
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  פתחו את השער
  

 ,ִּפְתחּוהּו ָרָחב, ִּפְתחּו ֶאת ַהַּׁשַער
 :ָעבֹור ַּתֲעֹבר ֹּפה ַׁשְרֶׁשֶרת ָזָהב

 ַאָּבא
 ְוִאָּמא

  חְוָא
 ,ְוָאחֹות

  הְוָחָתן ְוַכּלָ 
  .ְּבִמְרֶּכֶבת ַקָּלה

  

 ,ִּפְתחּוהּו ָרָחב, ִּפְתחּו ֶאת ַהַּׁשַער
 :ֶׁשֶרת ָזָהבָעבֹור ַּתֲעֹבר ֹּפה ַׁשְר 

  אַסּבָ 
  אְוַסְבָּת 

  דְודוֹ 
  ,הְודֹודָ 

  םּוְנָכִדים ְוִניִני
  .םְּבִמְרֶּכֶבת ְּפִניִני

 
 ,ִּפְתחּוהּו ָרָחב, ִּפְתחּו ֶאת ַהַּׁשַער

 :ָעבֹור ַּתֲעֹבר ֹּפה ַׁשְרֶׁשֶרת ָזָהב
 ַאָּגס

 ְוַתּפּוחַ 
 ,ּוְדַבׁש ְלִקּנּוחַ 

 ְוָרִקיק ְצַהְבַהב
 .בַעל ַצַּלַחת ָזהָ 

 
ר ַע ַּׁש ת ַה חּו ֶא ְת   , ִּפ

ב ָח ָר חּוהּו  ְת   .ִּפ

  
  קדיה מולדובסקי

 פניה: מיידיש
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 2015תקציב ותוכנית עסקים וקהילה לשנת 

 והסתיים באסיפה 2.2.2015 החל באסיפה שהתקיימה ביום 2015הדיון בתקציב לשנת 
 – מרקיאר הציג בעזרת ורד – מנהל העסקים –שרון ורדי . 9.2.2015שהתקיימה ביום 

 –גלעד דקל . יב המוצע והתקצ2015הציגו את עיקרי תוכנית המגזר העסקי לשנת , התמחירנית
  . תקציבצעת ההציג עם ורד את תוכנית הקהילה וה, מנהל הקהילה

   .2015בתום הדיון אישרה האסיפה את התוכנית והתקציב של העסקים והקהילה לשנת 

  .לחדש את גביית אגרת השיוך ולהטיל אגרת ביוב נדחו, ההצעות להעלות את מס הקהילה

הטילה על ועד האסיפה . ציביים מול אגודת מתיישבי יפעתבדיון עלתה גם שאלת היחסים התק
 החוב המוסכם של את גובה םמתיישביהאגודת הנהלת  עם לקבועי התפקידים מלאומה הנהלה

  . של האגודה יוחל בהחזר החוב2015האגודה לקיבוץ ולדרוש כי בתקציב 

�  

בה הסביר אמיר  שיחה פתוחה ש18.2.2015התקיימה ביום , ולבקשת חברים, בהמשך האסיפה
אופן , מטרותיהן, )קיבוץ יפעת ואגודת מתיישבי יפעת(כהן את המבנה המשפטי של שתי האגודות 

  .מקורות כספיים והגופים המפקחים והמבקרים, הוועדים, ניהולן

בהסתמך , ממוצע הגשמים השנתי של יפעת
עומד על ,  שנה של רישומים מסודרים60על 

  .מ" מ546.5

דו ביפעת יר) כולל  (20.3.2015עד ליום שישי 
  .מ" מ520.0

ברור ששנת , מאחר שהגשם מוסיף לרדת
ה תעבור את הממוצע ותירשם כאחת "תשע

  .השנים ברוכות הגשמים
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  :  כשעל סדר יומה שני נושאים23.2.2015האסיפה הבאה תתקיים ביום 

