף לאשר תקנון קיבוץ חדש ,שמביא את השינוי באורחות החיים לידי
ביטוי ומעגן אותו משפטית במערכת הארגונית שלנו .להערכתי ,רק עם הזמן עוד נראה ונבין כמה
חשוב ומועיל הצעד שעשינו ,חברי יפעת.
תודות וברכות מיוחדות למי שהובילו אותנו במהלך הארוך והמורכב הזה בתבונה ,יושרה,
נחישות ושיתוף פעולה :גלעד דקל – יו"ר ועד ההנהלה ומנהל הקהילה ,ויהודה בכר – יו"ר
הקיבוץ המסיים .גלעד ויהודה עשו בשנתיים מה שלא עשו קודמיהם בעשר השנים קודם .זכינו,
לדעתי ,לייעוץ משפטי מעולה מעו"ד עומר כהן – הן בהיבט המשפטי של ניסוח סעיפי התקנון
החדש ,הן בכושר ההסבר והשכנוע והן בסבלנות שנדרשה במאבק על דעת החברים.
אני שמח וגאה בזכות שנפלה בחלקי להיבחר ולכהן בוועד ההנהלה שיזם והביא לידי גמר את
חידוש תקנון הקיבוץ .לכל חברי ההנהלה היתה תרומה משמעותית לשיקולים ולהחלטות שליוו
את מהלכי הכנת התקנון והובלת התקבלותו בציבור ,עד לסיום המוצלח .תרמו את חלקם גם
אלה שלא הגיעו איתנו כהנהלה לרגע הסיום ,אבל היו שותפים לאורך רוב הקדנציה שלנו בקידום
המהלך :שלמה עמר וגיורא סלע .חיבוק חם לריקי פרץ ,שכל-כך הקלה בעזרה הטכנית היעילה
והנעימה.
להחלטה שהתקבלה ברוב כל-כך מרשים בקלפי תרמו כמובן גם חברים שאינם חברי הנהלה,
שראו את חשיבות העניין ותרמו לשכנוע חברים לתמוך במהלך – הן באסיפה והן בשיחות לא
פורמאליות לקראת ההצבעה בקלפי.
רגע לפני סיום הכהונה שלנו כוועד ההנהלה ,ורגע אחרי אישור התקנון החדש ,אני חש סיפוק,
שמחה וגאווה על מה שעשינו לטובת החברה שלנו בקדנציה המסתיימת :על תקנון הפנסיה
והקמת מערכת הפנסיה בניהולו של אמנון גלעד; ההחלטות שהובלנו על הסדר צבירות העבר
)משימת מימושו בפועל עדיין לפנינו(; ההחלטות על מערכת היחסים ושיתוף הפעולה עם אגודת
מתיישבי יפעת; ההחלטות על אירועי שנת השישים ליפעת; ההחלטה על תקנון הקליטה ומהלך
הקליטה של חברים חדשים לחברות ביפעת; הקמתה והפעלתה של קרן המילואים; ועם זאת
ויחד עם זאת :ניהול שוטף של העסקים והקהילה ,שהיה ברובו יעיל ,שקוף ,תקין ונקי.
היו לנו בוועד ההנהלה גם חילוקי דעות ורגעים לא קלים ונשארו נושאים שבהם לא השלמנו את
המשימות והמטלות המונחות לפתחנו .אלה הם מלווים קבועים ,כמעט בלתי נמנעים ,של חשיבה
ועשייה ציבורית .באופן אישי ,נהניתי מהעבודה המשותפת עם חברי ההנהלה וממלאי התפקידים,
ואני מודה להם.
אברהמי קול
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למה סוגרים?
בשבוע שעבר נערכה שיחה בענייני היום ביפעת בין הוותיקים לבין גלעד דקל ושרון ורדי – מנהלי
הקהילה והעסקים .השאלה הראשונה שנשאלו היתה למה סוגרים את האורווה .השאלה הזאת
מציקה מאוד לחברים רבים– אישית וציבורית .גם לי .נכדתי קשורה לאורווה של יפעת כבר כמה
שנים ואוהבת את הרכיבה והסוסים אהבת נפש .בעלון הקודם קראנו את פנייתה של שחר ביטמן
בת ה 9-להנהלה לא לסגור את האורווה .כל מי שמגיע לאורווה יכול להתרשם שמדובר במועדון
רכיבה תוסס ומצויין ,אהוב על כולם .למה סוגרים פעילות חינוכית כזאת? השאלה שלי איננה
בצדדים הטכניים ,כי אם במהות :למה ? זאת השאלה העיקרית שעליה מתבקשת תשובה.
שרון השיב שמועדון הרוכבים הוא "שימוש חורג" ,והסדרת העניין תעלה ליפעת כסף רב .יכול
להיות ,למרות שבמקום היתה אורווה מאז הקמת יפעת ולמרות שעסקים אחרים שהם "שימושים
חורגים" אינם מפונים לעת עתה ,למיטב ידיעתי .בכל מקרה ,לא ההנמקה הכלכלית הזאת היתה
ההסבר של גלעד בעלון קודם .גלעד כתב שם שההחלטה התקבלה מסיבות חברתיות פנימיות .למי
להאמין? ההרגשה היא שאין שקיפות ואין דיווחי אמת.
לדעתי ,מועדון הרוכבים הוא פנינה אמיתית ביפעת .אני פונה להנהלת יפעת לשקול מחדש את
ההחלטה לפַ נות אותו מכאן ומקווה שחברים נוספים יצטרפו אלי .אני חוזרת ומבקשת הסבר
אמין ושקוף על סיבת הסגירה .לא ייתכן שסגירת פעילות ייחודית ,בעלת תרומה חינוכית
וחברתית כל כך גדולה ליפעת ולסביבה ,תגיע לידיעת הציבור רק בשלב האחרון ,מבלי שניתנה
לחברים אפשרות להשתתף בשיחה ובהחלטה.
אורה ברקאי

