
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שם מפורש
  

  םֻּכָּלם ְּכָבר ָהְלכּו ֶאל ָהָהר ּוְמַחִּכי
  , ְּבֶׁשֶקט ַרב ְמַחִּכים,ְמַחִּכים ִלְראֹות

  ַּגם ַהְּגַמִּלים, ֶׁשא ְּכִמְנָהָגם ַּגם ַהֲחמֹוִרים
  ַּבֶּׁשֶקט ַהֶּזה ִצּפֹור א ִצְּיָצה

  ,ַּגם ְיָלִדים ַעל ִּכְתֵפי ֲאבֹוֵתיֶהם
  ט ַרב ִמְּנׂשא ְּכמֹו ִלְפֵני ָּדָברְוַהֶּׁשֶק 

  נֹוָרא ְוָגדֹול ַוֲאִני עֹוד ָרִציִתי
  ְלַהְסִּפיק ְוִלְתלֹות ֶאת ַהְּכָבִסים

   ְלַתֵּקן ֵריחֹוַתי,ַלֲעׂשֹות ְזַמן ְלַעְצִמי
  ֶׁשא ִיְרַעב, ְוִחַּמְמִּתי ֶאת ֶהָחָלב ַלִּתינֹוק

  ָּבֶרַגע ַהא, ֶׁשא ִיְבֶּכה ָחִליָלה
   ַהִּצִּפָּיה.ת ַּכָּמה ְזַמן ַעד ְּכלוֹ ,ַמְתִאים

  .ֶׁשִּתְתַיֵּבׁש ַהְּכִביָסה ְוַהִּתינֹוק ָמה
  ִאיׁש א ָיַדע

   ָעְבָרה,ְּכמֹו ְנִׁשיָמתֹו ֶׁשל ִאיׁש ָיֵׁשן, ַוֲאִני ָרִאיִתי ֶׁשרּוַח ַקָּלה
  ה ְּכֵרָסּהַּבְּכָבִסים ְוִנְּפחָ 

  ֶׁשל ֻּכָּתְנִּתי ּוַמַּפת ַהַּׁשָּבת
  ָהְיָתה ִמְפָרׂש ָלָבן ְּבֶאְמַצע ַהִּמְדָּבר

  ְוָיָצאנּו ִמָּׁשם ַעל ַהְּתֵכֶלת
  ַהְרֵחק ַלָּמקֹום ּבוֹ 

  

  ִנְפֹרט ִרּמֹוִנים ְוֹנאַכל ֲעִסיָסם
ם ּב קוֹ ָּמ   וֹ לַ

ה ָב ַאֲה   לָ
ׁש ָר ֹפ ְמ ם    .ֵׁש

  כהן- חוה פנחס
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  14.4.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  400תיקון ליקוי בטיחותי בבתי   .א

 :אחרונה ליקוי בטיחותיב התגלה 400בבתי : הציג את הנושא, רכז השירותים, להמןמיכה 
. חגורה המקיפה את המבנה בחלקו העליון מתפרקת עקב חדירת מים והתנפחות הברזלה

 את מי  מסכנתחלקי בטון מהבנייןנשירת . התפוררות הבטוןו בחגורה הדבר גורם לסדקים
  . ח" אש300-מוערכת בבבתים עלות הטיפול .  את שלד המבנההמחלישו ית לבמוךשנמצא ס

  

בדיקת הכיסוי הביטוחי של הבתים . טיפול הנדרש במבניםאשר את ההחליטה לההנהלה 
 ישתתפו בעלות בסך 400 דרי בתי .קבע על ידי ההנהלה הפעילהיתהכספיים הגדרת המקורות ו

  . ח למשפחה" ש3000של 
 

 2015תקציב   .ב

על , ישיבת ההנהלהבפירוט בוהוסבר הוצג ,  שאושר באסיפה בתחילת פברואר2015תקציב 
   .לעומקאותו מנת לאפשר לחברי ההנהלה החדשה ללמוד 

  

  5.5.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  הסדר סיעוד  .א

יימשך בישיבת הנהלה על ההסדר הדיון . ד יואב שמשי"ל ידי עועהוצג מוצע סיעוד הסדר הה
  . האסיפהבפני הצעהלאחר מכן תובא ה. נוספת

  1986, ו"חג השבועות תשמ
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  למותו   שנים  34  סיון  ' ו  ל" זיהודה כהנא

  הלמות  שנים    28  סיון  ' ו  ל" זשושנה אונגר

  לנופלו  שנים    45  סיון  'ח  ל"ישראל הלפרין ז

  למותו  שנים    34  סיון  'י  ל"חיים גולן ז

  למותו  שנים    10  סיון  'יא  ל"מתתיהו דרור ז

  למותו   שנים  60  סיון  ' יג  ל" זןיצחק דיקשטיי

 למותו   שנים  21  סיון  ' יד  ל" זשמואל פרידלנדר

   אנו שותפים בצער ומשפחת גלסמן כולהעם סילביה

 .ל"אמו של מריו ז, ל"זקלרה גלסמן על מות 

  עם ברקת ומשפחת כהן אנו שותפים בצער

 .ל"זשלום ענבר על מות האב 

  אנו שותפים בצער' ידלביץמשפחת עם 

  .ל"ז' ידלביץ- רוני עובדעל מות 

  1987, ז"טקס הביכורים תשמ, שבעת המינים שבהם נתברכה ארץ ישראל

  , זית–חוה חורש ,  רימון–חיים - רבקה בן,  גפן–שרה ברזלי : מימין לשמאל
  . חיטה–יפה דורי ,  שעורה–חנה אדר ,  תמר–לבב - חיה בר

  .את נושאת התאנה, למרבה הצער, הצלם החמיץ
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  כללי

 2-כ הענף לרשות עומדים כך לשם. פרדס דונם 400- וכ שדה גידולי דונם 8200 מעבד יפעת ש"גד
 אנו אלה כל עם. לעניין וצוות איכותי וציוד כלים, שונות באיכויות מּוָׁשִבים מים ק"ממ מיליון
  .והמיטב המירב את ליפעת להביא כדי שביכולתנו מה כל עושים

  

   חורף גידולי

 מסתמנים, וקר גשום לחורף הודות. וגרעינים שחת, לתחמיץ דונם 3300 השנה גידלנו :חיטה
 לא עדיין והגרעינים השחת. דונם/יבש חומר טון 1.1 קיבלנו לתחמיץ בחיטה .טובים יבולים
  . נקצרו

   .לשחת נקצר, ונםד 800 :תלתן

 1800 עומד הממוצע (גבוה יבול –' ד /ג"ק 2250 של גבוה יבול, המזון לתעשיית, ונםד 150 :ברוקולי
  ).'ד/ג"ק

' ד/ג"ק 300-כ של יחסית נמוך ממוצע יבול ,המזון לתעשיית כן גם, דונם 600 :עדינה אפונה
  .מנוקזות לא בחלקות מים עודפי מפאת ,)'ד/ג"ק370 על עומד הממוצע(

  

   קיץ גידולי

 –' ד 400 – חמניות ',ד 650 – 'מללי 'אבטיחי ',ד 530 – חימצה: אפריל-במרץ נזרעו קיץ גידולי
 הנמוכות הטמפרטורות. 'ד 2500 – כותנה וכן המזון לתעשיית' ד 550 – תירס, לגרעינים כולם

. נמרץ צימוח החל האוויר מזג התחממות עם אך ,הצימוח לעיכוב גרמו אלה בחודשים ששררו
  .לעונה האחרונות התירס ובזריעות בהשקיה עוסק הצוות אלה בימים

 וסוחרים לשלם שביכולתם ארגונים מול הסכמיםב מראש נסגר מחירב ישווקו היבולים מרבית
  .מטבעה יבשער שינויים בגלל יםלשינוי נתון הכותנה מחיר. מראש מקדמות שמשלמים

  
   עופר פרדס

 יותר עם אדמדם יותר זן(' אודם' קליף דונם 15-ו 'אור' קליף )נטו( דונם 365 נטועים עופר בפרדס
 בתי לשני נשלח הפרי. 'אור 'של ראשון מסחרי קטיף החל 2015 בינואר ).בקטיף מקדים ,גרעינים

 ברד של אירוע היה ינואר בסוף. 'מילופרי' הוא היצואן כאשר, 'אבוקדו צמח'ו 'גלבוע' :אריזה
 50%-כ – ולאחריו לייצוא מהפרי 80%-כ נארזו זה אירוע עד. לפרי רב לנזק שגרמו ,חזקות ורוחות

 את רשתל שוקלים אנחנו). ט"קנ (טבע לנזקי מהקרן פיצוי קיבלנו לייצוא שנפסל היבול לע. בלבד
  .בעתיד ברד נזקי מפני עליו להגן כדי השטח

