
   

  םיִ ָר צְ מִּ ל מִ אֵ ָר שְׂ את יִ צֵ בְּ 

  זעֵ ם לֹ עַ ב מֵ קֹ עֲ ית יַ בֵּ 
  ,וׁשְֹד קָ ה לְ דָ הוּ ה יְ תָ יְ הָ 
  .יוותָ לֹ שְׁ מְ ל מַ אֵ ָר שְׂ יִ 

  סנֹ יָּ ה וַ אָ ם ָר יָּ הַ 
  ורחֹ אָ ב לְ ּסֹן יִ דֵּ ְר יַּ הַ 
  יםילִ אֵ  כְ דוּ ְק ים ָר ִר הָ הֶ 

  .אןי צֹ נֵ בְ ת כִּ עוֹ בָ גְּ 

  סנוּ י תָ ם כִּ יָּ  הַ ךָ ה לְּ מַ 
  ,ורחֹ אָ ב לְ ּסֹן תִּ דֵּ ְר יַּ הַ 
  יםילִ אֵ  כְ דוּ ְק ְר ים תִּ ִר הָ הֶ 
  ?אןי צֹ נֵ בְ ת כִּ עוֹ בָ גְּ 

  ץרֶ י אָ לִ ון חוּ דֹ י אָ נֵ פְ לִּ מִ 

  בקֹ עֲ  יַ הַּ לוֹ י אֱ נֵ פְ לִּ מִ 
  םיִ מָ ם גַ ר אֲ וּ צּ י הַ כִ פְ הֹ הַ 

  .םיִ ו מָ נֹ יְ עְ מַ  לְ ישׁ מִ ַחלָּ 
  ד"תהילים קי
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 30.3.2015אסיפה מיום 

  ר לוועדה"הרכב ועדת הקלפי ובחירת יו.  א

 בלהה  עם בקשתה שלסיימה באחרונה את תפקידה, 2011ועדת הקלפי שנבחרה בראשית שנת 
הרכב ועדת בפני האסיפה הובאה הצעת ההנהלה ל. ר הוועדה" לסיים את תפקידה כיורפופורט

האסיפה אישרה את . חיים-סיגל מינקובסקי והדס בן, הרמןזהבה , לה רז'דבורה: קלפי חדשה
מאיר אליהו . חיים-גלית בןההנהלה את עה יצהר הוועדה "יומפקיד ל. הרכב ועדת הקלפי המוצע

בין גלית הבחירה אישרה העברה לקלפי של האסיפה . הציע אישית את מועמדותו לתפקיד זה
  .ר ועדת הקלפי"למאיר לתפקיד יו

  ביקורתר ועדת ה"יו. ב

ח דניאל פרייטג למבקר הפנים של " אושרה הצעת ההנהלה לבחור ברו23.2.15באסיפה מיום 
ר " לבחור בגדעון ברזלי ליובאה ההצעה הובאסיפה הנוכחית . עוד לפני בחירת ועדת ביקורת, יפעת

להעביר לקלפי האסיפה אישרה .  ולהביא בהמשך הצעה להרכב מלא של הוועדהועדת הביקורת
  .ר ועדת הביקורת"רתו של גדעון ברזלי ליואת בחי

  השכרת האורווה. ג

באמצעות עצומה שהוגשה למנהל ,  חברים50-פי דרישה של יותר מ-הנושא הובא לאסיפה על
החברים דרשו קיום דיון שבו יוסבר לציבור למה התקבלה מלכתחילה . הקהילה לפני חודש וחצי

בתום דיון מתוח קיבלה האסיפה את החלטת ). תמסגר' ר(החלטה של ההנהלה על סגירת האורווה 
המסמיכה את מנהל העסקים לבדוק את מכלול , )גם עמוד הבא' ר(ועד ההנהלה האחרונה 

  .כולל המשך ההשכרה למועדון הרכיבה של אלי קרא, האפשרויות העסקיות של מתחם האורווה

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  

  קריאה לדיון ציבורי
  

 .אנו החתומים מטה מבקשים לקיים דיון ציבורי באסיפה בהקדם בנושא סגירת האורווה
: וטהכי אם בשאלה הפש, הדיון שאנו מבקשים אינו ממוקד בתקינות הליך קבלת ההחלטות

 לוותיקים במפגש עימם  הן בהסברים–על שאלה זו נמנע מנהל הקהילה מלהשיב  ?למה
 מדוע מתחמק –אם החלטת ועד ההנהלה התקבלה מסיבות הגיוניות סבירות . והן בעלון

  ?מנהל הקהילה מתשובה
  

, לבני נעורים, מועדון הרוכבים ביפעת מספק זמן איכות שאין לו תחליף לילדי יפעת והאזור
כולם .  המופנים ליפעת על ידי בית הלוחם–ל " בהם לא מעט נכי צה–לנכים , מבוגריםל

מועדון הרוכבים מביא ליפעת לא רק שם טוב ופעילות חינוכית . נפגעים מהמהלך הזה
מדוע מוותרים על ההכנסה . כי אם  גם הכנסה כלכלית לא מבוטלת, וערכית יוצאת דופן

 ?הזאת
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  25.3.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

 עבודה של ועד ההנהלהההלי ועבודה ונהסדרי .  א

נקבעו סדרי .  שנבחר בסוף פברואר,ישיבה זו הינה הישיבה הראשונה של ועד ההנהלה החדש
  . נושאים לסדר היום של ההנהלה ועודהדרך להבאת , ישיבותהתכיפות , העבודה

כזאת לקיום הכשרה תיבדק אפשרות , לחברי ועד ההנהלהמתאימה הכשרה בעקבות בקשה ל
 .נוספיםופתיחתה גם לממלאי תפקידים 

  

  שינוי החלטה בנושא השכרת האורווה  .ב

  מנהל השכרות עסקיות, שלמה עמר :בהשתתפות
  

 שקבעה ,3.2.14 ועד ההנהלה הקודם מיום תהחלטאת   ביקש מההנהלה לשנותמנהל הקהילה
סכם הקיים הינו עד תוקף הה. עם אלי ומאיה קראאורווה ההסכם השכרת כי לא יחודש 

31.3.15 .   