  . דניאל פרייטגח" מוצע רו–בחירת מבקר פנים ליפעת   .א

. אישור העברה לקלפי של שמות החברים שהציעו עצמם כמועמדים לוועד ההנהלה החדש  .ב
 . נבחרי ציבור6בוועד ההנהלה יחד איתו מכהנים . ר ועד ההנהלה הוא מנהל הקהילה"יו

כספים מנהל ור הקיבוץ "יוגם באופן קבוע בתוקף תפקידם בישיבות ההנהלה משתתפים 
  .משתתפת בישיבות הנוגעות לנושאים שעליהם היא מופקדתמשאבי אנוש מנהלת . עסקיםו

,  בני זוגולים לכהן באותו ועד הנהלה חברים שהםעל פי תקנות רשם האגודות השיתופיות לא יכ
תקנות אלו חלות יבחרו בקלפי חברים שאם י.  זוגםבנות/הורים וצאצאיהם ובניאו חברים שהם 

  .ות יותר קוליקבל שיכהן מי, עליהם
  

  ):ב שמות משפחה"לפי א(החברים והחברות שהעמידו עצמם כמועמדים לוועד החדש הם 

  עומר השרוני  מאיר אליהו

  ניר יוגב  אריאלה בגון

  אמיר כהן  איתן ביטון

  אברהמי קול  עירית גלילי

  ערן שושני  דורון גלעד

  עופר שפריר  מאיה דרור

  קורן תרשיש  קיטו הנדלר

  לה מנהל הקהי–גלעד דקל 

  

  

  

  .ר הקיבוץ"בחירת יו הצבענו על 12-13.2.2015בקלפי שנערכה בימים 
  

   . קולות כשרים206נספרו , חברים 207 בהצבעה השתתפו

  . מכלל המצביעים49.5%שהם ,  חברים102 הצביעו ישראל- נעם בן בעד
  .צביעים מכלל המ50.5%שהם ,  חברים 104 הצביעו ירון אסף בעד

 
  .ר הקיבוץ"                                   ירון אסף נבחר ליו

  

  

  

  

      

    

      

      

        

        

      

  אנו שותפים בצער משפחת עמיאלעם 

  .ל"זורובה 'ז-סימה עמיאלעל מות 

  אנו שותפים בצערת פלג עם משפח

  .ל"זאלי פלג  על מות
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  : נערך במוזיאון הרפת מפגש מרגש לציון שלושה אירועים5.2.2015ביום 

 רפתנים – ענף הבקר והחלב בישראל ם ולממשיכים שלהשקת לוח זיכרון והנצחה למייסדי �
  .מובהק על הענףייחודי שהטביעו חותם , בולטים ואנשי מקצוע

 היוזם והמייסד הנמרץ של מוזיאון –ל "מלאת עשר שנים להסתלקותו של חברנו שלמה דורי ז �
 . והכללת ארכיון הרפת בישראל בתוכוהרפת

רפתן ,  מרחביה חבר קיבוץ– ל" הייחודיות של עזרא צמרי ז'הקולאזיצירות מחנוכת תערוכה  �
 .ואמן

בלטו  .רביםבני משפחות ואורחים , בעבר ובהווה של ארגוני הענף פעילים ולים"כנמלכנס הגיעו 
 של אשר באו לכבד את זכרו – נכדים ונינים , בנים– י משפחת דורי לדורותיהםבנוכחותם בנ

  .ל"שלמה ז
  

 חנכנו את שם, אוןירחבה העליונה של המוזעברנו לאון הרפת יבמוזאחרי השקת לוח ההנצחה 
   . המועצה לשימור אתרי מורשת בישראלסיועשנבנתה ב, במת האירועים החדשה

 ראש –  בצר אייל:דברי ברכהבטקס נשאו 
 – אביתר דותן, עמק יזרעאלהמועצה האזורית 

ל " מנכאופי רייך, ל התאחדות מגדלי בקר"מזכ
 ,)הסתדרות הרופאים הוטרינריים ("החקלאית"

 הזרעה מלאכותית(" שיאון" מנהל – אלון ענבר
 כמו כן נישאו דברי תודה והוקרה .)וטיפוח

בתמונות , שסייעו במידע, למשפחות מייסדי הענף
על התמיכה והסיוע  –  הענףלארגוניובתרומות ו