 עברוש לשנים יחסית נמוך היה שהתקבל מחירה .דונם/טון 1.5- כ היה) ברוטו( ממוצעה יבולה
  .רוסיה עם סחרה ובעיות האירו שער ירידת בגלל
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   הענף חברי

 ,תפעול – ואורי רוסו דאובר טמיר; המים ומרכז מקצועי מנהל – פיין אילן;  מנהל – טוך יחג
 רועי, קולניק דני; ומחסנים מוסך ,ריסוס – גלעד רם; ומשרד רכש – ברק מורן; ומים השקיה
 דור, מתלמדים – טוך ונועם פיין ירדן, פרץ גל; מפעילים – אלקסלסי וחן יגאל שמואל ,שפריר
  .הענף של העתיד

 על, וההשקעה המאמצים על ,כצוות ולכולם, הענף מעובדי ואחד אחד לכל להודות ברצוני
 מאמץל הודות .הענף להצלחת האישית המחויבות ועל הלחץ בתקופות ברומעֵ  מעל ההירתמות

  . ובעמק ביפעת הבכיר במקומו הענף עומד םככול של משותףה

, כמהובח הקיים על ונשמור בתבונה רשותנושל המשאבים את נצלל שכילשנ לכולנו מאחל אני
  .באחדותנו כוחנו כי ,הדדי כבודוב אהבהב

  
  !יפעת בית ,שמח חג

  טוך חגי 
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  כללי

 דונם 300-וכ שקדים דונם 435 המטעים בענף
כל העצים נהנו השנה מכמויות . אבוקדו

, המשקעים ופיזור הגשמים בחורף האחרון
  .והתוצאות ניכרות

  

  שקדים

על שיקום המטע  לעבוד התחלנו לפני שנה
 מטובי –בהדרכת מדריך מקצועי חדש 

גזמנו חזק את , עצתו פי על. המומחים בענף
מחלות  על להתגבר על מנת במטע העצים
תוצאות העבודה . בריא צימוח ולחדש העלים

בעלווה ובמצבם המשמעותי שיפור ניכרות ב
שלנו המשימה העיקרית . הכללי של העצים

 היא לשמור על עלווה ירוקה ובריאה עד כעת
  .סוף הסתיו

  
אום ' בזמן פריחת הזן ששררמזג אוויר סגרירי וגשום  .בדבורים, כידוע, ההאבקה בשקדים תלויה

בכמות והדבר בא לביטוי  הדבורים פעילותבפגע ,  שלנוהעיקרישהוא הזן , )פ.א.א(' אל פאחם
לפי . נפגע פחותשלהם נראה שהיבול ו ,חר יותרפרחו מאו השקדים הַמפרים זני. היבול בזן זה

המצב דומה במטעים נוספים , במועצת הצמחים' שולחן השקד'ראש , עדכון של ראובן בירגר
  .בארץ

  
מביני דבר בנושא מעריכים שהמחיר . ג"ק/ 31₪- למעלה מ–מחיר השקדים השנה גבוה מאוד 
  .גדל ועקירת מטעי שקדים בקליפורניהעקב הביקוש העולמי ה, צפוי להיות גבוה גם בשנים הבאות
, משכו עבודות גיזום וטיפול בעציםי י מכןלאחר. ) מכאניניעור(בסוף יולי יתבצע קטיף השקדים 

  . חדש ובריאלהמשיך לעודד צימוחבמטרה 
  

  אבוקדו

 גמר  אחרי. טון10-15- כרק נותרו על העצים .  מסיים הצוות את קטיף האבוקדואלהבימים 
  . בעצים וטיפול ריסוסים, כיסוח, השקיה: השוטפות המטע בעבודות צוותה ימשיך הקטיף

  
. אחרי שנה עם יבול גבוה מגיעה שנה עם יבול נמוך יחסית: לאמור, האבוקדו הוא גידול סירוגי

יבול נמוך עם והעונה הנוכחית עומדת להסתיים ,  טון400- כ– התאפיינה ביבול גבוה 2013/14עונת 
  .בעונה זו מפצים על כך  המחירים הגבוהים. טון300-כיחסית של 

  
המקצועיות ת ומלצהפי ה  על ,חידוש הדרגתי של עצים חלשיםשל בתהליך   שנים התחלנו6- לפני כ

  .את הסירוגיות ןֵּת  תהליך חידוש העצים למַ באמצעות הצלחנו 'האס'בזן  .מדריך הגידולשל 
  

 . עמוסים בפרי לשנה הבאההעציםו, טובות מאודהשנה  היו , וכתוצאה מכך החנטה,הפריחה
  .הערכת יבול תתבצע בסוף יולי

  

  !יפעת בית לכל שמח חג
  

  , הצוות בשם
  ביטון איתן

 



 7

  

  

  

  

  

  
  מנהל רפת העמק, עמרי גולדהור 
  :משתף 

  

  תזכורת היסטורית קצרה

 היתהמטרת הרפורמה . חלב בארץרפורמה בענף ה החלה להתבצע ראשית שנות האלפייםלקראת 
 מפגעים בתחום איכות הפחתת לסייע ללעודד התייעלות בענף על ידי ניצול היתרונות לגודל ואף

מענקים ו, מצד אחד) מחיר החלב ליצרנים(ת מחיר המטרה הדבר נעשה על ידי הורד. הסביבה
הקמת שותפות החליטו להיכנס למהלך של יפעת ומרחביה . איחוד רפתותנדיבים לשם כספיים 

 נחנך מכון חליבה 2003במרץ .  הועברו הפרות של מרחביה ליפעת2002בשנת . ואיחוד הרפתות
 עגלותגידול ה עבר ליפעת גם 2009שנת ב.  הצטרף לשותפות גם קיבוץ מגידו2006בשנת . חדש

מאז מתנהלת רפת העמק . תנהל עד אז במרחביה והפסקנו את גידול העגלים לבשרשה, תחלופהל
  .במתכונתה הנוכחית השלמה, ביפעת,  אחדבאתר

  . רפת העמק היא הרפת הגדולה ביותר בישראל
  ). יום45-כ(ה עגלים נמכרים בגמיל,  עגלות לתחלופה900,  פרות1200-העדר מונה כ

  

  ומחיר מטרהחלב מכסות 

 2014בשנת  . מיליון ליטר13- כ של רפת העמק היא הגבוהה בישראל ועומדת על מכסת החלב
שבהם הוזזו מועדי , במאמצים לא מבוטלים. ")חלב חריג (" מיליון ליטר מעל המכסה1-ייצרנו כ

מאי עד ( לחודשי הקיץ שלנו הצלחנו לכוון את רוב ייצור החלב החריג, השיא של ההמלטות
ה בחודשי החריג.  חריג הוא טובהמחיר לחלביורד ייצור החלב ולכן  בחודשים אלה. )אוקטובר

 לסככות החדשות ולמשטר הצינון .הצטמצמה למינימום, ווחיתשבהם היא אינה ר, החורף
ל עומס חום גורם לדיכוי התיאבון ש. היתה תרומה משמעותית לייצור החלב הקיצי, שהנהגנו

יש לעומס החום גם השפעה ישירה על דיכוי ייצור , בנוסף. פרות ועקב כך לירידה בתנובת החלב
בשנים האחרונות אנחנו מיישמים את היידע הנצבר בתחום זה להקלת עומס החום על ידי . החלב

 ורואים שיפור משמעותי של –התזת מים ואיוורור פעמים רבות בשעות היום והלילה בקיץ 
  .התוצאות

 תוצאה של –) קש ותחמיצים, שחתות(עקב היצע גבוה של מזונות גסים , חיר המטרה ירד עכשיומ
הירידה במחיר המטרה הקדימה במקצת את הזמינות בפועל של . החורף ברוך הגשמים שהיה לנו

כך שבאפריל היה מחיר המטרה נמוך , )דורשת זמן' ההכנה בבורות ההחמצה וכו(המזונות הזולים 
  .ההתאמה מתבצעת תוך זמן קצר, פער הזמנים הזה קיים תמיד. נות גבוההועלות המזו

אנחנו מקבלים . בשוקבשר שמחירי הבשר גם הם גבוהים מאוד עכשיו בגלל מחסור , כדאי לציין
  .תמורה יפה עבור העגלים ועבור פרות היוצאות מן העדר

  

  מזון המרכז 

המרכז משרת . הנמצא ברמת דוד' לוברמי'רפת העמק מקבלת את בלילי הפרות ממרכז מזון של 
   .איכות הבלילים גבוהה וכן גם רמת השירות. שריד וגניגר, גם את הרפתות של רמת דוד
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   טיפול בשפכים