 לבדוק את מכלול םבתום דיון ארוך ומפורט החליטה ההנהלה להטיל על מנהל העסקי
כולל חידוש ההסכם עם מאיה ואלי , האפשרויות העסקיות הקיימות לגבי מתחם האורווה

  . אישור ועד ההנהלהו ו לדיון ולהביא,קרא
  

 
        

  למותו  שנים  37  ניסן  'טו  ל"דוד יזרעאלי ז
  למותו  שנים   37  ניסן  'טו  ל" זשמחה גולן

  למותה  שנים   39  ניסן  'טז  ל"יונקה דנאי ז
  למותו  שנים   23  ניסן  'יט  ל" זמשה אבישי

  למותו  שנים   50  ניסן  'כא  ל"פנחס גולדמן ז
  למותו  שנים   15  ניסן  'כא  ל"בנימין כהן ז

  למותו  שנים   42  ניסן  'כב  ל"יוסף אהרוני ז
  למותו  שנים   34  ניסן  'דכ  ל"מיכאל עובד ז
  למותה  שנים   33  ניסן  'כה  ל" זאסתר אהרוני
  למותה  שנים     8  ניסן  'כו  ל" זחיה פרומקין

  למותו  שנים   54  ניסן  ' כז  ל" זאריה גלילי
  למותו  שנים   48  ניסן  ' כז  ל" זאלכסנדר אונגר
  למותו  שנים   22  ניסן  'כז  ל" זיהושע גולדהור

  לנופלו  ניםש   25  ניסן  'כח  ל"חגי קושט ז
  לנופלו  שנים   25  ניסן  'כח  ל"נמרוד פסחי ז
  למותה  שנים   29  ניסן  'כט  ל"צביה ביטמן ז

  למותו  שנים   29  ניסן  'כט  ל"אררט ז) בוקו(יצחק 
  למותה  שנים   22  ניסן  'ל  ל"שרה פפיש ז

  למותה  שנים   17  ניסן  'ל  ל"אסתר לוריה ז
  למותה  שנים   22  אייר  'ג  ל"יפה גלילי ז
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   ליווינו בצער 2.4.2015, ה" תשעניסן בג"י', הביום 
  . ל" זאהרון גובקיןלמנוחת עולמים את חברנו היקר 

  

  , וכן דברי משפחה וחברים לזכרו, דברי הפרידה בהלוויה
 .יופיעו בעלון זיכרון ביום השלושים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אין שום . ר פסחאפשר שראוי ונכון היה בעלון ערב החג לדבר על הערות מעוררות מחשבה לסד
מוטב לעשות זאת נדמה ש, ובכל זאת. תענוג של הרחבת הדעת בהערות לסדר יומנו וסדר חיינו

  .עכשיו ולא לדחות
  

הוא כידוע קובץ , יקר ומתיש, תקנון הקיבוץ שאישרנו לפני זמן לא רב בתום תהליך ארוך מאוד
 יכולים לעמוד בסתירה החלטות אסיפה ותקנונים אחרים אינם". חוקה"מעין , החלטות יסוד

כל החברים מחוייבים במידה שווה . לכן נמנע התקנון ככל האפשר מניסוחים כובלים, לתקנון זה
. לדעתי, יתר-לנבחרי ציבור צריכה להיות מחוייבות, אף על פי כן. לקיים את הוראות התקנון

  .ליםהפרת התקנון על ידי נבחר ציבור היא בגדר שבירת הכ. רגישות גדולה במיוחד
  
בשאלה , )אסיפה(ר האסיפה דרישה לקיום דיון ציבורי " בפברואר הוגשה למנהל הקהילה ויו15-ב

על העצומה חתמו . מדוע הוחלט שלא להאריך את הסכם השכרת האורווה עם מאיה ואלי קרא
  . חברים50-למעלה מ

  : בתקנון הקיבוץ החדש קובע89סעיף 
ת חוה של לא פרישת כך על פי דשולעת ייבחא היו, תלליה כפיסל עת אכס בכנת לשאית רהמזכירו

ו זה כרישת דמקבל יום 30תוך )  .א.מ,  חברים31: כיום, ביפעת (ץ קיבוי הברל חלר כממספ %10-מ
  .ן בעניין שצויין באותה דרישהולשם די

  
ר האסיפה שום "או למנהל הקהילה או ליו) ועד ההנהלה(נוסח התקנון אינו מאפשר למזכירות 

נטלו , למרות זאת. גמישות או פרשנות אישית בעניין קיומה של אסיפה על פי סעיף זה,  דעתשיקול
  :ר האסיפה מרחב גמישות ופרשנות מרחיק לכת באסיפה האחרונה"לעצמם מנהל הקהילה ויו

נכון שהיתה הסכמה של .  יום מקבלת הדרישה45אלא אחרי ,  יום30האסיפה לא כונסה תוך   .א
ה רּכָ אי אפשר היה לתת ַא(ה של שבועיים לתשובה רּכָ מה לאפשר ַארוב החותמים על העצו

נשארה , עם זאת). ה שעליה הוסכםרּכָ פג בתום הַאהקיים מאחר שתוקף ההסכם , גדולה יותר
היה המועד הנקוב בתקנון ,  שאלמלא ההפצרות והתזכורות הרבות– אולי מוטעית –הרגשה 

  ... מה זה כבר משנה– יום 90, 60, 30 –נשאר בגדר המלצה שאיש אינו מחוייב לה 
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דיון בנושא השכרת האורווה על פי : "כמצופה וכראוי, בסדר היום של האסיפה לא נרשם  .ב
, כביכול". דיווח בנושא האורווה"אלא , או משהו כזה, " מחברי יפעת16%-דרישת למעלה מ

למדרגת סעיף  טשטוש העניין והנמכתו –למעשה .  שאלה של ניסוח בלבד–עניין של מה בכך 
לא , בר לעצם פרסום מועד האסיפה וסדר היוםמעֵ . לא ממש מעניין, לא באמת חשוב, שלישי

לא התפרסם תוכן , לא התפרסם נוסח העצומה, "דף לקראת האסיפה"התפרסם כמקובל 
 .אסיפה מזולזלת על ידי מנהליה. הדיווח העומד להימסר