תודה ל . הזיכרוןהפקת לוחבבשדרוג הארכיון ו
האמן אלמנתו של , אסתר צמריזכתה מיוחדת 

   .עבודותיומתרמה למוזיאון ש, ל" צמרי זעזרא
  

עבד ללא לאות על הגשמת ואף את רעיון הלוח אשר חלם והגה  , אוצר המוזיאון–אבנר גלילי 
רטט יש, נכדו של שלמה דורי ,יונתן כנעני . נשא דברים מרגשים– הזהוהחשוב חד פרויקט המיוה

, "החקלאית" רופא ראשי בארגון לאחרונה עד – ר עודד ניר"ד  חתם את הערב.כרוזלקווים 
  .הבקר היום  על רפואתהרצהש

  

   ברקת כהן

 עזרא צמרי, ברפת
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  :גלילי בטקסדברי אבנר מ
  

תחקיר של קרוב פרי הינו  הבקר בישראללוח הזיכרון וההנצחה לאנשי החזון והמעש בענף 
המסע ללימוד פועלם ותרומתם של פורצי הדרך בענף מבין . שנעשה בהרבה כבוד ואהבה, לשנתיים

 היה –חריצות ועקשנות , חשיבה מקורית, תבונה, אמונה,  נשים וגברים בעלי חזון–המייסדים 
, יצירת קשר עם בני המשפחותכללה העבודה גם , מלבד הלימוד ואיסוף המידע. מסע מרתק

  . הלוח. בהגהות ובעיצוב,  השקעה בניסוח–ולבסוף , לעיתים תוך הפעלת אמצעי בילוש מתקדמים
  

בבחירת האישים המונצחים בלוח נעזרנו במאגרי המידע של ארכיון . גם טועים, כאשר עושים
. לאית ובשיאוןבחק,  בהתאחדות מגדלי בקר–הרפת ובחוות דעתם של אנשים מתוך הארגונים 

 . לרמת השיפוטביחס לקריטריונים לבחירה וביחס ביקורת שמעו גם דבריבמשובים שקיבלנו נ
 תמיד ישנם המעריכים אחרת את – בחירה של כל הזה כנראה טיב. והבחירה של האישים בלוח

, ההפקהמלאכת בעיצומה של , באחרונה.  ואת הראויים ביותר לזיכרון והנצחההתרומה הייחודית
חלטנו שלא לעכב את המלאכה ה.  נוספיםאישיםהגיעו אלינו פניות להרחיב את היריעה ולכלול 

  . לוחל אישיםת וספ ה ותשקולשתבחן מחדש את הקריטריונים, ועדת שיפוטאלא להקים , כעת
  

 שסייעו לנו לשדרג את ,שיאוןלאגודת החקלאית ו ןלארגו, תאחדות מגדלי בקרהל ברצוני להודות
 נשמח .פעולהעל שיתוף הבני המשפחות תודה מקרב לב ל . הלוח אתקיון ולהפמבנה הארכי

פועלם של חומרים המתעדים את שבו שמורים , הרפתבמוזיאון הרפת ובארכיון כם לביקורי
שיוכלו להעשיר , כתביםרשימות ו, תמונותעבור הארכיון נשמח לקבל .  נוספיםשל רביםיקיריכם ו

  . לדורותאת הידע והעניין
  

  למותו  שנים  33  אדר  'א  ל"אברהם עמית ז

  למותו  שנים   29  אדר  'ב  ל" ז עודד ארצי

  למותה  שנים  13  אדר  'ה  ל"חוה הבר ז

  למותה  שנים  27  אדר  'ז  ל"דבורה שושני ז

  למותו  שנים  41  אדר  'ח  ל"שמואל מאירי ז

  למותו  שנים  48  אדר  'ט  ל"אליהו פפיש ז

  הלמות   יםשנ  14  אדר  'י  ל" זגוטה שוחט

  למותו  שנים  6  אדר  'ח  ל"אשר קוזניצקי ז

  למותה  שנים  41  אדר  'יא  ל"יהודית דנאי ז

  למותה  שנים  16  אדר  'יב  ל"שולה אדר ז

 