אנחנו , חמירות של המשרד לאיכות הסביבה והרשויות המקומיותמכדי לעמוד בדרישות ה
 של הזבל תגריפה מכאני: ור לאמ;"טיפול יבש"לבזבל " טיפול רטוב"נמצאים במעבר הדרגתי מ

שיטת פינוי השפכים שלנו על שטיפת מדרכי הבטון התבססה  שנים רבות. מיםתו בבמקום שטיפ
 פעמים ביום אל תעלות איסוף לאורך הרפתות ומשם לבורות ערבול ומערך הפרדה 3במים 

פונה ) הזבל(קני הטיפול בשפכים והמקטע המוצק תהמקטע הנוזלי הוחזר למ. בבריכות שיקוע
 אנחנו ממערב למכון החליבההוקמו  שבסככות החדשות. לפיזור בשדות ולמפעלי קומפוסטציה

משטחי בטון לאצירת זבל (מאצרות ביום אל אחת גורפים מכאנית את הזבל מהמדרכים פעם 
.  או למתקן קומפוסט,אפשרימתאים וכאשר הדבר ,  ישירות לשדות–ומשם ) בקצה הסככות

. בממשק היבשנמצאות  פרות 400-כיום רק כ. ה נמוכה במידה ניכרתהפגיעה באיכות הסביב
 הכוונה היא לבנות שתי סככות חדשות .בהמשך השקעותכרוך המשך ההתקדמות במתווה זה 

  . עבודות העפר יחלו בקרוב מאוד. מדרום לשתי הסככות האחרונות שנבנו, הערוכות לכך
  

  צוות

: ושביםמספר חברים ות ברפת העמק עובדים מיפעת
, דרור ברק, עופר שפריר, יורם שוויקה, עמרי גולדהור
אריק גפן . סילביו לנדאו ויואל שושנה, צביאל אדלר

 ועושותשעשו , שתי רפתניות ותיקות. מסייע בחליבות
 ממשיכות ,במסירות אין קץ, מעולהברפת עבודה 

רותי ומילכה עזרוני במשרד : במשרה חלקיתלעבוד 
כשיו פינקה את העגלים עד ע(ם הבית פפיש כאֵ 
משלימים את ).  מפנקת את הצוותכעת, ביונקייה

תמונת הצוות היפעתי הנערים המשולבים איתנו 
, אילון רחמים:  נקווה שלאורך ימים ושנים–בעבודה 

הנהלת ( תמי פרנסיס –וכן ; עדי רזועמרי אורן 
 לאיה  זה הזמן להודות.)ת שכרחשבּו(ומרגו ) חשבונות

 על הקמה מאפס של  ,שסיימה השנה את עבודתה, .פ
  .ת שכר יוצא מן הכללמערך ניהול חשבונות וחשבּו

 אחראית על גידול עגלות מגמילה, ]תיתי[ שלומית לוי ,)גזבר(ממרחביה נמנים על הצוות תלי שור 
ות  אחראית על מעקבי בריא–מקיבוץ מגידו עובדת מרליס  .המוכר לכול, וגיורא ארזי ועד המלטה

  . העטין ובריאות העדר ומשלימה עם מילכה את ניהול עבודות המשרד

משלמת מחיר יותר גבוה עבור " תנובה" כדאי אולי להזכיר ש.האזוריישובי מהעובדים הם שאר 
בכל משמרת לכלול ת הרפת  צוונדרש" מהדרין"בשביל להימנות על יצרני ה". חלב מהדרין"

  .לבים שאינם בני דת משה חו3לפחות ,  חולבים4המונה , חליבה
  

   ברמה הארציתפוליטיקה של הענף

לחץ  ה–האחד . מספר נושאים בסדר היום הכלכלי של המדינה מדאיגים את הרפתנים בארץ כולה
 מהווה איוםהייבוא . בעיקר גבינות קשות, ייבוא מוצרי חלבהאדיר על פתיחת השוק הישראלי ל

ירת הגידול בצריכה ואולי אף הקטנת הצריכה של מפני שפירושו עצ, בישראל הענף על אסטרטגי
מסבסדות בנדיבות את , האבסורד הוא שהמדינות שמהן מייבאים מוצרי חלב זולים. חלב ומוצריו

בצעד של פתיחת . הרפתנים הישראליםכך הם יכולים לעמוד בתחרות מול רק . הרפתנים שלהן
במקום לסייע באותה צורה , םתומכת ממשלת ישראל בפועל ביצרני החלב האירופייהייבוא 

  . ובאותו היקף לרפתנים שלה

חלב מותג באחרונה יצאה שופרסל עם . תחרות על מחיר חלב ומוצריו נכנסה גם לרשתות השיווקה
בינתיים "). פחות כסף, אותו החלב ("זול מהמחיר המפוקח,  תוצרת מחלבות רמת הגולן,פרטי

 שווה לכמות השנתית של רפת ,ומים בעיתונותלפי הפרס, שמעובדת במחלבות האלההחלב כמות 
לא מדובר עבורנו בחלופה אפשרית לעת עתה כך ש, ) מהיקף ייצור החלב בארץ1%-כ (העמק בלבד

  . "תנובה"ל

  ביונקייה
צמרי של האמן הרפתן עזרא ' קולאז

  העמקמקיבוץ מרחביה במשרד רפת
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  ומה בהמשך

זיהוי ודיווח , התפתחות הטכנולוגיה של מעקב –האחד : שני נושאים לא מוצו בפגישה עם עמרי
 הכול -  רמת מידע כה גבוהה ברמת העדר וברמת הפרה הבודדת אין עוד ענף חקלאי שיש בו. בענף

. לנושא המרתק הזה נקדיש דיווח נפרד בקרוב. הודות לפיתוח טכנולוגי חדשני ויישומו ברפת
 קבלו את –אבל לקראת החג , נושא זה ידווח בהרחבה בעלון הבא.  המיזם הסולארי–והשני 

  !סוף לזרום-חיל סוףהחשמל מהלוחות הסולאריים הת: הכותרת המשמחת

  : לכל בית יפעתת רפת העמקאחלמ,  החג של החלב ומוצרי החלב,השבועותחג ב

  !שמח חג

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

�                                          

  .שוב גדוש ומלאה "בחג השבועות תשעסל הביכורים של הלול 
  

  . טון פטם1300מעל , כ" בסה– מדגרים 5 ביצענו 2014בשנת 

  : ממוצע שנתי
   יום41.5 –גיל שיווק 

  .ג" ק2.52 –משקל ממוצע לעוף 
  1.80 –* ניצולת מזון

  ).ג"ק(לבין המשקל המשווק ) ג"ק(ניצולת מזון הוא היחס בין כמות המזון הנצרך *  
  .נצילות המזון טובה יותר,  ככל שהיחס הזה נמוך יותר   
  

,  מדגרים בשנה5רווחיות הענף ומאפשר לגדל  היציבות ועל לשמור על נועד ש,ההסדר בענף הפטם
   . מדגרים5  בלול יפעתכך שגם השנה יהיו, 2015הוארך עד סוף 

  

שאמור להיכנס בחג , 2015בימים אלה עוסק הצוות בהכנות לקראת המדגר השלישי לשנת 
יה טיפול יסודי במערכת המים והשתי, עורכים בלולים תיקונים ועבודות תחזוקה שונות. השבועות

 זו ההזדמנות לבקש .טיפול בעשבייה בשטח החווה ועוד, ניקוי תנורים אחרי החורף, בלולים
 ובשום אופן אין  לטייל בין הלוליםאין. ומפגעיםפני מחלות מהציבור להגן על חוות הלולים מ

  . בסטז ושאריות אפסולת בניין, אשפהלזרוק באזור 
  

שעוזרים , עמיהוד ובמיוחד ליעקב החשמלאי, לימןסו, וכן לסמי, זה המקום להודות לצוות המוסך
  ! תודה–כולל שבתות וחגים , ונענים לקריאה בכל שעות היממה ובכל הימים

  . ותוצאות טובות בענף ובכללחג שמחנאחל לנו ולבית יפעת 

  שלמה קידר וצוות הלול

  1983, ג"טקס הביכורים תשמ
  מספר על הישגי הענף, מרכז הלול, בוקו אררט
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�  
 חברים חדשיםחברות ו 28ת  משנה קיבלנו לחברּורלפני קצת יות

בגלל , "חברּות מותנית"בהסדר של ת  רובם התקבלו לחברּו.ליפעת
שלא ניתנה למימוש מיידי , הדרישה בתקנון הקליטה לבניית בית

לאחר מכן הוחלט .  והדברים ידועים–מסיבות שאינן תלויות רק בנו 
". חברּות מותנית"בהסדר של קבלה נוספת להימנע ככל שניתן מ

