
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                נגיעות
  

                       �  

  .ִאיִׁשית ֲאִני ְּבִכּוּון ַאֵחר

  .ָּתִמיד ְּבִכּוּון ַאֵחר

  .ִמי ֶׁשַּמִּכיר אֹוִתי יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ַהִּכּוּון ֶׁשִּלי

�                     

  .ֵאיִני ַמֲאִמין ִּבְתׁשּובֹות. ֵאין ִלי ְּתׁשּובֹות

  .ַהְּׁשֵאלֹות ָּתִמיד ֲעִתידֹות. ֵאלֹות ָּתִמיד ַעִּתיקֹותַהְּׁש 

  .ַהְּׁשֵאלֹות ֵהן אֹוָתן ְׁשֵאלֹות

  !ִּתְחֶיה אֹוָתנּו: ְוֵהן ְּכאֹוְמרֹות

�         

   ְוָאֵכן–" ָלֶלֶכת ַעד ַהּסֹוף"אֹוְמִרים 

  ֵאי ּתּוַכל ָלַדַעת ַעד ַּכָּמה ָרחֹוק ַאָּתה ָיכֹול ָלֶלֶכת

  ?ִאם א ֵּתֵל ַעד ַהּסֹוף

  ?ֵאי חֹוְזִרים ִמָּׁשם: ִנְׁשֶאֶרת ַהְּׁשֵאָלה

�         

  ּוִפְתאֹום 

  ָהֵעץ ַהֶּזה ֶׁשעֹוד ֶאְתמֹול ָעַרם ָעָליו ֲאַבק חּוצֹות

  ,מֹוִׁשיט ְל ָעָנף

  –ְוָכל ַהָּבִתים ַהֲחסּוִמים ְּכמֹו ַׁשַער 

  .ִנְפָּתִחים

  

  אורפז-צחק אוורבוךי                    
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 ,ב"בוגרי י

 – את בחינות הבגרות ותצאו לדרך חדשהוריכם את בית הספר ו תשאירו מאח, עוד רגע,עוד מעט
תעמדו בפני  דרך שכבר בתחילתה ,דרך שמחייבת קבלת אחריות מלאה למעשיכם ולתוצאותיהם

 בבית הספר ות הילדות והנעוריםשבשנמאמין ומקווה אני  .ההתלבטות לאן לפנות ואיך ללכת
  .בתבונה דרככםיעזרו לכם לנתב את ש,  ובעלי ערך צויידתם בכלים טוביםוביפעת

רות לפני ילשנת ש מי –אליהם אתם יוצאים שמאחל לכל אחת ואחד מכם הצלחה במקומות  אני
בטא תצליחו ל, תישארו נאמנים לעצמכםתהיו בו שבכל מקום שתקוותי היא . ל"ה ומי לצהגיוס

 גם עבור החברה  משמעותחיים שלתשאפו ל, את עצמכם ולהגשים את חלומותיכם ועם זאת
   .שבה תהיו ותפעלווהסביבה 

כל מקום שאליו וכי ב, ת ביניכםת והרעּומאחל לכם כי תצליחו לשמור ולשמר את החברּואני 
  .לדרךטובים חדשים  חברים תמצאו גםתגיעו 

  .נמשיך ללוות אתכם באהבה. א ביתכםייפעת ה

  ,בשם בית יפעת
  ה מנהל הקהיל–גלעד דקל 

  :ב היקרים"לבוגרי י

   תומר אדוט
  ירדן הנדלר
  ענבל הקר

  אופיר השרוני
  דריעל מ

  אסף סבאג
  מיה סלעי
  שגב פרץ

  עדן רותם
  נוי רז

  עם שטיינברגנ
  רותם שפריר

  .ברכות חמות עם גמר בית הספר
  אהבתנו וברכותינו ילוו אתכם 

  .בכל אשר תהיו ותעשו, בהמשך דרככם
  

  !בהצלחה

  בית יפעת
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  ל חדש לתנועה הקיבוצית"בחירת מזכ
  

  . מזכיר התנועה הקיבוציתתפקיד  בחירות ליתקיימו ,23.6.2015 , הבא'ביום ג
  .ורק הם, בבחירות אלה רשאים להשתתף כל חברי קיבוץ יפעת

  .20:00 עד 12:00 שעותבבמועדון דורות ההצבעה ביפעת תהיה 

 
  :םקיבוצי חברות וחברי מתמודדים חמישה על התפקיד

  
  
  

   זיקים – מרקי לוי

   עלה החמישה מ– יונה פריטל

   בית השיטה – נגה בוטנסקי

  קבוצת שילר – ניר מאיר

   ניר אליהו – נמרוד מדר

  
  
  

מגוון רחב  בישירה על הקיבוצים ועל חברי הקיבוץמשמעותית ו השפעה נההקיבוצית ישתנועה ל
דוגמאות . אינה אפשרית או אינה אפקטיבית קיבוץ יחיד פעולה של שבהם, נושאיםותחומים של 