שבה הסביר מדוע ,  הודעה מן הכתב,פהר האסי" יו,קרא רן, בראשית הדיון בסעיף המדובר  .ג
רן  .הדיון אינו לגיטימי לדעתו ומדוע אין בדעתו לאפשר דיון מעבר להודעת מנהל הקהילה

אין לתקנון הקיבוץ , ר"כנראה לא שם לב שהיתה זו הבהרה חד משמעית מצדו שגם כיו
לקבוע מה , שיעל פי שיקול דעתו האי, מסמכותו: ולהוראותיו בנושא האסיפה משמעות בעיניו

 . מה נכון ומה שגוי להביא לדיון באסיפה, ראוי ומה לא ראוי
מלא את שאין באפשרותו למרגיש ר "היושבהחלט ייתכן מצב שבו ,  בנקודה זו את דעתיוַמרא

אינה מאפשרת לו ניהול דעתו האישית בנושא שאם מפני , באסיפה מסוימתהתפקיד 
מעורבות בן , למשל(ואם מפני ניגוד עניינים  –! ילו מראית עין קובעת אפ–אובייקטיבי 

כמשתתף . אסיפהה להשעות עצמו מניהול ר" היו על,שהם נדירים, במקרים אלה .)משפחה
כולל הסבר מדוע לדעתו , הוא רשאי להביע את דעתו ככל חבר על העניין שבנדון, ר"שאינו יו

 . אין לדון בו ומדוע השעה את עצמו

 לא פעם.  מראשהוגשושלא במהלך אסיפה הצעות החלטה ן לדיולעיתים קרובות עולות   .ד
,  זאת מהותו של דיון–לפעמים גורעים , לפעמים מוסיפים הצעה, משנים נוסח הצעה שהובאה

 שמאחר שבעצומה לא נוסחה הצעת החלטה לא היתה זו ,האמירה של רן. כך הוא מתנהל
הצעת ועד הרי גם . הה היא יותר מתמו,לשיחה פתוחההזמנה דרישה לאסיפה אלא אולי 

אף שבסוף הדיווח גלעד ביקש לאשר אותה , ההנהלה לא הוצגה לציבור מראש כהצעת החלטה
 . וטוב שכך– כך גם היה בסופו של דבר. ולנהוג לפיה

  

אני בטוחה שרן וגלעד ראו לנגד עיניהם את טובת יפעת בכל המהלכים שנעשו ושמהם נמנעו 
טובת יפעת עמדה ועומדת גם לנגד החברים , ברם. במהלכה הן לפני אסיפה זאת והן –במכוון 

אי .  לכולנוהיתה תעודת אי כבוד, התנהלות האסיפה העגומה הזאת. הרבים שביקשו את הדיון
כיבוד הוראה מפורשת של תקנון הקיבוץ על ידי נבחרי הציבור היתה הדבר כמעט הכי רחוק 

 .מטובת יפעת שאני יכולה להעלות על הדעת
 ,חחג שמ

 מרים אהרוני

 .  מגלעד או רןירת הגיליון לא התקבלה תגובהגעד ס �

 

  
 

  מזל טוב

   שבתייבלאיימי ואורי

  שגיא  הבןלהולדת

  למרשה ובנצי גפן

  הנכדלהולדת 

 !ברכות לכל המשפחה
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  שאילתא תשובה ל      

ביצוע -אי בענייןלהנהלת יפעת  גד ברנע שאילתא גישבעלון האחרון ה
רחובות ודרכים ראשיות לעל מתן שמות החלטה מלפני שלוש שנים 

היתה  אכן ישובבירחובות ודרכים ל שמות מתןהדרישה ל .ברחבי יפעת
עם . כפי שהעיר גד בצדק, ת מהמועצה האזוריהגיעהשל משרד הפנים ו

אחרי משוב . שהכין הצעה מסודרת, הוק-הוקם צוות אד, קבלת הדרישה
  .אישרה האסיפה את השמות שהוצעו, מהציבור ועדכון ההצעה

  
ר את סּפֵ למַ נדרשנו לרחובות ולדרכים הראשיות בנוסף לקביעת השמות 

ר הבתים ּו שאינה תואמת את מסּפ,כל הבתים ביפעת בצורה מסויימת
 שמות הרחובות והכבישים ההצעה של. תשל יפע מפת הפרצלציה פי-על

שילוט הלגבי . ההועברה לאדריכלית היישוב כדי שתכניס אותם למפ
בעקבות . ם הנושא לא היה על סדר היו:פנימי בתוך הקיבוץה
 .2015בדק האפשרות לבצע את השילוט במהלך י ת,שאילתאה

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  1959, ט" טקס העומר תשי–החרמש מוכנים לקציר אברהם סיני ו

  : הצגות ילדים עם תיאטרון התיבה–בחול המועד פסח במוזיאון העמק 

   11:00 בשעה 7.4.15', ביום ג
  ...כיפה אדומה ועוד, ייה הנרדמתהיפהפ, הנסיכה והצפרדע: בובו ולוסינדה מציגים

  11:00 בשעה 8.4.15', ביום ד
  ...האביר והגבירה המכושפת בסיפור המשך שלא תשכחו

  ...קדר, יוצר בעץ, צייר פורטרטים, אמן זכוכית: ברחבי המוזיאון יעבדו אומנים
  . את החוויהמוישליוסיורים מודרכים בית קפה איכותי על הדשא 

  .₪ 25: גרלמבו,  50₪ לילד :עלות
  !בואו ותיהנו

  !חג שמח
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ד "ביום י לגבעת יפעתעברנו ,  ועוד יסופר בעתיד ליפעת60-ר שוב ושוב בשנת הּפַ וכאשר סּו, כזכור
,  חודשים קודם לכןשלושהליל הסדר הראשון שלנו במקום נחוג בדיוק . 15.7.1954, ד"תמוז תשי

   .טרו בציורי סבלות מצרים ובפסוקי גאולהשקירותיו עו, בצריף חדר האוכל היפהפה

.  ישבו החברים על ספסלי עץ צרים וקשים–צד דבוק אל צד ,  גב דבוק לגב–צפופים כסרדינים 
, ולמרות זאת, עם זאת. שולחנות הדיקט הצרים נשאו עליהם אך בקושי את סעודת החג והכלים

  .נהרו פני הקהל הגדול והקשוב מתחושת חג מרוממת
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:שמחה ארציכתב * פנקס הקהילהב  
 