  .הקליטה לחברּותעצירת תהליך : בפועל היתההמשמעות 
  

באחרונה חלה התקדמות במספר תהליכים שעיכבו את מהלכי הבנייה 
ניתן לצפות באופטימיות זהירה ש כך, והמשך הקליטה לחברּות

  .לקראת ההמשך

  
  ע של יפעת "אישור התב. א

כעת ישנה התקדמות . שבלעדיו לא ניתן לבנות, ע"ך האישור של התבעד היום לא הושלם תהלי
  .משמעותית לקראת קבלת אישור סופי

  
  " הבננה"סיום תהליך התכנון של מתחם . ב

 של גורמי התכנון ביפעת מוצדקתאך נעצר בשל דרישה ,  הגיע התכנון כמעט למיצויבשעתו
חשמל , תיאום גבהים של הבינוי,  ביוב,מים(להתאים את מרכיבי התכנון למצב תשתיות היישוב 

  .ונמצאת כעת לקראת סיום, ההתאמה הזאת ארכה זמן רב). ותעבורה

  
  ) י"רמ(הסדר ביניים עם רשות מקרקעי ישראל . ג

האישור מותנה בהתחייבות . י"הסדר הביניים מאפשר הגשת היתרי בנייה לנקלטים לאישור רמ
 השימושים החורגים ביפעת ותתקבל החלטה על מסלול יפעת שעד תום תקופת ההסדר יוסדרו

כל עוד לא היה ביטחון שיפעת תעמוד בתנאים הנדרשים בזמן שנקבע לכך . שיוך הדירות לחברים
השבוע התקבלה ידיעה באמצעות התנועה כי . לא הצדיק הסיכון כניסה להסדר, )2015סוף שנת (

המשמעות תיבחן על . 2016 עד סוף שנת י האריכה את תקופת הסדר הביניים לפחות"הנהלת רמ
 מחדש את נוכל לקדם במהלך החודשים הקרוביםניתן להניח כי , לאור זאת. ידי הנהלת יפעת

, וכן להשלים את ההסכמים עם הנקלטים, כנות לבנייה והמשך הקליטהההתהליכים לקראת ה
ים גדולים לקדם הנהלת יפעת עושה באחרונה מאמצ. שעצרנו בגלל אי הבהירות ששררה עד כה

  . את הנושאים האלה ולהגיע לגמר
  

  :שללחברּות כרגע אנו מטפלים בהכנה לקליטה 

  .הי שלגביהם אין מגבלה של דיור והיתרי בני,יורשים �

  . משפחות שעברו לפני שנה את התהליך ומסיבות שונות נעצרו רגע לפני הקלפימספר קטן של �

  .בנות זוג של חברים/בני �

נקלטים ולהצביע על בזמן הקרוב קבוצה נוספת של בפני הציבור כבר א נוכל להבי, להערכתי
  .קבלתם לחברות

  

   –בברכת חג שמח וחידוש הצמיחה 
  אבנר גלילי
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ייפתחו שערי , 24.5.15' יום א, ה"בחג השבועות תשע
בערב ראש העונה תסתיים . הבריכה ועונת הרחצה תתחיל

  . 13.9.15, ו"השנה תשע

  .נשלחו לכולםכללי ההתנהגות בבריכה ושעות הפתיחה 

  . היא אך ורק בשעות הפתיחההכניסה לבריכה : זכרו והקפידו
  !רחצה בבריכה ללא פיקוח מציל אסורה בהחלט

  :נזכיר כאן שוב את נושא האורחים

  . בריכת השחייה פתוחה לכל חברי קהילת יפעת �

אך ורק בליווי  הבריכה םאורחים יורשו להיכנס לתחו �
  .מארחיהם

 –ם לכל דבר ועניין הקשור לאורחיהם המארחים אחראי �
  . ובבריכת השחייה בפרט, בכלליישובב

עבור  כניסות 20 בדואר כרטיסיה של קיבלהכל משפחה  �
עלות כל . כרטיסיות נוספותניתן לרכוש במזכירות . אורחים

   . 20₪: הכניס
  

  ! ם- ל-ו-עונת רחצה מהנה ל כ

  !להתראות בבריכה

 

  1958, ח"שבועות תשיחג הב" מגדים"בנות 

בינה פלדמן ומלפניה , ציפה לוין, ורונהזהבה , דלסברגייהודית א: מימין לשמאל
  .מרים הלפרין, עירית ברזילי, רבקה קולניק, דור-שולה בן, מיכל שושני

  .סנדלים עם גרביים:  המופרכתשימו לב לאופנת הזמן
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כחבר נבחר ש, איתן ברושי מחליף ל–  יתקיימו בחירות למזכיר התנועה הקיבוצית23.6.2015ביום 
, )מעלה החמישה (יונה פריטל :מועמדים 5 מתמודדיםתפקיד העל . 20- בבחירות לכנסת הכנסת

  . ) שילרוצתקב (ניר מאיר, )זיקים (מרקי לוי, )ניר אליהו (נמרוד מדר, )בית השיטה (גה בוטנסקיונ
  

למזכיר . חברי הקיבוצים תפקיד מרכזי ומשמעותי בחיי הקיבוצים ותמלאמהתנועה הקיבוצית 
בראש התנועה ולסדר היום שירצה לקדם יש חשיבות רבה בשורה של נושאים שייבחר לעמוד 

פרסומים וחומרים של המתמודדים יפורסמו על ידי המזכירות בהודעות יום . לכולנוהחשובים 
  . הלי הבחירות יפורסם בהמשךומידע מפורט על נ .ה ככל שיתקבלו חומרים כאל,וארובתאי הד

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
  

  

 התנועה מזכיר לתפקיד לוי מרקיבעד 
  

 בתנועה, בקיבוץ חותמם את שהשאירו ואיכות חזון בעלי בחברים התברכה הקיבוצית התנועה
 אמנות, ספרות, תעשייה, ביטחון, מדע, חינוך, חקלאות: תחומים במגוון כולה הישראלית ובחברה

ממיטב  שחמישה חברות וחברים להיווכח גאה אני,  והנה כעת. ומגוונתארוכה והרשימה עוד –
 על מתמודדים ,נושאים של רחבה בקשת עשייה של עשיר ועבר זכויות בעלי כולם, אנשי התנועה

 אם רב ספק ,לוי מרקי של שמו ביניהם מופיע היה אלמלא .תפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית
 הייתימן הסתם .  על מי מהםולהמליץ קולי את להשמיע מנת על" הדיבור רשות את מבקש" הייתי
 כמיטבעבור אחד המועמדים  מצביע יום של ובסופו מתלבט, מתייעץ,  על כל אחד מהםקורא

 20 מעל של ותכריהעל סמך . לוי מרקי מועמדיםה רשימתהפעם מופיע בש אלא .ומצפוני הבנתי
, בארגנטינה והחלוץ הנוער ומחלקת היהודית הסוכנות במשלחת הנהגתו תחת עבודה כולל, שנה
בבחירות האלה ש ,האחרים למתמודדים כבוד במלוא האחריות ומתוך, ביטחוןב להגיד יכול אני
  .האיש הוא לוי מרקי :ללבטים מקום אין

  

 חייו קורות .מנהיגות וכושר סיוןינ, ידע עם וחוכמה תבונה של נדיר תמהיל מרקימהווה , ייבעינ
 באיש כשמדובר נדירים הם ומקום מקום בכל שהשאיר והחותםשלו " העשייה תחנות", העשירים

 מוסדה ומנהל מחנךהיה , מרקי. ועוד היהודי העולם, חינוך, קהילה, כלכלה, תעשייה :אחד
ת החינוך של הסוכנות היהודית בצרפת ביד מרדכי ושנים לפני כן מנהל מחלק" שקמה" החינוכי
ר כלכלי ומוביל תהליכים "מנהל מפעל תעשייה ויו, היה רפתן ומרכז משק בקיבוצו; ובלגיה

מילא שורה ארוכה של שליחויות חינוכיות מרכזיות ; מפעלים וארגונים אחרים, בקיבוצים
  .הקיבוצית התנועה ל"מנכוכיהן עד לפני כשנה כ, באירופה ובדרום אמריקה

  

 הרואה, צוות ואיש חבר היה, לוהכ מעל אך, מוערך מנהיג ומנהלבכל תפקידיו הרבים היה מרקי 
 ושווי ערך שווי שותפים כקהילת הקיבוצית התנועה של היסוד ערכי אתובחזונו  במעשיו ומחבר
 ויכולות סיוןיונ ידע של אדיר מצבור עם הוא מגיע להתמודדות על תפקיד מזכיר התנועה. זכויות

 הקיבוצית התנועה את ולייצג להוביל ממנו טוב איןאני מאמין ש. חברתיות ואנושיות נדירות
 ומעמדה ,חקלאים זכויות, קרקעות בנושאי ואחרים ממשל גורמי מול והקשות הרבות בחזיתות