סגירת האורווה?
בעלון האחרון ,בהקדמה למכתבה הנרגש של שחר ביטמן בעניין האורווה ,קראתי כי "רבים
מאנשי יפעת קראו בעלון הקודם בצער את ההודעה על סגירת האורווה ביפעת" .חזרתי לעלון
הקודם ) (2155וחיפשתי את ההודעה על סגירת האורווה .חיפשתי ולא מצאתי.
כן מצאתי את הדיווח של מנהל הקהילה תחת הכותרת "השכרת האורווה – גמר פרשה
משפטית" .בקטע האחרון כתוב" :בית משפט השלום בעפולה קיבל את טענותינו .ביום ד'
 31.12.2014קיבלנו את פסק הדין ,המורה לאלי קרא ,שוכר האורווה ,להתפנות מהמקום עד סוף
מרץ "...2015
בנוסף ,קראתי ב"ידיעות הקיבוץ" מיום  23.1.2015בכתבה תחת הכותרת":המסמך של
הפרלמנט" פרטים הנוגעים לנושא ואשר מדגישים את העובדה על פסיקת בית המשפט לטובת
יפעת ועוד פרטים באשר להתנהלות המנהל העסקי לשעבר גיורא עם חברים מיפעת.
השאלה הנשאלת היא האם על השוכר לפַ נות את המקום על-פי החלטת בית המשפט ,או שמא
התקבלה ביפעת החלטה על סגירת האורווה?
דליה שוויקה
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תשובת גלעד דקל – מנהל הקהילה
דליה שוויקה שואלת בסוף רשימתה האם על השוכר לפנות את המקום על פי החלטת בית המשפט
או על-פי החלטה שהתקבלה ביפעת על סגירת האורווה .התשובה היא כי על השוכר לפנות את
המקום על פי החלטת בית המשפט .בשום גוף רשמי של יפעת לא נדונה השאלה האם לאחר
שהשוכר הנוכחי יפנה את שטח האורווה יושכר המקום לשוכר אחר שיפעיל חוות רכיבה או לשוכר
שיעסוק בפעילות אחרת .שאלה זו היא בתחום אחריותו של מנהל העסקים ,שהשיקולים שהוא
שוקל על סמך הנתונים שיש לפניו בבואו להחליט למי להשכיר את המקום הם רבים ומגוונים.
אשר לדבריה של אורה ברקאי :ראשית ,אינני יכול להתייחס להרגשות – לכל חבר יש הרגשות
שונות ביחס לעניינים שונים ,אבל כאשר אורה כותבת כי "ההרגשה היא שאין שקיפות ואין דיווחי
אמת" ,אינני יכול שלא להתקומם .בעלון  2131מתאריך  14.2.2014התפרסם פרוטוקול ישיבת ועד
ההנהלה מיום  ,3.2.2014שבו דווח על ההחלטה בעניין האורווה:
היום שוכרת את האורווה חברת א.מ .רוכבי יפעת בע"מ .החוזה עם החברה מסתיים
ב .17.3.2014-בהמשך ,ובהתאמה להחלטות קודמות של הנהלות יפעת במהלך שלוש
השנים האחרונות ,החליט ועד ההנהלה שלא לאשר את הארכת החוזה עם שוכר זה.
בהמשך ,ובהתאם לכך ,מסתיימים כל ההסכמים ו/או ההתנהלות שהייתה בין השוכר
לבין משה חקימוביץ' ,לרבות תשלום משכורתו.
המשך השכרת האורווה יטופל ,כמקובל ,על ידי מנהל השכרות עסקיות.
לאמור ,החלטת ועד ההנהלה שלא להאריך את ההסכם עם א.מ .רוכבי יפעת בע"מ דווחה לציבור
כלשונה כבר לפני כשנה .במילים אחרות :היתה שקיפות מלאה ,היה יידוע הציבור בהחלטות בזמן
אמת והיה דיווח אמת.
הדברים של שרון ורדי בשיחה עם החברים הוותיקים הם נכונים ומדויקים ,ומהווים נדבך נוסף
בעל משמעות לדיון באופי ההשכרה במקום בעתיד .התהליך המרכזי שאנו מנסים לקדם היום
ביפעת הוא שיוך הדירות ,ודבריו של שרון נאמרו בהקשר זה .אוסיף ואומַ ר ,כי נכון שהאורווה
היא חלק מהנוף של יפעת מיום הקמתה ,אולם יפעת עצמה השתנתה ומשתנה .בתחומים רבים
דברים שהיו אינם ,פעילויות הוחלפו ,נושאים חדשים תפסו את מקום קודמיהם.
לסיכום :בשלוש השנים האחרונות התקבלו שלוש החלטות בפורומים שונים על אי המשכת הסכם
השכירות עם השוכר הנוכחי – א.מ .רוכבי יפעת בע"מ .האחרונה מביניהן התקבלה ופורסמה
לציבור לפני שנה .לצערי ,בעקבות החלטה זו נגררנו על ידי השוכר להליך משפטי ,שבו קבע בית
המשפט פסיקה ברורה וחד משמעית .לא הוחלט על סגירת האורווה .האפשרות שמועדון רוכבים
יפעל ביפעת עם שוכר אחר עדיין שרירה וקיימת.