  ד ניסן "י
]17.4.54[  

  : ליל שימורים
הוחלט לערוך את הסדר , למרות כל הקשיים שנראו מראש

, סידור התחבורה נמסר לבנים. האוכל החדש בנקודה-בחדר
  .והסדר היה להפליא
ההורים , חברות הנוער, הילדים מגיל הגן, במעמד כל החברים

, ידי המקהלה- ברוב הדר על" סדר"נפתח ה, יםואורחים רב
  .בהדרכתה של נירה גלילי

מתוך טעמים , אך עבודת הסידור, השנה נערכה ההגדה מחדש
  .  לכן אין לראות את העבודה כגמורה-לא נעשתה במשותף , שונים

  .רוח כל החברים-לקורת, ההרגשה היתה חגיגית

_________________________________  
במחברת רשם שמחה ארצי את . השמורה בארכיון, הוא מחברת עבה בשם זה" הקהילהפנקס "   *

הכרוניקה כתובה . עד המעבר ליפעת) 1949ספטמבר (י "מתחילת שנת תשכרוניקה של קבוצת השרון ה
ואף על פי כן היא מהווה תעודה מיוחדת ומרגשת לקורות קבוצת השרון בחמש , בלשון תמציתית ויבשה

המתאר את , הזמן-  בראש ובראשונה מפני שהיא מסמך בן–  עצמאיתת לקיומה כקבוצההשנים האחרונו
  .ולא במבט לאחור, מתוך החיים עצמם, חיי הקבוצה בעת ההתרחשות

וניתן לקרוא אותו דף אחר דף באתר האינטרנט , ל ועל ידי"הוקלד על ידי עליזה גלעד ז" פנקס הקהילה"
  .של יפעת
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  .א.מ

  
  
  

מילים , עקיבא גושן – העורךלקראת החג  כתבד של קבוצת השרון "סח תשיפחג הבעלון ערב 
  :אך רוויות פאתוס פנימי, מעטות

 – סמל התלכדות חמה לבניין אחים מַאֵחד ומָצֵרף –ליל סדר ראשון בנקודה החדשה 
נישא בליבנו את מיטב רצונותינו ועוצמת נכונותנו לשמש בחיינו חוליה נוספת כמסורת 

  ! מעבדות לחירות–ש מורם ובלב בוטח ברא. הדורות
  

, אליעזר שושני –התייחס העורך , שאף הוא ראה אור בערב פסח של אותה שנה, איחוד- בעלון גבת
שניכרה בה מחשבה מעמיקה על הדברים העיקריים שחשוב , אל האירוע הגדול ברשימה ארוכה

הוא . ך הנכונה להגיד אותםועל הדר, בעליל" היסטורי", כך-לעמוד עליהם בערב חג משמעותי כל
וגם לכוח ההתחדשות הגנוז בטבע , לעזוב בית ומפעל חיים, התייחס לקושי להיפרד מהעבר

  .  על מבחני עתיד, על השמחה בבניין בית חדש, ובלבבות

 ,נמתח הקו. ראשון לחגים שנחוג בביתנו הבנוי, אחרון לשהותנו בגבת, ד"פסח תשי[...] 
ה למָ ואם גם לא ׁשָ . שנפל בגורלו לסתור ולבנות באחת, בורמסתיים מאמץ עליון של צי

נה פַ ס מספר החיים שלנו מְ ודף עמּו, נחוש בעליל שהגענו לסיומה של פרשה, המלאכה
  .מקומו לבא אחריו

חברי הגוף הגדול המאוחד תחת קורת גג , בוגרים וילדים, ב כולנובסדר הפסח השנה נסֵ 
רבו באווירת החג את המשפחה הגדולה מבית ואת ס אל קנֵ ביתנו החדש יכַ . חדשה וחמה

  .כמנהג יהודים ואנשי קיבוץ, יחד נערוך את הסדר כהלכתו. כל הקרואים מהחוץ

שנבנה נדבך על , בפסח זה ייעשה צעד ראשון על הקרקע של יישוב חדש וחברה חדשה[...] 
 רוצים לבור היינו. האיחולים אין להם שיעור? מה נביא איתנו לביתנו החדש. גבי נדבך

, מה גם שהעבר עשיר ומפואר מאוד, מיריעת חיינו עד היום את המשופר והנאה ביותר
ושעמד , את כוח העמידה שלו, שבמשך עשרות שנים הוכיח את חיוניותו, אלא שציבורנו

, ציבור כזה.  יודע גם יודע שאין דבר נקנה אלא בייסורים–במבחני חיים קשים ביותר 
שיביט אל העתיד בעיניים גלויות ויחזיק ראשו על כתפיו ,  באשליותחזקה עליו שלא ישגה

  .כיאות

אפשר , הרבה שנות חיים ויצירה. ד רשאים אנו לשאוב עידוד מיום אתמול"בפסח תשי.] .[.
בהם נישאנו עם קהל בוני הארץ ומיישבי השממה על גלי עליית , מיטב שנות החיים שלנו

.  עלומים יצקנו יסודות ביתנו והעלינו עליו גגתוך שירת. הנשמה של חלוצים עבריים
  . מכלול של עשייה, עשינו את אשר עשו רבים אחרים

 שבה השתתפו עשרות חברות וחברים, נירה גלילי מנצחת על המקהלה
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האשף הגדול של היקום . הרבה נעורים, הרבה פריחה, יש בו בחג החירות הרבה אביב[...] 
גם אנו שיבצנו פנינה משלנו אל תוך . ואנחנו שיתפנו עצמנו בקסמיו, עשה בלהטיו לעינינו

אל המרחק . גם אנחנו צבענו את שלל הצבעים של הפריחה מסביב. של העמקהתשבץ 
ענף צעיר וגא על , אזרח עם אזרחים בסביבה, משקיף ביתנו הבנוי טהור כתינוק בן יומו

  .גבי עץ עבות

אין ". מותר האדם"ביום חג ראוי לנו לחוש מעט את . ד"זוהי תרומתנו לחג החירות תשי
מרירות ועייפות , דאגה, עיקרם ימי חולין ועימם טרדות, ימים שלנו. אנו מרבים לחגוג