  .הישראלית בחברההמיוחד  ומקומה  הקיבוציתהתנועה של
  

 בטוב לבחור מציע אני. הקיבוצית התנועה ראשות על הפעם מתמודדים מצויינים חבריםחמישה 
   !לכולנו בהצלחה .לוי מרקי :מביניהם

 הנדלר קיטו
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  :תגובה       
  מכתב גלוי     

   בעניין האורווהגדעון יוגבל             
  

בתגובה לרשימתו של גדעון , הדברים להלן נשלחו בדואר האלקטרוני בתפוצה די רחבה
אני מוצא ). 21.4.2015, "מכתב גלוי לחותמי העצומה בעניין האורווה("יוגב בעלון קודם 

לדברים שלי . תה במה שבה התפרסמו דברי גדעוןלנכון לפרסם את התגובה הזאת באו
  .המעוניינים לקוראם מוזמנים לפנות אלי. צורפו מסמכים שונים

 

�  
  ,לגדעון שלום

בעלון שהופיע בערב יום הזיכרון פרסמת רשימה חריפה שנועדה לחותמי העצומה בעניין האורווה 
הרצופה , עלון רשימה זאתאני מצטער שלא נענית לפניות אליך שלא לפרסם ב. ולציבור כולו

  . טענות שווא והטעיות
  

מתעלם מן העובדה שכבר לפני , "ללא רבב שנה ויותר 30-במשך כניהול האורווה "הדיבור על 
אלא , הגרעוני במשך שנים,  שנים הוחלט שיפעת לא תמשיך להחזיק בענף האורווה10-מלמעלה 

אורווה כענף הזמן שבה הוחלט על סגירת זאת היתה נקודת ה, בפועל .תשכיר אותו למפעיל חיצוני
  . כמנהל הענף' חקימוביץפסקת עבודתו של משה  ה–נגזרה מכך . של יפעת

  
. בעל עסקים נוספים וידיד של משהשהיה , היה גיל אלישעשל האורווה השוכר החיצוני הראשון 

גיל יס הכנספורים  כעבור חודשים .אלישע הפקיד את ידידו משה על תפעול האורווה מטעמו
כאשר פרש  .מש משה בתפקיד מנהל התפעולישגם אצלו ש,  מיקי אילוז–משנה -שוכראלישע 

זה היה . משנה חדש-שוכר ,בעצה עם משה, הביא גיל אלישע, בלבדחודשים מספר אילוז אחרי 
  .המפעיל את האורווה עד היום, אלי קרא

  
ודמת של יפעת משמעית ק-הנהלה חדשה ביפעת החליטה לממש החלטה חד. עבר זמן

שבה החוזה של יפעת אינו עם מי ,  תופעה ניהולית פסולה–משנה -מאפשרים שכירות שלא
 נחתם חוזה השכירות עם 2010בתחילת שנת . אלא עם צד שלישי, שמקיים בפועל פעילות ביפעת

כל זה היה כשנה לפני . משנה של גיל אלישע-שהפך לשוכר האורווה הישיר במקום שוכר, אלי קרא
  .עקובי דורון סיים את תפקידו כמרכז המשקשי

  
, של אופציה להארכה בתנאים מוגדרים, מקובל בחוזים מסוג זה, החוזה עם אלי קרא כלל סעיף

, לא נחתם חוזה חדש בסמוך לסיום תפקידו של יעקובי, ךבניגוד לדברי. המחייבים את השוכר
 קרא עמד בכל התנאים של מאחר שהשוכר אלי. בחוזהמראש מומשה האופציה שהוגדרה  אלא

חוצפה שלא הונאה ו" על ךשל שהדברים, יוצא מכך .לא נדרשה חתימה נוספת כלשהי, החוזה
חלקו של שוכר " ואת להביא כדי לבדוק את הארכת החוזההיה חוקרים שצריך על , "זכורה

  .חסרי שחר  הם דברים–' וכו" שהיה שותף למהלכים אלה, האורווה
  

ירת האורווה כענף של יפעת בניהולו של משה והשכרת האורווה לגורם ההחלטה על סג, כאמור
לכל ההחלטות והאירועים אז ובהמשך .  שנים בגלל אי כדאיות כלכלית10- כחיצוני התקבלה לפני 
לכאורה בניהול רכוש  שהחלה בהתייחסות לאי סדרים, "פרשת האורווה"לא היה קשר ענייני ל

 לא להתעלם החשבה שמחובת, ה בפערים רישומיים שוניםשנתקל, הנהלת יפעת :יפעת באורווה
  .אלא להתמודד איתם, מהנתונים הבעייתיים לכאורה



 14

  
החוק מחייב בעל תפקיד בתאגיד להפנות כל חשש לאי סדרים או מעשים פליליים , למיטב ידיעתי

הדרך שבה . ההנהלה רצתה להימנע ממהלך זה ובחרה בבירור פנימי שקט .לחקירת משטרה
בירור לא היתה מקובלת על חברי יפעת והביאה בסופו של דבר להבעת אי אמון בצוות הל התנה

ק הבורר קבע שעומדת למשה סַ ּפְ . שלמד את הנושא למיטב יכולתו, יפעת מינתה בורר. הבדיקה
עם זאת קבע הבורר . ת מאחר שבחומר שהובא לידיעתו אין בסיס לקביעת אשמהּוחזקת החּפ

אחריות לאי סדרים אלה ושניתן להבין את חוסר הנחת  שלמשה היתה, והשהיו אי סדרים באורו
את , בלשון המעטה, ניסוחי הבורר אינם תואמים. בהתנהלות האורווה" בלגן"של ההנהלה מה

  .ךדברי
  

מפסק הבורר עולה בבירור שהפרשה כולה היתה בין הנהלת יפעת לבין משה בעניין התנהלות 
הוא לא היה מעורב בשום צורה . אינו מוזכר כלל בפסק הבורראלי קרא  .האורווה בשנים עברו

  ?לסיפור אז איך ולמה נקשר שמו .אופן באירוע
  

נחתם ההסכם , כזכור. בהסכם שנחתם עם קרא נקבע שהוא חייב להעסיק את משה באורווה
לא , שהעסיקו את משה כמנהל תפעול באורווה, הישיר עם קרא אחרי ששני שוכרים חיצוניים

ההסכם עם קרא לא חייב אותו לשתף את משה בפעילות ובמידע . ו ימים בהפעלת האורווההאריכ
סירב למעורבות , בית השומר על העסק שלו-כבעל, כאשר אלי קרא. שבתחום הבעלות והניהול

שהיתה בין " פרשת האורווה"לקשור אותן ל שהיה מי שבחר, "בעיות"ההתחילו , שמשה ביקש
  . הנהלת יפעת לבין משה

  
.  שנחתם עימוהחדשים נמנעו מלהגן על השוכר מפני דרישות שלא כתובות בחוזה מנהלי יפעת

קבל שכר עבודה מאלי קרא מבלי משעל פיו משה  ,בהסדר" בעיות"במקום זה בחרו לפתור את ה
אלי לא "בגלל ש שבעתיד החוזה לא יוארךלכך צורפה החלטה של ההנהלה  .לעבוד באורווה בפועל

מהלך זה לא עמד בקנה ". ספיחים של פרשת האורווה" כל זה כוסה בסיפור על ".מסתדר עם משה
שיש לה גם ערך , הפסקת פעילות ריווחית תורמת ליפעת משמעותו היתה: אחד עם טובת יפעת

שקוף לא תקין ולא , המהלך היה לא הוגן .בהם חברי יפעת ואחרים, שיקומי ואישי לרבים, חינוכי
  .לציבור החברים

 
התקיים דיון בראשות מנהל העסקים גיורא סלע עם ,  עם אלי קראגמר תוקף החוזהמועד לקראת 
להסדיר את נוהלי השימוש היתה מטרה ה. ועם אלי קרא" פרלמנט העמק"מארגני חברים 

ן זה הכתוב של דיו הסיכום. התשלומים על שימושים אלהאת במועדון הרוכבים על ידי הפרלמנט ו
מנהלים ביפעת ראו בהחלטתו של גיורא חריגה . כלל הארכה של חוזה השכירות של אלי קרא

העברת עסק כה .  מיפעתאלי קרא קיבל מכתב פינוי. מסמכות וכפרו בתוקף של הסיכום שלו
הדרישה לכך הגיעה אחרי . בעיקר בלוח זמנים קצר, מורכב היא מהלך קשה מאוד מכל הבחינות

קרא התנגד לדרישה ועל זה . העסקים על הארכת החוזה והמשך הפעילות ביפעתסיכום עם מנהל 
מכתב הסיכום של גיורא סלע אינו מגיע  בית המשפט קבע כי. הוגשה התביעה מצידו נגד הפינוי