מזל טוב
לתמי פרנסיס
להולדת הנכדה ג'סיקה
בת לרון ואֶ מה.
ברכות לכל המשפחה!

מזל טוב
לחנה אדר
להולדת הנינה חיה-מושקא
לגילה אדר וליורם אדר
להולדת הנכדה
בת לנמרוד ורויטל.
ברכות לכל המשפחה!
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מעל  20שנה עברו מאז .כל הסימנים
והעובדות הובילו אל איראן ,אך החשודים
האיראניים בהטמנת הפצצה הקטלנית לא
הועמדו לדין ,אפילו לא נחקרו .גם בפיגוע
בשגרירות ישראל בבואנוס איירס שהיה
שנתיים בלבד קודם לכן והותיר  29הרוגים
ומאות פצועים ,לא נמצאו אשמים.
התובע ניסמן ,שהיה ממונה על חקירת
הפיגוע באמי"ה ,חשף בתקשורת עיסקה
חשאית שערורייתית בין איראן לארגנטינה,
שבה היו מעורבים דרגי המימשל הגבוהים
ביותר של המדינה ,בהם גם הנשיאה
קריסטינה קירשנר ושר החוץ הקטור
טימרמן .מטרת העיסקה היתה לקדם
קשרים כלכליים – ייבוא נפט לארגנטינה
מאיראן בתמורה לייצוא חיטה .המחיר ,לפי
תחקיר ניסמן ,היה טיוח פרשת הפיגוע
והורדת עננת האשם מעל איראן.