  :             רפתניות בקבוצת השרון     :גבת             רפתן ב
 עמי-צילה משי וצפורה בת,           אסתר שכטר         מרדכי גוטמן בחליבה ידנית
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  . לך שאין מה את לתת אלא אינו האהבה מעשה
. לו לתת תוכל לא, המעגל חוני שראה זקן אותו כמו, חייך את שאפילו הכרה מתוך עץ לטעת

  . לקניון או לכביש שתיכבש קרקע או מים לא גם לפעמים
  .לטעת זאת ובכל

  
  . לך שאין מה את לתת אלא אינו האהבה מעשה

  . ימים לשמונה יספיק לא שהשמן בידיעה רהבמנו אור להדליק
  . במצור ויחרב ישוב המקדש בית, יספיק אם שאפילו בידיעה
  ?"השדה עץ האדם כי ",החרוב על תגן לא החרב שאפילו

  
  . ועדה של לא, אדם של מעשה הוא האהבה מעשה

  . במגבלתו פנימית הכרה מתוך נעשה הוא
  . באינטימיות. לארצו אדם בין וכך ,באינטימיות, אנשים בין כך
  . אהבה למעשה אותו לחשוב טועים שלפעמים ,מכיבוש שונה כך כל
  . יספיק לא שהשמן בידיעה תלמודי נר להדליק יודעים גברים מעט. אנשים בין גם כך

  ?הכובש גיבור איזהו
  

  . אהוב ילד מוליד האהבה מעשה
  ). כן גם הסעד (תןיי כבר שאלוהים

  . ממנו צאיי גם וכך עירום לעולם שבא כזה. לוהכ לו שיש כזה לא
  . להם שאין מה את לו הנותנים הוריו אהבת שיודע כזה
  .לו אין כי לאהוב היודע כזה

  
  . לך שאין מה את לתת אלא אינו האהבה מעשה

  . לתת זאת ובכל. לגעת יודעות שאינן המילים את
  . בסופו יהיה מה יודע שאינו המשפט את להתחיל

  . סביר שאינו את להבין ולנסות להבנה ניתן אינוש את להסביר לנסות
  . תקווה לטעת

  
  . אהבה של מעשה זה עץ לטעת
  .אהבה של מעשה זה לחיות

  . האהבה מעשה זה, לך שאין מה את לתת
  

  . השישים חורשת את נטענו כאשר שנה לפני לעצמי כתבתי ממש כך
  .הקודם בעלון שפורסמו כפי ,םמה המסקנות וגם הדיוקים אי לאחר בעלון זאת לפרסם החלטתי
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 אם, העצים את להשקות נוכל אם ידיעה ללא, ההנהלה של החלטה בלי נטענו השישים חורשת את
 קו דרכו יחפרו או הזה השטח על כביש יסללו לא אם, מעמד יחזיקו העצים אם, תקציב יהיה
 במקום לחיות וימשיכ ייילד אם. פרי וישאי כשהחרובים להתקיים תמשיך בכלל יפעת אם. ביוב
  .... זקנתי תלעגם  פנסיה תישאר אם, הזה

  
  . ביפעת הראשונים הנוטעים כמו ממש ,זאת

  ...בינתיים, כאן, היום קיומי את מאפשר ראשונים אותם של האהבה מעשה לשמחתי
  . כאן לחיות שנמשיך כדי נחוצים רבים אהבה מעשי עוד

  
  . עשביםה כוסחובחורף ו היהשקימערכת  בקיץ נפרשה באהבה

  .מילה או יד נתנו, עזרו, שעברו ועוד ביטמן אמיר, שפריר עופר של גם, שלי רק לא – אהבה
  . אנשים. ואשמה אחריות שלקחה, ועדה לא
  . צומחים וחורשתה יפעת את לראות רוצה אני כך

  . באהבה. להם שאין מה את שנותנים אנשים
  .לך יש אלה את כאשר והתלמוד מהמקרא בפסוקים די אין, נכון