למתרחש , חרדים אנו לגורל ביתנו. דאגות שלנו אין שיעור להן. הרבה עמל וסבל, גדולה
 מה –ננים המתקשרים בעולם לע, לעווית שאחזה בציבור הפועלים בארץ, במדינת ישראל

אין אנחנו . הן לא הורגלנו לעמוד בצידי הדרכים ובצידם של דברים? אאריך באלה
איננו , שותפים אנחנו לנושאים בעול ולעומסים בסבל. משקיפים מבחוץ משום בחינה

  .בררנים

ייעשה מעט חשבון , וכשנהיה מסובים כולנו בסדר של פסח, בניין הבית מסתיים והולך
, מתוכו נעמוס מחדש את כלי העבודה. נו האחרוןביתנו הבנוי איננו דברֵ  .פש שלנוהנ

חברינו ובנינו ייחלצו לעזרה לאשר יידרשו במצוות העם , אנשינו יעבדו בשדות ובבית
והיו הימים של העבר בית . לב במחנה-יד ורפיון-לא יהיה רפיון, ובמצוות התנועה

, אבל פנינו מכוונים אל ימים של מחר, יעת המקצועמהם נבור ניסיון ויד, האולפנא שלנו
  .ורק בו, אל ההמשך אשר בו ניבחן

  .חג שמח לכולנו ולכל בית ישראל

 

  
  

רוח .  הראשוןטקס העומרבגבעת יפעת נערך , בשעות בין הערביים, לפני ליל הסדרשעות ספורות 
בעלון " ומר בנקודההע"כתבה על '  מכיתה חורדה ברונר. ה שמחה גדולהורגשהו, אביב נשבה

  :איחוד-של חברת הילדים גבת" חבריא"הקיר 

   . לחוג את העומר בנקודה, השרון וגבת,זו הפעם הראשונה שבה זכינו
  .באותו יום נהרו על הכביש מכוניות שונות שלא פסקו לנסוע עד סוף העומר

  . בהקראות ובריקודים, התוכנית היתה עשירה בשירים
  .שיתף את עצמו בשירה ובקצירת השיבוליםמצא חן בעיניי שגם הקהל 

אנו ולא נצטרך כמו השנה לנסוע - אני מקווה שבשנה הבאה נוכל לחוג את החד בביתנו
  .במכוניות לשם כך

  
 בנקודה החדשה) 1954(ד "יקוד בנות בטקס העומר תשיר  
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  ) לעלייה ליפעת1 ומינוס 2מינוס (ג "ב ותשי"לילות הסדר תשי: השלמה

 בשתי הקבוצות ביום ההחלטה על איחוד קבוצת השרון עם גבת התקבלה באמצעות משאל חברים
טקס : החג המשותף הראשון"  החדשהנקודה"שלושה חודשים התקיים בככעבור . 25.12.1951

המעמד הזה ליכד וגיבש את החברים לקראת . "רושם- צעד סמלי חגיגי ורב–ו בשבט "נטיעות ט
כחודש ). 15.2.1952(ציין שמחה ארצי בפנקס הקהילה , "משימת הבראשית שקיבלו על עצמם

  .א באדר ונשף פורים"אחר מכן נחוגו במשותף גם טקס יל
  

מייד אחרי פורים החלו ההכנות : "נכתב בעלון קבוצת השרון) 1952(ב "שבועיים לפני פסח תשי
חנה אדר קיבלה על עצמה לארגן את . מאמצינו למצוא מנצח למקהלה היו לשווא. לקראת פסח

הוצע להתקין את .  מצאה את פתרונהשאלת המקום לעריכת סדר טרם. המקהלה ולנצח עליה
, הורים,  חברים–המקום מרווח ויכול להכיל את כל האוכלוסייה . הפנויה לעריכת הסדר' רפת ב

למטרה זו נשלח חבר לקורס לקישוטי . נעשה מאמצים לשוות למקום צורה נאה. ילדים ואורחים
" הפנויה' רפת ב"שותף בהרעיון לחוג את הסדר המ". חדרי אוכל לקראת פסח המתקיים באוהלו

ה ת לחגיגה משותפת בגבת היאפשרותעלה מפני שבחדר האוכל של השרון לא היה די מקום וה
אחרי שנאלצו לחסל אותה , הגדולה התפנתה חודשיים קודם לכן' רפת ב.  על הדעתתבלתי מתקבל

   .בגלל מחלת השחפת
  

 במקום בהרחבה יחסית חברי ובאווירה חקלאית ייחודית הסבו, חג, איפוא, סככת הרפת לבשה
וכן המצטרפים הטריים משדה נחום , חברי גבת איחוד ואורחיהם, קבוצת השרון ואורחיהם

, הונחה אבן הפינה לבניין יפעת, ב"בניסן תשי' ל- ב, אחרי שבועיים נוספים. ומחניים עם אורחיהם
  ".גבת-איחוד השרון"ששמה הזמני נקבע ל

  
ליל הסדר . התבטל טקס העומר המשותף) 1953(ג " פסח תשיבגלל גשם רציני בערב. שנה עברה

-ואילו חברי גבת, קבוצת השרון חגגה שוב ליל סדר ברפת .נחוג הפעם בפיצול מטעמים טכניים
ברשימה "). בבית הרשל, כמובן, גבת מאוחד חגגו" (קמפ"איחוד ואורחיהם חגגו באחד ממבני ה

אי אפשר לדעת מי , הסוף חסר(חד החברים כתב א, שרק תחילתה השתמרה, איחוד-בעלון גבת
כדאי לציים , טרם ישקע ערב זה בזכרוננו. לפני שבועיים ישבנו מסובים יחד בלילה סדר): כתב

 הראשון שחגגו מנותקים מחברי הקיבוץ המאוחד בגבת –היה זה סדר מיוחד במינו . כמה נקודות
יב הרגשת הניתוק על הרגשת החג שמא תע, חששנו. והאחרון שנחוג בלי חברינו מקבוצת השרון

ישבנו יחד . שכל חששותינו התבדו, וקרה. שמא לא נצליח לתת כראוי תוכן וצורה לחג, בסדר זה
  ]ההמשך חסר"... [ושכינת חג ירדה עלינו, משפחות על ילדינו ועל הורינו-משפחות