רוסאריו ,ארגנטינה28.1.2015 ,

שלום חברים.
עדכון אחרון מהשליחות התנועתית
ברוסאריו ,ארגנטינה – שבועות ספורים לפני
והשׁיבה לארץ.
הסיום כאן ִ
ארגנטינה סוערת – הפעם לא בגלל מזג
האוויר ,אלא בעקבות מותו הפתאומי של
התובע הפדראלי היהודי אלברטו ניסמן.
ניסמן נמצא ירוי בראשו בדירתו בבואנוס
איירס שעות ספורות לפני שהיה אמור להציג
בפני הקונגרס את ממצאי התחקיר על
הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בבואנוס
איירס )אמי"ה( ,שהתרחש ב 18-ליולי .1994
בפיגוע זה ,הקשה ביותר בתולדות ארגנטינה,
היו  85הרוגים ומאות פצועים .היינו אז
בארגנטינה בשליחותנו הראשונה .אני יכול
להעיד בלי להפריז שיש ארגנטינה שלפני ויש
ארגנטינה שאחרי אותו פיגוע נורא.

ארבעה ימים בלבד אחרי חשיפת ממצאי
התחקיר ושעות ספורות לפני הצגתם
בקונגרס ,נמצא ניסמן ללא רוח חיים
בדירתו .ארגנטינה כולה ,והקהילה היהודית
בפרט ,הגיבו בהלם וזעזוע עמוק – הן
מההאשמות החמורות שעלו מן התחקיר של
ניסמן והן ,ובעיקר ,ממותו הטראגי .מייד עם
ההודעה בחדשות ,עוד באותו ערב ,כבר היו
מאות התכנסויות ספונטניות של אלפי
אזרחים בארגנטינה בדרישה למיצוי
החקירה ולעשיית צדק .גם ברוסאריו – העיר
שבה אני נמצא – נערכו עצרות מחאה.
ארגנטינה מאז סוערת סביב תעלומת מותו
של ניסמן :האם היה זה רצח? האם
התאבדות ,כפי שדווח תחילה? איפה היו
המאבטחים? מי היה עם ניסמן? מי דיבר
אתו? מה מראות מצלמות האבטחה במגדל
המגורים היוקרתי שבו גר? )אבישג ,ירדן
ואני גרנו בבניין דומה לו בבואנוס איירס,
מאובטח ועם עשרות מצלמות(.
שומעים כאן הרבה ספקולציות והאשמות,
הנושא בחקירה אינטנסיבית – אך תשובות
בינתיים אין .הקהילה היהודית ,בתבונה
לדעתי ,לא רוצה בשום אופן שחקירת הפיגוע
ומות התובע יהיו "עניין יהודי" בלבד ,אלא
של החברה הארגנטינית כולה.

צילום :אי-פי
זירת הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס1994 ,
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עד כאן "הדיווח העיתונאי" – מכאן ,כמה
מילים ברמה האישית .אני נמצא בסוף
השליחות ,בשלב של סיכומים ,שיש בו הרבה
סיפוק ,פירגון וחום אנושי רב .תקופה
ארוכה של פעילות מגוונת בתנועה ,בבתי
הספר ,עם סטודנטים ,בקהילה ,עם עולים
פוטנציאלים – מגיעה לסיומה .מישהו אחר
)מישהי ,במקרה הזה( ימשיך במשימה
החשובה שלה הקדשתי בסך הכול ,בנטו,
כשבע שנות עבודה בקרב קהילות יהודיות
בתפוצות כנציג הסוכנות היהודית ומדינת
ישראל .בחלק ניכר משנים אלה היה
למשפחה חלק משמעותי במעורבות ,בעשייה
ובחשיבה.

בסוף החודש אשוב הביתה – לארץ ,ליפעת,
שממנה יצאתי לשליחות עם גמר תפקידי
כמנהל קהילה ואליה נשארתי מחובר
ומעודכן לאורך כל ימי השליחות ,וכמובן
ובעיקר – אל אבישג ,הגיבורה האמיתית של
פרוייקט השליחות שלנו לאורך השנים ,אל
הבנים ובנות זוגם שהיו לבנותינו ,וגם אל
ליזי ורובין ,שתי הכלבות המדהימות של גבע
ועודד שהצטרפו למשפחה.
בגמר השליחות הקודמת חזרתי אל כיסא
מנהל הקהילה ביפעת .בפעם הזאת אינני
חוזר אל תפקיד מוגדר .בכוונתי לנוח מעט
ולחפש ברוגע ובשקט כיווני עשייה
מתאימים .בכוונתי ,כבכל השנים ,להמשיך
להיות פעיל ומעורב בענייני יפעת והחברה.