. ולכן יש ליפעת זכות לדרוש מאלי קרא לפנות את האורווה מיפעת, למדרגה של הסכם מחייב
מדובר בפסיקה הנוגעת להבדל בין סיכום מחייב לסיכום . ובהלא בח, מדובר בזכות של יפעת

לא לסיבות שבגינן החליטה ההנהלה לדרוש את הפינוי ולא להאשמת אלי קרא באי , שאינו מחייב
  .קיום של סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם או בהתנהגות לא ראויה

  
   :כאן אנחנו עומדים

נות את  החליטה הנהלת יפעת לפַ מדועלה חברים רבים הגישו פנייה רשמית לדיון באסיפה בשא
חברים אלה . האורווה ומועדון הרוכבים ולא להמשיך את הפעילות המבורכת הזאת בחצר יפעת

כפי שהם מבינים , התקוממו על החלטות הנהלה שנראו להם שרירותיות ונוגדות את טובת יפעת
כות לערער על החלטות זפי התקנון -עלשמורה , לכל אחד ואחת מחברי יפעת, לכולנו. אותה

ולא מעורבים כאן אינטרסים " חוצפה"זאת לא . הנהלה ולהעלות נושא לדיון והחלטה באסיפה
  .עלומים
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על  2010בשנת האסיפה החליטה ": שני החברים שקיבלו אי אמון"על  כמה מילים ,ולבסוף
 לכאורה  ניהלה ההנהלה את בדיקת אי הסדריםה שבדרך הבשלהצבעת אי אמון בהנהלת יפעת 

ולא , לא היתה בה. עניין המסוים הזההאך ורק לגבי  הזאת היתההחלטת האסיפה . באורווה
אי אמון הבעת פסילה של החברים מתפקידי ניהול ו,  שהמצאת)?("חוקת האגודות השיתופיות"ב

  .בהם לתמיד
  

 בהם תרמו תרומה ייחודית, מאוחר יותר נבחרו שניים מהחברים בקלפי לתפקידים חשובים
. שהחלה לתפקד בפועל, ר הראשון של אגודת מתיישבי יפעת"יואב אהרוני נבחר ליו:לחברה שלנו 

, את המערכת הניהולית של האגודה, ל החיצוני אורי גרינברג"בעזרת המנכ, יואב יסד והקים
יואב עשה . התרבות והשירותים המונציפליים האחרים, המפעילה ביפעת את פעילויות החינוך

זה זמן רב שאין מי שמוכן למלא תפקיד . מחשבה וידע רב וללא כל שכר, בכישרון, העבודה גדול
יואב ראוי לתודה וברכה על פועלו ולא .  לא אני וגם לא אתה–אחרי שהחליט לסיים , זה במקומו

הוא הקים ומפעיל . אמנון גלעד היה מיוזמי ההחלטה על תקנון הפנסיה .להתייחסות שברשימתך
אמנון השקיע וממשיך להשקיע  .המשרת את החברים שעבדו ביפעת, שלנואת מערך הפנסיה 

ידע וניסיון לטובת החברה שלנו בכלל ולטובת חברינו , בפעילות זו זמן רב והרבה מחשבה
  .גם הוא ראוי לתודה ולברכה ולא להטלת הדופי שברשימתך. הגימלאים בפרט

  
אבל , ת כלפי משהכאילו מפגין חברּואתה . רשימתך רצופה אי אמת ודברי בלע, ישיפוטלמיטב 

זה . ברח לו מבין הידיים" מפעל חייו" שולא היחיד  הראשוןאינומשה  .אתה רק מגדיל את הפגיעה
נטעו , חוו זאת חברים ותיקים שהקימו ענפים. וקרה גם ביפעת פעמים רבות, קורה לא פעם
ות השינוי איבדו חברים אחרי החלט .יםאחרמקומם לאת  לפנות ולבסוף נאלצו, וטיפחו אותם

  וכנהצריך להתמודד בצורה אמיתיתכואבת עם מציאות . רבים ביפעת את מקום העבודה שלהם
  ".אשמים"ולא בסימון של , גם כשזה קשה

  אברהמי קול

 

  פרגון

סוף - להודות להנהלת יפעת על ההחלטה לאכוף סוףביקשוותיקים חברים 
מפגע  ועל ההתייחסות לאת ההחלטה האוסרת חנייה במתחמי המגורים

גדרות החיות המצמצמות את מרחב הראייה במדרכות ובכבישים ה
  . הפנימיים

-אומר חבר שמאחוריו שנות ניסיון רבות של אי, " ולא מאמיןאני הולך בדרך"
הדרכים , הרכבים חונים במגרשי החנייה", אכיפה של החלטות-יישום ואי

ממש התגשמות חזון אחרית , מה יש לדבר... ההחלטה מיושמת, פנויות
  ".הימים
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   תורהחג מתןהרהורים ל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ֹמֶׁשה  ֶאל' ַוֹּיאֶמר ה ": את פרשת ציציתתובתפיל מצטט המתפלל היהודי ,בשחרית ובערבית, יים ביוםפעמ
ִציִצת ַהָּכָנף   ַעל ְוָנְתנּו,ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל  ַּדֵּבר ֶאל:ֵּלאֹמר

ָתתּורּו ַאֲחֵרי   ְוא,ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם' ת הִמְצו ֹ ָּכל  ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת, ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת.ְּפִתיל ְּתֵכֶלת
ֱאֵהיֶכם ' ֲאִני ה. ֹדִׁשים ֵלאֵהיֶכםָתי ִוְהִייֶתם ְק ִמְצו ֹ ָּכל ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת [...] ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם

אף מתהלך המתפלל היהודי  ."ֱאֵהיֶכם' ֲאִני ה, ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאִהים
  .כדי לזכור כל הזמן את הכתוב בפרשה זו, בחוץדי גופו לצ  הבגדציציותכש

  
, פרשה הזאתבאמור  לקיים את הים מצליחאינםבים כל כך ריהודים  ,על אף זאת, אם כן, מדוע

 שגם,  אדם של כל יסודותמצווה שנוגעת בתכונ, החשובות ביותרהתורה מצוות משהיא לדעתי 
  ? בהתנהגות האדםןפרויד הדגיש את חשיבות זיגמונד

  
  . שלון הקולוסאלי של מחוללוי אותי לפרשת המבול ולכה מובילהשאלה

   ".אסקו של המבולהפי: "אני קורא לזה
  ?שלון מוחלטימדוע כ ?שלוןימדוע כ

  
 אין ,שהוא אינסופי, אללשמאחר . לברוא אדם בצלמו ובדמותואלוהים בפרשת בראשית מחליט 

הכוונה טובה . לאדם שזה עתה נוצרהעליונים ערכי המוסר  היא למתןהכוונה , דמות וצורה
 מה שהוא אינו, נברא שהאדם :נה עגומהלמסקאלוהים  מגיע אחרי זמן לא רב אך כבר ,ומעודדת

פרט , המין האנושיכל מחות מעל פני האדמה את ל  שעליו הוא מחליט הואהפתרון. התכוון אליו
 תיווצר ,היםו וירא האל התמים הצדיק,חונממאמין כי  האל. להתחיל שוב מחדשו, לצדיק אחד

התכוון מלכתחילה הם ילאשהאלוהיים  ערכי המוסרשמחזיקה ב, מתוקנת ,אנושות חדשה
  .בבריאת האדם

  
  :)א"כ' בראשית ח (בשני דבריםאלוהים מודה , אבל אחרי המבול ותוצאותיו

,  טמון ביסוד אישיותו של האדםאנושיההרוע פוטנציאל  – כלומר ,"ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו"  .א
  .  מרגע לידתו– כל אדםשל 

 .לא יעזורזה  כי ,החי על האדמה כל אין טעם להשמיד שוב את האדם ואת, לפיכך  .ב
  

  ?מה עלינו ללמוד מכך
  :לדעתי, החשובים ביותראנושיים היסודות היהדות הנחילה לעולם כולו את ארבעת ה

 .הנעלה ביותר הוא החיים עצמםהאנושי  הערך !רבנות אדםועוד ק לא – קדושת החיים .1
 .האמונה באל אחד .2
 . קדושת יום השבת, ערך של יום מנוחה שבועיה .3
 הם לכךשהכלים כ, ביצר התאווה וביצר הפוליטי, מלחמה פנימית בלתי פוסקת ביצר הרע .4

 .לימוד התורה וקיום המצוות
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להשגת מטרות לחפור בו  קרדום ,למכשיר פוליטיהפכה הדת שקרה איך  ?אז מה קורה כאן
יהאד 'ופעת הג ת–איסלם ב.  רואים את התופעה הזאת בכל הדתות המונותיאיסטיות?פוליטיות