  
ודשים לפני שלושה ח, ד" תשי– ליל סדר ראשון ביפעת :למען הסדר הטוב, תמצית ההיסטוריה

שנתיים קודם . קבוצת השרון ברפת, איחוד בקמפ-גבת: ג" תשי–שנה קודם . המעבר ליפעת
  .ברפת של קבוצת השרון, כולם יחד): ב"תשי(

  !חג שמח
  מרים אהרוני

  

   
 
  
  
  

  מזל טוב

  לי לנישואיהם- ליונתן וגיל

  מזל טוב

  לחיה ויהודה פקר

 !ברכות לכל המשפחה
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  לכבוד פסח
  :'משה ברקוביץמספר 

לקראת סיום תקופת מילואים , בקיץ.  נחתם הסכם השלום בין ישראל למצרים1979במרץ 
ל לצבא המצרי "שתתווך בין צה, להקים יחידת קישור זמניתהתבקשתי ', שייח- בשארם א

:  שלושה מפקדיםהיו לי. גוייסתי לתקופת קבע של חצי שנה והתחלתי לעבוד. במהלכי פינוי סיני
ל דב שיאון "ל אהרון לברן מהמודיעין ותא"תא, )דרום סיני(מפקד מרחב שלמה , ל צורי שגיא"תא

ומאחר שלמזלי אוזן שמאל , מאחר שהיו לי שלושה קודקודים ולא אחד.  מפקד הוועדה הצבאית–
  .בדרך שלי,  ועצמאייכולתי לפעול חופשי, שומעתשלי לא ממש 

  
בעלי , שאליה התחילו לגייס אנשי מילואים רציניים, "יחידה"ן ונהייתי העלו אותי לדרגת סר

ל נתן את כל האמצעים במהירות ובלי להערים "המטכ. אחד- מצויינים אחד–חשיבה עצמאית 
כדי ששום צד לא ירגיש , עברית וערבית היו אסורות. עם המצרים דיברנו אנגלית. קשיים

נסעתי אליהם לבדי . עם המצרים, בלתי אמצעיים, וביםדי מהר יצרתי יחסים ט. שמסובבים אותו
-שש ("הציעו לעבור לשחמטכש. צחקנו,  ניצחתי–בש -שתינו קפה ושיחקנו שש. בלי נשק, יפ קל'בג

תכסיסי  שלמד מישהום לההיה , הם היו בטוחים בעצמם.  הסכמתי מייד–") בש זה לטיפשים
. שהיה אלוף הנוער של ישראל בשחמט, באתי עם אחד המילואימניקים שלי. שחמט מהרוסים

נוצרו יחסי אמון ... והביס את כולם, כולל השחמטאי, נגד כמה קציניםהוא שיחק סימולטני 
שני הצדדים המשיכו לראות : הקשהיתה בעיה יותר " הלאומית" ברמה . ברמה האישיתוידידות

  .לא האמינו לאף מילה,  אויבבצד השני
  

ל "עד הזזת הקו הסתמך צה.  אספקת מיםבעיה של התעוררה ,גבוהההר ההגיע תור פינוי אזור כש
הקו החדש השאיר את הבאר .  למרגלות הר משה"באר אברהם"על שפיעת המים החזקה של 

. ל בואדיות לא יכלו לספק את הדרישות"הבארות שנשארו בשליטת צה. הזאת מחוץ לשליטתנו
ולמחרת אמרו לי " נבדוק": ת היתההתשובה הישראלי. המצרים הציעו לנו מים עד שנתארגן

, ידעתי שאנחנו זקוקים מהם למים עד ההתארגנות". אנחנו מסודרים, לא צריך: "לענות למצרים
 עזרההמצרים מציעים : כבר היכרתי את משחקי הכבוד האלה. אבל העברתי את התשובה

אלים מסרבים והישר") מיםלכם נספק "ועד , "נצחצח לכם את הנעליים"מ(של מנצחים - בנדיבות
בשם שר הביטחון אחרי עשרה ימים קיבלתי הודעה ". טובותלא צריכים : "בגאווההמקום -על

י יה שם קידמו את פנ'החבר. נסעתי למחנה המצרי. .."תבקש מהם מים, אין ברירה: "עזר וייצמן
ו תקבל, אל תדאג, אנחנו יודעים למה באת, קפטן מוסא, אהלן: "הם ידעו שאחזור, בצחוק גדול

  . העניין הסתיים בטוב"...מיםאת ה
  

שאני  אמרתי. בארוחת צהרייםה ביפעת 'לחבר סיפרתי את הסיפור כמה חודשיםאחרי 
שישב איתנו , משה סלע. לא יודע מי נתן את חוות הדעת שאנחנו מסודרים עם המים

   "...זה אני: "אמר ,לשולחן

ו בארות לאספקת מים ביוזמתו נחפר. אזור סנטהמשה היה ראש המינהל האזרחי ב
ניתן לא בלי באר אברהם  שהיטב ידע אני בטוח שהוא. הוא דאג למים לכולם, יםולבדו

 בוודאי, משה היה אדם רציני ומעשי.  אחרי הזזת הקול"צההמים של לספק את צורכי 
  . .. להוציא מים מן הסלעיצליח שמובזכות ש לא עלה בדעתו

  . הזאתגרם לו לתת את חוות הדעתמה עד היום אני לא יודע . היתה מבוכה
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 עמד להתקיים בסנטה ,1979 בנובמבר 19-ב, כעבור כשבועיים
לסאדאת . קתרינה הטקס הגדול של תפילה משותפת לשלום

להקים בבקעה ליד סנטה קתרינה מבנה : היה חזון גדול
בית כנסת , שישלב מסגד, יצירת אמנות ארכיטקטונית, מיוחד

 הוא . והעמים באיזורהדתותכל כסמל לשלום בין  וכנסייה
, הנחת אבן פינה למבנה השלום של גרנדיוזירצה לערוך טקס 

אחרי שלא זכה אבל , ימי קארטר'השתתפות מנחם בגין וגב
והסתפק בטקס תפילה משותף יתר וִ , שותפיםלהיענות ה

למרות . במסגרת הטקס של החזרת האזור לידי מצרים
היות טקס בהשתתפות הרבה מאוד היה אמור ל, הצמצום