  
 וחלקם האהבה הספיקה לא לחלקם, מדי קצרים היו הצינורות לחלקם. עצים מספר מתו לצערי
  . גדל ואף שרד הגדול רובה ,זאת ובכל. בקרקע להיאחז יכולת בלי נולדו

  ....בינתיים זה וגם. קודם שנתיים שניטעו הגדולים אחיהם גם
  . אהבה הרבה לעוד זקוקים אנחנו וגם העצים

  רון רן

 

 

 

 

" חורשת השישים"כתבתי על , ו בשבט"עלון ט, בעלון הקודם
  :בחריפות יתר

נוכל לטעת שם ,  של חורשת השישים אחרי שנהלפי מצבּה[...] 
שוב בשנה הבאה בשמחה ובשירים את חורשת השישים 

עשבייה מדושנת עונג בגובה קומת אדם מכסה את : ושתיים
. אחת שחלפהרק מספר עצים זעום שרד את השנה ה. השטח

אפילו אם היא מלּוָוה , שוב הסתבר שאין די בנטיעה כשלעצמה
בשביל שתהיה . פסוקי מקורות ומצהלות ילדים, בשירים
להשקות את העצים בקיץ , צריך להכין תשתית נכונה, חורשה

. בשנתם הראשונה ולדאוג שלא ייחנקו בעשביית החורף
את זאת לא ". ָׁשְמָרּהְלָעְבָדּה ּולְ ", צריך אדם בגן, במילים אחרות

  .השכלנו להבין ולעשות

, לשמחתי). כמובן, לא מעצמו(ימים ספורים אחרי הופעת העלון נּוקה השטח מהעשבייה הגבוהה 
זה היה אומנם נכון באזור : התברר לי שהרושם שרק מספר עצים זעום שרד היה מוטעה

רוב . שרק כעת נגלו לעין, העציםאך לא נכון לגבי רוב , המצומצם שאותו אפשר היה בכלל לראות
, כשראיתי את העצים שדבר קיומם נחשף. ואני מקווה שימשיכו להתפתח ולגדול, העצים חיים

בא רן . ואף לדבר בשבח אלה שהשקיעו מאמץ בניקוי השטח, התכוונתי להתנצל ולתקן את הטעות
  . תודתי נתונה לו. והקדימני בדבריו היפים

ותוספת מן הדפים , יים בעקבות מחשבותיו של רן על אהבה ונטיעה הרהורים איש–מכאן ואילך 
  .המרתקים של דברי הימים של יפעת
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  "לך שאין מה את לתת אלא אינו האהבה מעשה"

היוכל אפילו גדול האוהבים . שרן שב וחזר עליו, כנראה לא הבנתי את משמעותו של משפט זה
יכול האוהב לתת לכל היותר את כל מה שיש לו , ככל שדעתי משיגה? לתת את מה שאין לו

אולי מתכוון רן לכך שאוהב אמיתי . אם יהיה לו, שיוכל בהמשך לתת יותר, או אף לחלום, ולקוות
בעיניי אלה הם נכסים . אלא הם בתחום הרגש או הרוח, יכול לתת דברים רבים שאינם חומריים

  .י שיוכל להעניק אותם לזולתאך גם הם צריכים להיות של האוהב לפנ, חשובים מאוד
  

  "ייתן כבר שאלוהים"

אין . נאמנות, אחריות, מחוייבות: משמעותה.  מופשט רק רגשאינה ,למיטב הבנתי והכרתי, הבהא
. לפתוח חלונות וגם להציב גבולות, לתמוך, להנחות, צריך גם לגדלו באהבה וחום, די בהֹוָלדת ילד

, שיש לה תוצאה ממשית מאוד, עולה ממשית מאודזאת פ. גם נטיעת עץ אינה מעשה מטאפורי
  . הגנה והמשך טיפול, פתיחת מרחב, תכנון נכון: והיא מחייבת אחריות

  

   "ביפעת הראשונים הנוטעים כמו ממש"