מטרות המשתמשים בשם אללה למטרות רצח וארגונים  –ש ודומיו "דאע, כנופיות הטרור, העולמי
 ומגבלות יומיומיות החופש מנשיםשלילת , גברים כחפץ לתועלת הןדיכוי נשים וראיית ,פוליטיות

מסתמכים יסודותיה  ש,ויזיציהותקופת האינק – להזכיר על קצה המזלג –נצרות ב .ןחמורות עליה
יש כאן עיוות יסודי של ? מה לכל אלה ולדת. מקורה מכאןשתופעת האנטישמיות  ו"רצון האל"על 

  . פוליטיכלי לפכהואדם ואסור להא רעיון אינטימי ואישי בי שה,הדת
  

  ?ומה אצלנו
 שכל תכליתה להשתמש בדת למטרות ,המצאה ישראלית – "מפלגה דתית"נתחיל באוקסימורון 

א את נָ ְׂש ּו ,המלאכב את ההוֹ אֱ : שמעיה אומר: " אבותמסכתב שכתוב שכחנו מה כלום. פוליטיות
אימפריות בתי הדין ל ;מפלגות הדתיות בכנסתנמשיך בריבוי ה ?"ת ּשּוָר לָ  על תתוודוַא , תרבנוה

רות במשך כפל התפקידים והמׂשל ;גלות מיליארדיםמגלהן וגרידא  שמטרתן כלכלית ,תשרּולּכַ 
תעשיית ל ;י הדין לנשיםמה שקורה בבתי הדין הרבניים ועינול ;עשרות שנים ברבנות הראשית

ם על ההכרח לשלב "ל ומדברי הרמב"התעלמות מדברי חזל ;קברי הצדיקים והשימוש בקמיעות
עלילות חברה קדישא ל; ם והמולדתשירות בצבא להגנת העועבודה ופרנסה לבין בין לימוד תורה 

  ...ועוד ועוד ;ביזוי משפחות הנפטריםב
  

על משאבים ועל , שליטה על מקורות כוח: המשותף לכל אלה הוא שימוש בדת למטרות פוליטיות
שלילת חופש ודיכוי מחשבתי , השליטאזרחים לרצונו של הכפפת רצון , מדינות וחבלי ארץ

  . שליטה בבני אדם, במקרים רבים
  

רה להפנמת המטומחשבה האם אנו מקדישים מספיק זמן . ערב חג מתן תורהבאנו נמצאים כעת 
 בכוחן של התורה והמצוות לעשות יהיהה? תית שעבורה ניתנה לנו התורה עם בריאת העולםיהאמ

להיזכר כדי האם נוכל להיעזר בציציות  ?עם הזולתיותר יותר טובים ומיטיבים לאנשים אותנו 
  ?הבכל אל

   ברנעגד
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  מכתב ממרחקים

  ה"נוגה ברזילי בערב יום השואה תשע

  
 בארץ ,מהמולדת הרחוק. השואה יום ערב

 .הזה המיוחד היום על חושבתואני , אחרת
 מחכה אנימדי שנה  אבל ,אולי זה משונה

 אוהבתאני . לקראתו מתרגשת, השואה ליום
, אנשיםל  להקשיב,הסיפורים את לשמוע

 לסרטים מחכהאני . יהםלשמוע מה עבר על
מתרגשת מכך שהרבה , בטלוויזיה המצויינים

  .בניצולים נזכרים סופסוף אנשים
  

 כי, אחרת היא התחושה, שונה זה הפעם
, טקסים אין. בארץ לא, בבית לא אני הפעם

 אין, "יזכור" אין. צפירה אין ,סרטים אין
כאן  האנשים כל הערב ומחר .כרוןיז שירי

, ייעצר משהואצלנו  אבל ,כרגיל ימשיכו
  .עוד לא :דעאנחנו נ. ייזכר

  

  

 עוצמתיות התחושות, זרה בארץ, פה דווקא
 :יודעת אני ,פה דווקא. יותר מרגשות, יותר

 אף על – מדהימה מדינה הקמנו ! ניצחנו
 הזה המקולל המספר אף על, והסבל הכאב
 על, ואושוויץ טרבלינקה אף על ,מיליון שישה

 והטירוף הזוועות אף  על,והרעב פורכה אף
   .שם שהתחוללו

  !פה אנחנו ,לוהכ אף על
   

 פגמים מלאה היא, מושלמת לא שלנו המדינה
 – תהיה ולנצח, עדיין היא אבל ,וחסרונות

 במרחק גם .שלנו המופלאה המדינה. היחידה
, ויציב חזק מרגיש אתה קילומטרים אלפי של

 שמחנך בית. ומיוחד יחיד בית לך שיש יודע
 את שזוכר בית .וערכים ארץ בדרך ילדיו את
  .לוהכ

  

, סבא אריה, שלי בסבא נזכרת אני הזה ביום
, מדינה ובנה את השואה ששרד ,גיבור סבא

 סיפר שלא סבא. לתפארת ומשפחה קיבוץ
 אחרות בדרכיםלנו  העביר אבל, דבר כמעט

 9רק בת  הייתי .שהרגיש ושחווהמה  את
 רתזוכ עדיין אני, זאת ובכל ,מאיתנוכשהלך 

 הואשבהם ידעתי ש, שלווה ונחת של רגעים
  ...מנצח רגישמ
  

 יום, בשבילי מיוחד יום הוא השואה יום
 קשה עבר – עמי של העבר את לי שמזכיר
 על, העולם קיר על בדם שכתוב עבר, מנשוא

 לזכור שחייבים עבר ;היומיומיים חיינו קיר
  .יותר טוב עתיד למען

  נוגה

  

 

 מזל טוב

 לעירית וערן דישון

)מנדי(מנדל - מנחם הבן להולדת  

לגילה אדר וליורם אדרנכד   

לחנה אדרנין   

!ברכות לכל המשפחה  
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  ה" תשעיום הזיכרון

מערכות חברינו חללי - ינונבבערב יום הזיכרון התכנס הציבור בחדר האוכל להתייחד עם זכר 
אבל בערב , הגיעו לטקס הזיכרון רבים מבני יפעת שחיים במקומות אחרים, כבכל השנים. ישראל

ומה ... כבר בינינומה רבים שאינם :  ומתמלאים עצב גדולושוב נזכרים.  ליבם כאן–זה במיוחד 
  . ..זכו הם וזכינו אנחנו להמשך חייהםאיך היו נראים אולי חיינו , גדול חסרונם

לחינה גולדהור על עיצוב הכניסה והבמה ,  על עיצוב הטקס ומצגת יזכורתודה למרים אהרוני
 ; יזכור– חיים-יורם בן:  המעוליםתודה לקריינים. עזר בכל פרטעצה ולוליואב אהרוני שהיה ל

 ; קריאת שירים–מרים ויואב אהרוני , ראובן שהם ; שמות הנופלים–תמי פרנסיס ונבות אררט 
מקהלת בנות  ל;איילת מינקובסקי ודניאל פרץ, ברזילי-חדווה מלר –לזמרים שהרטיטו לבבות 

, מיקה ונדל, חן קדוש: "לו יהי"שריגשה עד דמעות ב, בהדרכתה המוסיקלית של חדווה' כיתה ד
  לעידן דרור המסור;מיקה גולדשטייןוולף ו-נוי הדר, חיים-אוריה אבן, קרן לנדאו, ישיא-ליה בן

  . על ההגברה והתאורהוהנאמן

בלוויית נגינתם של יוחאי אילון ואיתן ,  היפיםמשירי ארץ ישראללזכר יקירינו בהמשך שרנו 
  .תודה והוקרה לכולם. בעזרת חדווה, ברזילי

  

  עצמאותה חג

 החגבערב .  העצמאותחגמכאב יום הזיכרון אל שמחת כולה הארץ פעת עם יעברה , כמדי שנה
,  למדינת ישראל67-של יום העצמאות הה עליזהפעם למסיבה ה, ו שוב בחדר האוכלנהתכנס

נתנה יפעת , בשעשוע והתרגשות, בהרכבים רבים ומגוונים. "דוז פואה לישראל ":שכותרתה היתה
  .  באירוויזיוןיישראלכבוד לייצוג ה

  

יעל ו עירית פיין, איילת מינקובסקי :67עצמאות צוות לחמה תודה 
 משפחות –לדגלנים ; איריס פיירמן ועזי חיון  – מנחיםלתודה  .דקל
  .כהן וסלעי, אדר

 :שהגישו את שירי האירוויזיון בחן כה רב,  לזמרים המצוייניםתודה
ילת אי, ברזילי- חדווה מלר',י שםאֵ ' בשיר אורי חיון ומאיה לנדאו