כולל שירותים וכל , כדי לארח את כולם כמו שצריך. אנשים
 היו :נזקקו המצרים לעזרת מיכליות המים שלנו, מה שנדרש

 לנקודות  אבל לא היו להם מיכליות להובלת המים,להם מים
   .השירות בשטח הבקעה

מיד לרשותכם את כל המיכליות נע": הנציג של סאדאת, מר לקצין המצריקצין המטה הכללי א
אנחנו רק : ""לא לתת לאויב המצרי שום דבר"אבל המפקד הצעיר בשטח נתן הוראה , "שלנו

נודע על כך לי . )' מ2630 ( קתרינהבל'גלו בהוראתו לראש ע המיכליות !".לא נותנים, לוקחים מהם
גורל השלום תלוי : "םכינסתי את נהגי המיכליות ואמרתי לה.  שעות בלבד לפני תחילת הטקס12

סעו , אבל אין ברירה, סכנת חיים לרדת בחושך. מיכליות מן ההר למטההתורידו את .  עכשיובכם
. מוכנים לקבל אותןהיו המצרים כבר לא אבל , למטההמים מיכליות בבוקר עמדו ". בזהירות רבה

ביום . לבון בענדחושלי נסיונות הפיוס .  מהפרת הבטחה מפורשתהם נפגעו עד עמקי נשמתם
  .הישראליות לא היו אופציהמיכליות האבל , המצב היה קשה, הטקס חסרו להם מים

  
רציתי לנסוע משם אבל המצרים עצרו אותי . אחרי הטקס הייתי באזור שדה התעופה של סנטה

בה היו וסאדאת ופמלייתו הקר.  לא הבנתי מה קרה לחברים שלי–במחסום ולא נתנו לי לצאת 
.  בהרקולסהליקופטר מאזור הטקס לשדה התעופה ומשם להמריא לקהיראמורים להגיע ב

מלוכלך ומלא אבק עקב סופת  ,בנחיתת ההליקופטר  צפיתיממקומי בשולי שדה התעופה הקטן
פתאום ניגשו אלי מאבטחים .  לא הבנתי מה קורה–אף אחד לא ירד  .חול שהיתה באותו יום

 לשטיח האדום שנפרש , כמו שאני, במהירותיגררו אותו לקחו את הנשק האישי שלי, מצריים
יצאו מההליקופטר , רק אחרי שעמדנו. ישראלים עוד שני קציניםעמידו  הלידי. בשביל סאדאת

שר החוץ בוטרוס , ראש הממשלה מוסטפה חליל ,חוסני מובארכסגנו , בתווסאדאת ואחריו אשתו 
  . חסן עליראלי ושר ההגנה המצרי כאמל 

  
: נעצר ואמרכשהגיע מולי .  על השטיחתסאדאת התחיל ללכ

אני רוצה להודות לך אישית על העזרה ועל יחסי הידידות "
אבל ,  לא טיפוס רגשןבאמתאני ". שפיתחת עם החיילים שלי

ההתרגשות שמה לי . באותו רגע התרגשתי עד עמקי נשמתי
, אדוני: "אמרתי. והגיעמילים שאין לי מושג מאיפה בפה 

, הוא חייך".  על הצעד האמיץ שעשיתהעם בישראל מודה לך
  ... העיתונות המצרית צילמה...חייכו אליכולם אנשי הפמליה 

  
 יודע למה סאדאת התעכב עד שנגיע ולמה נעצר דווקא אני לא

שמשתדל ישראלי אולי מישהו סיפר לו על חייל . מולי
בידידות פשוטה וברצון טוב להתגבר על מחסומים ולהגיע 

זה הסיפור . ך אישית לקדם שלום והבנהשמנסה בדר, להבנות
  .אני מקווה שכך באמת היה, שאני מספר לעצמי

   .א.מ
  

 הטקס בסנטה –תפילה לשלום 
19.11.1979 

משה נפרד אחרי הטקס : ידידים
צילום , מהקצין המצריבסנטה 

  .20.11.979" מעריב"שהופיע ב
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  .ולגבורה לשואה הזיכרון יום לציון האוכל בחדר נתכנס, 15.4.15, ה"תשע בניסן ז"לכ אור', ד ביום
  .20:00 בשעה מתחילים

�  

  .זה מערב אחד וסיפור) 1991 (ב"תשנ הכיפורים יום לערב פתיחהמתוך 
  

  :במשפט מסתיימת" תוקף ונתנה "תפילת

  וצדקה ותפילה ותשובה
  .הגזירה רוע את מעבירין

. הכיפורים יום של ביותר החשובים המושגים הם, וצדקה תפילה, תשובה: אלה מושגים ושהשל
 את להקדיש בחרנו השנה. התפילה ועל התשובה על הכיפורים יום בערבי דיברנו קודמות בשנים

  .וחסד צדקה: ובהרחבתו, הצדקה למושג הכיפורים יום ערב
  

, קהילתנו ושל חברינו של והחסרונות וייםהליק את להדגיש אחת לא נוטים אנו יום-יום בחיי
 דנים אנו בקלות. ועלבונות מגרעות ועל מכבידים קשיים על ולדבר וקיפוח עוול על ולכעוס לבקר

. החסד את שכחנו אך, ומשפט צדק אדני על בקיבוץ כאן חיינו את ייסדנו. חובה לכף חיינו את
, הנועם רגעי מדי נדירים? בחסד, זכות לכף עצמנו ואת זולתנו את לדון לנו קשה כה מדוע

  .ועלינו בינינו השורים והרוך הנחמה
  

 הידוע, ב'מברדיצ יצחק לוי' ר של דרכו היתה והרחמים הסליחה, הפיוס, ההבנה, האהבה דרך
 במקום מנצחים שהרחמים שהאמין מפני הזאת בדרך בחר הוא". ישראל של סניגורם "בכינויו
 הגינוי בפני הנעולים שערים פותחת וההבנה, אההשנ על גוברת האהבה, נכשל שהזעם

 המנצנצים הרבים הזיקים וכל, אש של זיק הוא חסד של מעשה שכל אמר הוא. וההאשמה
  .והתחדשות לתיקון האפשרות את איתו ונושא לחשיכה קץ הָׂשם, לאור מצטרפים בעולם

  