 בראש ובראשונה –ותיקי יפעת נטעו מטעים גדולים של עצי פרי 
גם אחת הסיבות העיקריות להֹוָלדת , אגב, זאת(לשם פרנסה 

ואחת הסיבות למעשי האכזריות , באזורים מסוימיםילדים 
הם ידעו "). אינן מביאות תועלת"ש, הנוראים כלפי בנות

צריך לשמור עליהם מפני : שהעצים לא יישאו פרי מעצמם
, לגזום, לדשן, להשקות, מחלות והשתלטות עשבייה, מזיקים

גם אז עדיין לא , וכשיהיה פרי. לא יהיה פרי, בלי כל אלה. לדלל
עבודה ועבודה בלי ... לארוז, למיין, צריך לקטוף: ענוהג

. הנוטעים ידעו את המשמעויות האלו עוד טרם נטיעה. הפסקה
ה וגם לא על "הם לא נטעו לשם שמים ולא סמכו על חסדי הקב

מחשבה ועבודה רבה . עובדים שכירים שיעשו את העבודה
ני וכך גם לפ, הושקעו בתכנון והכנה לפני נטיעת כל עץ במטע

מערכת הערכים . נטיעה בגן הנוי בימי הבראשית של יפעת
אבל כדאי לדעת ולזכור את כל זה כשמעמידים את , השתנתה

  . מופת הנוטעים הוותיקים מול העיניים

צריך . לדעתי, אבל לא הבשיל נכונה לביצוע, בהחלט אוהב, רעיון יפה  היתה60-חורשת הנטיעת 
מה לקחת בחשבון התכנון לבחור נכון את סוגי העצים ו ולחשוב, היה להכשיר את הקרקע כראוי

אין . ועודבוגר מרחב הנדרש לכל עץ והתחשבות בלטעת מתוך הבנה ,  לשתול בחברותאמתאים
הנסמכת על מעט ההבנה  ,דעהזאת רק . גם לא ויכוח, בדבריי אלה אצבע מאשימה כלפי מישהו

  .ת שיש לי בנושאמקצועיה

חברים כל ה וללאמיר, לעופר, לרןי וקרתהנתונה , )בים פצעי אוהנאמנ (על אף דברי הביקורת
ומשתדלים להתגבר על העבודה הרבה , ת השישיםמאמצים בחורשבאהבה את השהשקיעו 

 . תבתחזוקה השוטפהכרוכה 

  
  

  "המעגל חוני שראה זקן אותו כמו"

סיפורו של מטע , עבר יפעתי- אסיים בסיפור, מאחר שרן הזכיר את הנוטע הזקן שראה חוני המעגל
  .החרובים שלנו

, מאחר שהשטח לא היה גדול. מערבית לרפת-דרומית, מטע החרובים ניטע בקצה שטחי המספוא
 כמו אינטנסיבישאינו נזקק להרבה מים וגם לא לטיפול , ומאחר שהחרוב הוא בדרך כלל עץ חזק

 עם עזרה בעונת – ה" יעקב לוי ע–עבד במטע החרובים רק חבר אחד , מטעי התפוחים והאגסים
  . הקטיף בסתיו

 1952', נטיעת מטע א, מיכאל קושט
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, כדאי לדעת.  במשקלכבשים ולסוסים, התוכנית היתה להעשיר בחרובים את המזון לפרות
 זאת דרכן של –שהאגדה התלמודית על חוני המעגל ותשובת הזקן אינה מקפידה על דיוק עובדתי 

כאשר החל המטע , תובכל זא.  שנה70לא צריך להמתין ,  שנים5-6החרוב נותן פרי כעבור : אגדות
יבול  .כבר נעלם מנוף יפעת דיר הצאן וגם מספר סוסי העבודה שנשארו היה זעום ביותר, לתת פרי

 יחד עם חרובים שנקנו מבחוץ והוגש כתוספת מזון שם נגרס, החרובים הגיע למחסן התבואות
 עד שקהו לברור חרובים מתוקים ולכרסם אותם, ילדי יפעת אהבו לבוא למחסן התבואות. לפרות