קיטו וחניכיו ב"ועידת אתגר"2014 ,

מאז יציאתנו לשליחות הראשונה בטוקומאן
בצפון ארגנטינה עברו  21שנים .השיבה
הביתה כעת סוגרת עבורי פרק נפלא של
עשייה יהודית וציונית מרתקת .אני מציע
לצעירים ,יחידים ומשפחות ,שענייני העם
היהודי מעסיקים אותם ,לשקול לצעוד בדרך
מרתקת ומעשירה – דרך השליחות הציונית
בקהילות יהודיות בעולם.
להתראות בבית,
קיטו הנדלר

תזכורת חשובה
לקראת מסיבת פורים תשע"ה שתיערך בעוד כחודש ,ברצוננו לרענן בציבור את
ההחלטות הנוגעות להשתתפות בני נוער במסיבות עם אלכוהול .הנושא עלה שוב לדיון
בעקבות כניסתם של בני נעורים מכיתות י'-יא' למסיבת ראש השנה האזרחית ,חרף
הפרסום מראש כי ההשתתפות במסיבה זאת מותרת רק מכיתה יב' .נחזור ונדגיש כי
מסיבות עם אלכוהול – ראש השנה האזרחית ופורים – מיועדות למבוגרים בלבד .חל
איסור מוחלט ,חד-משמעי ,על כניסת בני נוער מתחת כיתה יב' למסיבות אלו.
במסיבת פורים בכוונתנו לאכוף בתוקף את האיסור הזה .חברי הנהלת החינוך יקיימו
תורנות במהלך המסיבה כדי למנוע כניסת בני נעורים .המסיבה תופסק אם תהיה
כניסה של בני נוער למרות זאת ,לאחר פנייה אישית ואזהרה פומבית.
אנו פונים להורים ולכל ציבור החברים והתושבים לסייע לנו במהלך זה ,שהוא לטובת
בני הנעורים ולטובת ציבור החוגגים כאחת .המעוניינים לסייע מוזמנים לפנות אלינו.
מאיה קדוש – רכזת תרבות
ורד שנפיק – רכזת חינוך משלים
גלעד דקל – מנהל הקהילה
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נטיעת עצי פרי במטעים ובפרדס
=1יוסלה כהן ועוזי שחר =2יאיר פסחי וחנן ליס =3יחיאל פייניק ואלתר פקר
=4יונינה ואברהם יזרעאלי =5זליג דוידוביץ' ופרץ יפה =6מרים ואברהם עמית
 =7עמוס גל ואמירה דרור
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ט"ו בשבט הגיע
ט"ו בשבט – חג האילנות ,הוא בראש ובראשונה חגו של עץ
השקד ,שהיה בשירי הילדים האהובים לשקדייה .פריחת
השקדייה היא סמלו של החג .ביום הזה חוגגים לשקדייה יום
הולדת .היש עץ נוסף מלבדה שזוכה ליום הולדת?
מטעי השקדים שלנו עדיין מהססים ,אבל השקדים שנותרו
ביפעת מהבוסתנים בשכבר הימים – פורחים גם פורחים,
ממלאים את הלב שמחה.

ְשׁ ֵק ִדיָּה יְ פַ ת צַ מֶּ ֶרת,
מוּדה,
ְשׁ ֵק ִדיָּה חֲ ָ
ע ֲִדינָה וְ נ ְֶה ֶדּ ֶרת
פְּ ִריחָ תֵ  הַ וְּ רֻ ָדּה.