 מעשה, טוב מעשה על לספר אחדים מחברים ביקשנו. הערב להעלות ביקשנו הללו האש זיקי את
, טוב כזיכרון בליבם אותו נושאים והם, לו שותפים או לו עדים היו חייהם שבמרוצת, חסד

  . החשיכה את לפעמים להם המאיר
  

  
 

  לחם כיכר
   ויינברגר מרים של הסיפור

 הגיעה, לדנציג ומשם וףלשטוטה מאושוויץ שנתגלגלו אסירות מאות חמש, שלנו הקבוצה
 שם, הסמוך היער אל אותנו לוקחים היו יום מדי. לבירה חרושת- בבית שם ושּוְּכנה לריגה
  .הגרמנית המלחמה מכונת את ששימשו עצים מנסרות היינו

 לאט-לאט ולאכול לחלק מוכרחים היומית הלחם מנת שאת ידענו ניסיון למודות
 כל במשך, כך אחר אבל, לרגע הרעב משתתק אחת בבת הכול אוכלים אם כי, ובהפסקות

: חדש זוועה ניסיון בפני נעמדנו, בריגה, שם אבל. הקרביים את מַאֶּכלת החומצה, היממה
 החולדות. החריף הבירה ריח אל שנמשכו, ענק חולדות אלפי שרצו לבירה החרושת בבית

 ובבת מייד םהלח את לאכול העדפנו ברירה בלית. פירור כל על איתנו נאבקו המורעבות
 הראש מתחת הלחם בשמירת להסתכן ולא, קשים בייסורים כך אחר ולהתייסר אחת

  .המתועבות החולדות של והנורא הלח ובמגען

 מלווים ושבים ועוברים הקבועות בחמישיות צועדות, העבודה אל בדרך בלכתנו, אחד יום
 לנו הושיטה דותרוע ובידיים זקנה אשה הטור אל קרבה, רחמים במבטי שלנו המצעד את

 ליבה את פילח מוות וכדור רובה דריכת נשמעה רגע באותו"... איכלו, קחו: "לחם כיכר
 לא כאילו ללכת שהמשיך הטור ברגלי ונדרסה נפלה הלחם כיכר. האומללה האשה של

  .לעולם אשכח לא, בחיים שּוַלם שמחירו, הזה האנושי החסד מעשה את. דבר אירע
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  : דומה היה שבכל שנה נוספת עוד תורנות לרשימה.  לא היה מספרסדר פסחלתורנויות 

  ; הבמה, ) ספסלים–בשנים ראשונות (הכיסאות , סידור השולחנות �

, מצות; ם"צלחות וספלים ומפיות וכוסות וסכו, מפות לפי חלוקת הצבעים): בוקר(עריכה  �
  ...סידורי פרחים

ובשנים ... לפתן, גפילטע פיש, חרוסת, מרור, חמוצים, מיץבקבוקי יין ו): צ"אחה(עריכה  �
 בשנים הראשונות נשמרו ההגדות אצל החברים(מאוחרות גם הגדות שהודפסו לאותה שנה 

  )...והובאו מהבית

תורני ): מפלסים דרך בצפיפות הגדולה, עם סינורים לבנים לשמירה על בגדי החג(בסעודה  �
, אורז, תורני תפוחי אדמה, תורני מגשי עוף ובשר, תתורני מנות צמחוניו, קניידלך ומרק

  ...ירקות מבושלים

  ...ניקיון, כלים לשטיפה, איסוף ומיון האוכל שנשאר, איחוד בקבוקי יין: פירוק, בגמר הסדר �

בשנים שבסדר (תורני השגחה על הילדים בבתי הגיל הרך , )מוגברת ( בטחוניתתורני שמירה :ועוד
  . תורנים ותורנים–תורני שטיפת כלים , )ומעלה' אהשתתפו רק ילדים מכיתה 

לתרן או שלא יכלו , צריך להתמודד עם החלפת תורנים שחלו, היו תמיד ויכוחים וריבים אינספור
סדר במקום אחר כשראו את חגוג את האו החליטו ל, סיבות מוצדקות אחרותבגלל מילואים ו

  ... בתא הדואר לפני החגשמם שוב ברשימה עוכרת השמחה

 כאילו לא יצאנו –עבדות מצרים של התורנים ייאוש מזל שהתמונות אינן מעבירות את תחושת 
  .לגאולה עד עצם היום הזהמשעבוד 
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  :יהודית דקלמספרת 

 זאת מאחר שמשפחות –במשך הרבה שנים חגגנו את ליל הסדר עם משפחות חברים של ההורים 
אחותי התאומה רותי . היתה חוג החברים הטובים" המשפחה המורחבת"כולם נשארו באנגליה ו

 שאר תמיד הצלחנו למצוא אותו לפני –ואני חיכינו במיוחד לרגע שיגיע הזמן לחיפוש האפיקומן 
  .הילדים וזכינו בפרס

ב הסדר קרא לכל הילדים לחפש את א. 11היינו בנות ). 1957(ז "זכור לי במיוחד ליל הסדר תשי
כל הילדים התחילו לחפש  ."אלא בהארץ, לא בשמים הוא: אתן לכם רמז עבה": האפיקומן ואמר

הרמז היה ": אמרתי לאחותי .זחלו מתחת לרגלי המסובים והרימו את שולי השטיח, על הארץ
רצנו שתינו !"... הארץהם בטח החביאו את האפיקומן בעיתון ,  זה מוזר– 'על הארץ'לא , 'בהארץ'

היינו גאות . המקופל של עיתון הארץ מצאנו את האפיקומןהחג בגיליון . לסל העיתונים
  !שוב זכינו בפרס: ומאושרות

  , בשנה שלאחר מכן אמרו ההורים שאנחנו כבר בוגרות
  .ולא השתתפנו עם הילדים בחיפוש האפיקומן, בנות מצווה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1991(א "ליל הסדר תשנ

  סמדר דקל:  מלפנים– הכנסת העומר –" שיבולת בשדה: "למעלה

 ) הגדי(ובתו גילי ) אבא(איתן ברזילי  –" חד גדיא: "למטה
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  )1954(ד "ערב פסח תשי, איחוד-  יומן חברת הילדים גבת,"חבריא"שער 

 גדעון כנעני: איור