  . השיניים

מקורה הוא . היא שגרמה לחרובים להיעלם מסל המזון של הפרות-קהות שיניים זאת היא
המיוצרות על ידי רקמות , תרכובות מיוחדות= טאנינים (בתכולת הטאנינים הגבוהה במזון זה 

 על לשם הגנה מפני מיקרואורגניזמים ומפני אכילה, פירות בוסר ועלים, בעיקר זרעים, צמחיות
פורסמו המחקרים , בערך בזמן שבו החלו החרובים שלנו לשאת פרי). ידי מזיקים ובעלי חיים

ירידה בצריכת , הראשונים שהראו כי תכולת טאנינים גבוהה במזון גורמת להקטנת התיאבון
  . המזון ופחיתה בתנובת החלב של פרות

ה טעם להחזיק במשק מטע לא הי, משהוחלט סופית להוציא את החרובים מסל המזון של הפרות
  . והשטח צורף לשטחי המספוא הסמוכים60- העצים נעקרו בסוף שנות ה. חרובים

  מרים אהרוני
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 כל – "םיום האֵ  " את רבותותמדינבהחלו לציין  20-מראשית המאה הבערך : קצת היסטוריה

. 50-ם בחיפה בימי החנוכה בתחילת שנות האת יום האֵ בארץ החלו לחגוג . מדינה והתאריך שלה

לא בכל שנה ולא בתאריך וגם , דווקא בחנוכה לאו – הלכו בעקבות חיפהערים ויישובים נוספים 

.  הרשמי במדינה"םיום האֵ "על שבט כב'  שנה עד שמשרד החינוך יכריז על ל20-יעברו עוד כ. ועקב

. יום פטירתהשזה היה , של עליית הנוער" ם הילדיםאֵ ", התאריך נבחר לזכרה הנרייטה סאלד

.  שזה ממש לא אותו דבר– "יום המשפחה"ל" םיום האֵ "ב משרד החינוך את סֵ הֵ , 90-בשנות ה

,  אימצו תאריך חדשהן: הצליחו להערים על משרד החינוךעד מהרה אבל , התבאסודי הנשים 

תאריך זה צובר תנופה ).  במרץ8(שה הבינלאומי י יום הא– קודם הכיראף אחד בארץ לא כמעט ש

  . בארץ כולה וגם ביפעת–משנה לשנה 

  

קשה היום . סחיביוזמת עודדי ויאיר פ, 1970 בנובמבר 25-ם הראשון בביפעת חגגו את יום האֵ 

 ותיקים – כל הגברים התגייסו למאמץ.  השקעה עצומה נדרשה לארגון היום הגדולאיזולתאר 

אחרי תדרוך מפורט ומדוקדק , כמובן ( בכל הגיליםהם איישו את בתי הילדים. וצעירים

 וכמובן גם – חדרי החולים, מכבסה ומחסן הבגדים, המטבח וחדר האוכל, )מהמטפלות הקבועות

, לקטוף, להאכיל(היה הכרחי לטפל בו  כל מה ש–פרדס , חממות, לול,  רפת–ענפי המשק ר שאאת 

יציאה לטיול , חל בארוחת בוקר מפנקתשהֵ , הנשים זכו ליום חלומי. גם ביום חג, מדי יום) לתחזק

חודשים רבים עוד הזכירו את היום . והסתיים בערב מלא הפתעות, נהדר שכלל גם שיט בים

 .פיתוחהפילמים והל הוצאות עבלי חשבון , תועד בהרחבה במצלמות אוהבותש, הנפלא הזה

  .בעמודים הבאים אפשר לראות חלק מהעושר הזה

  
  

להנהלת החשבונות ,  העבודה לנגריה ולסנדלריה סידור:בין היתר, בדף השני.  דף ראשון–סידור עבודה ליום האם 
, ) שנאןידידיה( מתפרה כולל', וכו'  וכוקיטור ומכבסהל, למחסן התבואות, למספוא, ללול, לרפת ולקש, ולקופה
 )...נחמן תרדיון(מערכת ו) דוד מנור(קוסמטיקה , )דב סיני(מרפאה 
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