ְשׁ ֵק ִדיָּה שֶׁ לִּ י נ ְֶחמֶ ֶדת
ְשׂ ִאי בְּ ָרכָהְ ,שׂ ִאי בְּ ָרכָה,
חַ ג הַ יּוֹם לָ יוֹם הֻ לּ ֶֶדת
לַפְּ ִריחָ ה ,לַפְּ ִריחָ ה.
לאה גולדברג

שבט תשע"ה ביפעת

לשׁ ְמ ָרהּ
לְ עָ בְ ָדהּ וּ ָ
זוכרים את נטיעת "חורשת השישים"? זה היה לפני שנה בדיוק.
בטקס חגיגי עליז ,עם רון בלב ואֵ ת ביד ,נטענו בט"ו בשבט 60
עצים מדרום לאסם ומחסן התבואות ,בהם אלונים ,חרובים
וברושים .ראינו עצמנו ממשיכי מסורת הראשונים ,שנטעו עצים
בגבעת יפעת עוד לפני הקמת היישוב .בעלון נכתב" :הלוואי
שחורשת השישים תגדל ותחזק ,ותפָ אֵ ר את נוף יפעת לדורות".

אחד העצים הבודדים ששרדו
את השנה הראשונה בחורשת ה60-

שנה עברה .השנה אין נטיעות ט"ו בשבט ,אולי בגלל שנת
השמיטה ואולי מפני שאין היכן לטעת .מכל מקום ,לפי מצבה
של חורשת השישים אחרי שנה ,נוכל לטעת שם שוב בשנה הבאה
בשמחה ובשירים את חורשת השישים ושתיים :עשבייה מדושנת
עונג בגובה קומת אדם מכסה את השטח .רק מספר עצים זעום
שרד את השנה האחת שחלפה .שוב הסתבר שאין די בנטיעה
כשלעצמה ,אפילו אם היא מלוּוָ ה בשירים ,פסוקי מקורות
ומצהלות ילדים .בשביל שתהיה חורשה ,צריך להכין תשתית
נכונה ,להשקות את העצים בקיץ בשנתם הראשונה ולדאוג שלא
ייחנקו בעשביית החורף .במילים אחרות ,צריך אדם בגן,
"לְ עָ בְ ָדהּ וּלְ שָׁ ְמ ָרהּ" .את זאת לא השכלנו להבין ולעשות.

] [...במקום חג האילנות נהיה ט"ו בשבט לחג הנטיעות .בשירים הנחמדים אין מילה על
העתיד לקרות לשתיל לאחר שנטענו אותו ,ועל המחויבות שלנו לעץ לאחר שעזבנו את
אתר הנטיעות .אין זה מקרה שנוצר זלזול בטקסי הנטיעה :לעיתים קרובות לא בא
בעקבותיהם יער או חורש ,אלא טקס נטיעה חדש.
עזריה אלון
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צוחקים ב'בית ערבה'
נעמי לוי מספרת :שלמה שילה משתף אותנו בבית ערבה בבדיחות מתקופות שרוב חברי יפעת
אינם יכולים לזכור .השבוע שמענו ממנו בדיחה מתקופת מלחמת העולם:

שני חיילים אמריקאים ,יענקל ושמשון )יהודים ,אלא מה( נפלו בשבי היפני.
הם ראו מייד שהשבי הוא לא בשבילם החליטו לברוח.
הבוקר אור ,השמש זרחה .מעיר יענקל את חברו:
"שימשֶ ען ,קימֶ ט שוֹיין ,די זון שַׁ יינט שויין!" )שמשון ,בוא כבר ,השמש זורחת!(
השומר היפני שומע ולא מאמין.
"תראה מה זה" ,הוא אומר לחברו" ,אלה בקושי יומיים בשבי וכבר מדברים יפנית"...

לוחמי האש
השבוע השתוממו העוברים ושבים למראה כבאית גדולה במגרש ליד הדואר:
בשום מקום ביפעת לא נראו אש או עשן .הכבאים שירדו מהרכב המרשים שָׂ מו
פניהם היישר אל גן "אתרוג" .לא ,לא פרצה שריפה בגן .הכבאים באו בעקבות
הזמנתה של הגננת אורטל לספר לילדים על תפקידי לוחמי האש בכיבוי והצלה.
הילדים הנרגשים קידמו את פני הכבאים בשיר האהוב של "סמי הכבאי".
הכבאים ,שבאו בשליחות חינוכית ,סיפרו להם על עבודתם .הילדים ניסו
לבדוק מה אפשר להספיק לעשות ב 60-שניות – פרק הזמן מרגע הישמע
קריאה במכשירי הקשר עד שיוצאים לדרך ושאלו המון שאלות .הכבאים
העניקו להם את הספר "דני הכבאי הגיבור" ,שיצא לזכרו של דני חייט ז"ל –
חברם מתחנת הכבאות וההצלה בעפולה ,שנספה באסון השריפה בכרמל.
אחר כך הלכו ילדי הגן ,שאליהם הצטרפו גם ילדי הגנון ,לראות את הציוד
המיוחד של הכבאית :סולמות ,מטפים ,פטישים לניפוץ חלונות וכיוצא בהם,
וגם דוחף עשן ,אורות מהבהבים וסירנה .הילדים לבשו מדי כבאים ,חבשו
קסדות ואחזו יחד בצינור כיבוי ארוך .איזו חוויה!
באותו יום כבר ידעו למעלה ממחצית ילדי יפעת מה יעשו כשיהיו גדולים.
לוחמי אש ,אלא מה.