חבורת הזמר הצעירה  ';ר שלוםאמוֹ ' בשיר  לוי יןימעו מינקובסקי
, יאיש-בןושירה ליה , גולדשטייןותמיר מיקה : 'עולה עולה'בשיר 

, י'קוזצואביגיל  ליבי, אליה
כרמל  ,חיים-אבןואורן אוריה 

 ,מיקה ונדל, קרן לנדאו, סהר
 איתן ;חן קדוש, וולף- נוי הדר

גולדשטיין עם ילדיו מיקה 
איתן , 'דרך המלך'בשיר תמיר ו

שיר ' חיון בעזיגולדשטיין ו
 חן  ונכדותיו בני אדר;'הבטלנים

  .'הללויה' בשיר והדר קדוש
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 : ולדימירסקי על הכוריאוגרפיה לריקודים מלאי האנרגיה והשמחה ולרקדניםתניסלתודה 
,  דהןנעמה,  ואור ביטמןשחר,  ריילגל,  שפרלינגאביתרולדימירסקי והילדים  ופאולו סתני

אור , לילך ביטמן; 'אבניבי ' הזוגות בריקודטן אדו ולוט שכנר תום, קרבללי,  לוינועה,  רזעםונ
  .'דיווה'בריקוד דקלה צבי ותניס , גלעד

  

; הליווי בנגינה יחד עם סוף סלע ואהודעל  לליאורה בלוך על העיבודים המוסיקליים ותודה
לנוער יפעת אשר על ; גל פרץאיתן גולדשטיין ו , עידן דרור: והתאורהלצוות ההגברה

   – הלוגיסטיקה

שבזכותה , האחת והיחידה, מאיה קדושלתודה  :על הכול ועם כולם, אחרי הכול, ולפני הכול
  .תוסס ועליז,  כתמיד שמח–מהפנינג העצמאות המסורתי נהנינו למחרת 

  

  ג בעומר"ל

 –המשיכה להתקדם , שהחלה בפסח, ספירת העומר
חגגו כל , ג בעומר"הוא ל, 33-ביום ה. יום אחר יום

אפילו ילדי .  את חג המדורות– מקטן ועד גדול –ילדינו 
 תפוח אדמה ,הגיל הרך הדליקו מדורה וטעמו ריח עשן

  .חרוך ומרשמלו מותך

ג "מדורת ללראשונה יוזמת צוות מועדון דורות בערה ב
ועם ם הנכדים שהתקבצו ע, בעומר גם לוותיקים

דורי - רבלחוויה הנושנה של בילוי האימהות הצעירות 
הקפה ,  האש פיצחה זרדים בדממה–מסביב למדורה 

, ח" לא בדיוק כמו בפלמ–השחיר בכוסות פלסטיק 
 וכל מי היתה אווירה נהדרת .אבל הכי קרוב שאפשר

היה נחמד : "הסיכום הממצה של שיגי. נהנה, שבא
  !תודה!". לאללה

  

  דורמדור ל

השם . מול הכיכר האדומה,  על הקיר הדרומי של חדר האוכל מיזם הפרחים–סוף זה גמור -סוף
סבתות פרחים צבעוניים שיצרו : מבטא את המסר ואת עצם הרעיון, "מדור לדור: "שנבחר

 הלוואי שנצליח לשמור על הפרחים .ביפעתוהציבור כולו ואימהות כדי לשמח את לב הילדים 
  .ך ימים ושניםהיפים האלה לאור

  

  גלגלים של תקווה

אירוע  , ברציפות13- זו השנה ה, בשבת שעברה נערך שוב
והמועצה ' אתגרים'האופניים השנתי הגדול על עמותת 

הכבישים נסגרו לתנועת כלי ". גלגלים של תקווה: "שלנו
, כמשפחות,  כקבוצות–רכב והמוני רוכבי אופניים

נהנו , ים מיוחדיםבהם בעלי מוגבלויות באופני, כיחידים
  .כל אחד כפי יכולתו וכוח רצונו, מרכיבה כיפית ומאתגרת

וגם בני , מיפעת השתתפו חברות וחברים מכל הגילים
  .מאושריםמרוצים ו, עייפיםכולם חזרו . נעורים וילדים

  

  

  ואלמה ועםמיקה ורון גלעד עם הבנות נ
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מאז יוזמתו ההיסטורית של עברו  יובל שנים : במספר50-ההוא שלנו  ה"תיקון ליל שבועות תשע
 יובל שנים למסורת – האת המנהג של לימוד בליל מתן תורביפעת ל לחדש "מאיר איילי ז

בשונה משנים  .לה-שהועתקה מיפעת אל קהילות מגוונות בכל רחבי הארץ ומחוצה, מפוארת
  .םאלא לשיח לוחמי, ליל שבועות השנה ללימוד עיונילא יוקדש , קודמות

פרקי "של הוותיק הוא קובץ " יח לוחמיםש"
ארבעה  אורשראה " הקשבה והתבוננות

,  מלחמת ששת הימיםי אחרחודשים בלבד
 עריכה ללא כמעט הובאו בקובץ .1967

בעיקר עם , שנערכו בכמה קיבוצים שיחות
ן בי. על חוויות המלחמה, לוחמים צעירים

השיחות המשמעותיות והחשובות ביותר 
 עם חברי ביפעתשנערכו היו השיחות בקובץ 

ורחלי ) י'פצ(בהנחיית אברהם שפירא , יפעת
חגי , שחר-אהרוני בן:  בהןהשתתפו .הלפרין
, רפאל אופיר, לוטן אורן, עמרם גולן, מירום

  . רוכן צביה ברנע ותלמה אופי

-פנים במהדורה תחילה שיצא, הקובץ
 תקשורתי הד עורר, מצומצמת יתקיבוצ

 נוספות במהדורות הודפס, תקדים חסר
 שבו השנים במשך. רבות לשפות ותורגם

 בו שעלו הדילמות אל, הזה הקובץ אל רבים
 שחלפו הדורות בשני לצעירים משמעותן ואל
 עם קצרה בשיחהאת התיקון  נפתח. מאז

 אברהם": לוחמים שיח "מעורכי שלושה
 דוד-בר יורחל, אהרון-בן יריב, )י'פצ (שפירא

  .)הלפרין(

 שיח: "בשם תיעודי סרט הושלם באחרונה
 המפגיש, "הגנוזים הסלילים – לוחמים

 צעירים לוחמים אז שהיו משתתפים מספר
 הוֶ ומלּו מאז המוקלטים דבריהם עם

   .הזמן בני וסרטים בצילומים

בתיקון יוקרנו קטעים .  ולכן אינם נכללים בסרטאבדוסלילי ההקלטה מיפעת , למרבה הצער
  . לשאלות הציבור– מור לושי –יוצרת הצעירה הואחר כך תשיב , מסרט מטלטל זה

 על  – וחבריהם לוחמים – צעירים עם עכשווי לוחמים לשיח יוקדששל התיקון  השלישי החלק
', צוק איתן'השירות בשטחי אוכלוסיה פלסטינית והלחימה ב, חוויותיהם מן ההוויה הצבאית

נפגשנו . היום צעירים לוחמיםאצל  1967" לוחמים שיח "בלב שעמדו הנושאים שלם והדהוד
דבריהם על המלחמה ועל  .יחלקם הגדול עדיין בשירות צבא, באחרונה עם קבוצות צעירים

דורית -בין שיחה תימשך ואילך מכאן !עהחוויות וההשפעות של השירות הצבאי חייבים להישמ
   .הלילה תוך אל במסע ,המשתתפים לכל פתוחה, חופשית

אנחנו מקווים שרבים  .ןכל מי שהשאלות האלו חשובות ומשמעותיות לו מוזמן להשתתף בתיקו
  . ומזמינים את כולםשיחישמחו להשתתף בותושביה מחברי יפעת 

 ימרים ויואב אהרונ



 22

 

  
  
  
  

 29.5.2015ה "סיון תשע' יא, יביום שיש
 ליד חדר 19:00נתאסף יחדיו בשעה 

  .האוכל לחגיגה בלבן באווירת שבועות

, תהלוכת קלנועיות: בפתיחת החגיגה
 –קלאבקארים ורכבים ממונעים זעירים 

כולם מקושטים ועטורים באווירת חג 
בעלי הדמיון וחוש היצירה . השבועות

המקומות מוזמנים להתחרות על 
ה והיפהרכב המקורי הראשונים בתחרות 

  !ביותר

הרקדה בלבן של : בלב החגיגה, בהמשך
  ! רוקדים ושמחים–כולם 

קפה , מאפים חלביים טעימים: וגם
חברתי ברוח -ועוגות ומפגש קהילתי

 .טובה ולב פתוח