חידון על עצים ביפעת ובמקורות ישראל בהנחיית יאיר פסחי ,מסיבת חג האילנות תשכ"ה )(1965
נבחרת חברים מול נבחרת חברת הילדים
חברים מימין לשמאל :מרדכי בן-דור ,שרה ברון ,יורם מחניימי ,שלמה שילה ,יוסף אהרוני
חברת הילדים משמאל לימין :חגית חורן ,בני אדר ,צבי גלעד ,נעם בן-ישראל ,דן שפר
נציג חברת הילדים במזכירות החידון )משמאל( :יהודה רייזנר
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ֵתּן ִלי מַ ה ֶשּׁיֵּשׁ לָעֵ ץ וּמַ ה ֶשּׁהוּא א יְאַ בֵּ ד
וְ תֵ ן לִ י אֶ ת הַ ְיּ ֹכלֶת לְאַ בֵּ ד מַ ה ֶשּׁיֵּשׁ לָעֵ ץ...
נתן זך
לרגל ט"ו בשבט השיבו כמה חברים על שאלה לא קלה:
אילו יכולתם לקבל במתנה תכונה שיש לעץ – איזו תכונה הייתם מבקשים לעצמכם?
זהבה הרמן:
את היכולת להמשיך כל הזמן להתפתח ולצמוח.
מנשה שאלתיאל:
את טבעות הזמן .הטבעות בגזע העץ שומרות את זכרון כל התקופות שעברו על העץ – שנה אחר
שנה .שום דבר לא נמחק ,לא הולך לאיבוד.
עפרה שטיינברג:
הירוק של עצים ירוקי-עד ,שמשמעותו עבורי חיוניות ,רעננות ,ברכה ומאור פנים לעולם.
אורי שוויקה:
את ההיאחזות בקרקע ,העמקת השורשים במקום אחד ויחיד  -מקום שאתה שייך אליו והוא
יישאר לתמיד חלק בלתי נפרד ממך.
מ.א.

סדר פסח – קריאה ראשונה
אנו מבקשים לערוך גם השנה סדר פסח קהילתי ,כשסידור השולחנות
מאפשר תחושת משפחתיות .הסדר מיועד לכל קהילת יפעת – חברים,
הרחבה קהילתית ,בנים ותושבים – ואורחיהם.
הנחיה מוזיקלית :ליאורה בלוך והקלידן סוף סלע.
הסעדה והגשה :גניגר
עלות למנה :לחברים ואורחיהם הקרובים –  ,₪ 120לילדים בגיל שנתיים
עד עשר –  ,₪ 70לאורחים מדרגה שנייה – .₪ 135
כדי להתארגן אנו חייבים לדעת עד  20.2.2015את המספר המשוער של
המשתתפים .אנא הירשמו אצל ריקי במזכירות או בדוא"ל התרבות.
הירשמו גם אם החלטתכם אינה סופית ,בציון הערה.
נשמח לכל מי שמוכן לעזור בארגון החג – תוכנית ,עריכה ועיצוב של חדר
האוכל.
מאיה קדוש – רכזת תרבות
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דרישת שלום ט"ו בשבטית מעבר רחוק:
בעלון קבוצת השרון מיום י"ט בשבט תשי"ב ) ,(15.2.1952הופיע שירו החביב של יצחק יצחק על
חגיגת ט"ו בשבט בפעוטון של בנו הצעיר נעם .ילדי הפעוטון בשיר ,בני שלוש-ארבע )ילידי סוף
 1948עד אמצע  (1949הם :אסתר ]אתי[ שחורי ,ורד בן-שחר-גליקליך ,נעם בן-ישראל ,רוני
מירובסקי ,שמואל עדיני ,גדעון ברזלי.
בסוף כל בית הופיע הפזמון החוזר – ציוני ,קיבוצי ,שיוויוני ושיתופי:
נִטַּ ע עֵ ִצים כּוּלָנוּ,
יַחַ ד בֵּ ן וּבַ ת,
נִטַּ עִ ,נטַּ ע בְּ יַחַ ד
הַ יּוֹם בְּ ט"וּ בִּ ְשׁבָ ט!

ט"ו בשבט בפעוטון
א.
אֶ ְס ֵתּר ,וֶ ֶרד ,רֹנִ י
ַלעֲבוֹד ָכּמוֹנִ י –
נֹעַ םְ ,שׁמוּאֵ ל וְ גִ ְדעוֹן
יַחַ ד כָּל הַ פָּ עוֹטוֹן.
נִטַּ ע עֵ ִצים כּוּלָנוּ...

ג.
נֹעַ ם ,אֶ ת הַ ְטּ ַר ְקטוֹר
לָמָ ה זֶ ה פֵּ ַר ְק ָתּ?
אֶ ִתיְ ,שׁמוּאֵ ל – לַחֲ רוֹשׁ!
אַחַ תְ ,שׁ ַתּיִ ם וְ ָשׁלוֹשׁ!
נִטַּ ע עֵ ִצים כּוּלָנוּ...

ה.
ְשׁ ִתילִ ים בַּ יָּד ִנ ָקּחָ ה
וְ ִנ ְשׁתּוֹל פֹּה ָכּכָ ה,
גַּם אֲ נִי וְ גַם אַ ָתּה
כָּל הַ יּוֹם עֵ ִצים נִטַּ ע.
נִטַּ ע עֵ ִצים כּוּלָנוּ...

ב.
יֵשׁ לְ ר ֹונִי פֶּ ֶרד,
מַ חֲ ֵרשָׁ ה לְ וֶ ֶרד,
שׁוֹט אָרוֹ בְּ יַד גִּ ְדעוֹן
כִּ י גִּ ְדעוֹן הוּא הָ עֶ גְ לוֹן.
נִטַּ ע עֵ ִצים כּוּלָנוּ...

ד.
ַנעֲדוֹר כּוּלָנוּ
אֲ ָדמָ ה שֶׁ לָּנוּ
בַּ יּ ַָדיִ ם הַ  ,הַ  הַ !
בַּ מַּ עְ ֵדּר בּוֹרוֹת ִנפְ ַתּח.
נִטַּ ע עֵ ִצים כּוּלָנוּ...

ן.
חָ ַר ְשׁנוּ וְ נָטַ עְ נוּ,
אַ  כָּל עֵ ץ ָקטָ ן הוּא.
גֶּשֶׁ ם ,אַל נָא ְתּאַחֵ ר,
הָ עֵ ִצים הַ ְשׁ ֵקה מַ הֵ ר!
נִטַּ ע עֵ ִצים כּוּלָנוּ...

ז.
בָּ א גֶּשֶׁ ם ִמשָּׁ מַ יִ ם,
מַ ְשׁ ֶקה כָּל עֵ ץ בְּ מַ יִ ם,
ִשׁיר שָׁ ִרים הָ ֲענָנִ ים:
ִחישׁ גִּ ְדלוּ עֵ ִצים ְקטַ נִּים!
נִטַּ ע עֵ ִצים כּוּלָנוּ,
יַחַ ד בֵּ ן וּבַ ת,
נִטַּ עִ ,נטַּ ע בְּ יַחַ ד
הַ יּוֹם בְּ ט"וּ בִּ ְשׁבָ ט!
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ביום שישי ,י"ז שבט תשע"ה6.2.15 ,
נתכנס במועדון דורות בשעה 17:45
ל"סדר ט"ו בשבט" קהילתי.
נשיר ונספר בשבחי הארץ ,נטעם מפירותיה,
וננסה "לתקן" בדרך הקבלה ,היהדות והציונות.
אתם מוזמנים להביא ל"שולחן הסדר"
מעט תקרובת מפירות הארץ ומטעמיה.

חג שמח!
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