סיוע לחברים שקיבוציהם אינם יכולים וגובה הפנסיה שישלם הקיבוץ לחבריו : אחדות מני רבות
 על) רשות מקרקעי ישראל(י "רמ מול מאבק ;לשלם את פנסיית המינימום שנקבעה על ידי הרשם

 חברים קליטתרים ולאפשר  בפני הקיבוצים לשייך דירות לחבשהציבה הרשותהסרת החסמים 
  . בקיבוציםכנסה המס השיטת גביית  ;חדשים לקיבוץ

  
התנועה הקיבוצית מקדמת ומובילה נושאים חברתיים מרכזיים וחשובים בחברה , בנוסף

התנדבות של מאות בני  ;מוביל חברנו צביקה לוישבודדים החיילים הפרויקט : בהם, הישראלית
שבמסגרתו ', צבר' גרעיני פרוייקט; יצבאשירות ה לפני הקיבוץ מדי שנה לשנת שירות נוספת

 המבקשים לשרת ,ל"בחו-משמשים קיבוצים בית חם ותומך לצעירים יהודים ובני ישראלים
  .  ועוד, וצדק חברתישיתופי פעולה עם ארגונים הפועלים לשינוי חברתי; ל ולהיקלט בארץ"בצה

  
כולם ש, אלה ונוספיםנושאים קידום ביש משקל ולהשקפת עולמו למזכיר התנועה שייבחר 

הזמן הקצר יחסית שעמד לרשות  .ומשפיעים על חיינוחשובים לקיבוצים ולחברי הקיבוצים 
ויש להניח שרוב החברים אינם , לכל קיבוץ וקיבוץאישית פשר להם להגיע יהמתמודדים לא א

אני מציע . יתאת פועלם ואת עשייתם הציבור, מכירים היטב את הרקע של כל אחת ואחד מהם
ל  ַא. דרך אמצעי התקשורת ושיחות עם חבריםלנסות לגבש דעה עד מועד הבחירותלחברים 
התנועה הקיבוצית המתאים ביותר להובלת המועמד להשתתף בבחירת על ההזדמנות תוותרו 

  .בשנים הקרובות ולהשפיע בכך על עיצוב דמותה ועל סדר היום שלה
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  דיור ותשלומים
  

היכולת שלנו ו ביפעתאחת פנויה  דירה אפילו אין ,נכון להיום. לות ידועה לכמצוקת הדיור ביפע
לדירה זמנית מתאימה לשם כך וצריכים לצאת ץ את ביתם פחברים המבקשים לשל מענהלתת 

 מתבקשים, כדי לאפשר היערכות והתארגנות מבעוד מועד .מוגבלת ביותרהיא למספר חודשים 
 לעדכן , לתקופת השיפוץדירה זמניתתידרש להם שיפוץ בית ויודעים שמתכננים החברים 

מרכזת את הבקשות ומטפלת פרידה . דירותההשכרת  מנהלת – פרידה דנאיאת בתוכניותיהם 
על  ןמתוכנה ץשיפוהש את האפשרות  לקחת בחשבוןהחברים צריכים. בהן לפי הסדר והאפשרויות

  .הולםזמני   מענה מגוריםלהם עד אשר נוכל יידחהידם 
  

   :לגבי ההסדרים הכספיים

למשך בגין דירה זו ד "ם פטורים מתשלום שכעקב שיפוץ ביתהעוברים לדירה זמנית חברים  �
  .שנקבעזמנים ה יש להקפיד על לוח .)לרוב משוכרי דירות ( עבורםמיום פינוי הדירה חצי שנה

יש , בדירה הזמניתלמועצה בתקופת שיפוץ הבית ומגורים תשלומי הארנונה לגבי הסדרת  �
  . דנאילהיות בקשר עם פרידה

ד למשך שלוש " חלף שכישלמו, במסגרת תהליך שיוך הדירותה שנייה מקבלים דירהחברים  �
  . )לאחר חצי שנה –הבית במקרה של שיפוץ  (שנים מיום קבלת הדירה בפועל

  

  נציג יפעת בהנהלת אגודת מתיישבי יפעת
  

 נבחרי ציבור מלבד, כהן לאמור, על פי תקנון האגודה, תבוועד ההנהלה של אגודת מתיישבי יפע
 והוא בעל מעמד ,המתמנה על ידי קיבוץ יפעת, חבר אחד, נבחרים על ידי כלל חברי האגודהה

  ).הקשורים למקרקעין ולאינטרסים של קיבוץ יפעת, זכות וטו בנושאים מוגדרים(מיוחד בהנהלה 

ציבור ה חברים נבחרי 6יישבי יפעת בהרכב של אגודת מת ועד ההנהלה של מזה שנה וחצי פועל
 נקבעאבל אין חבר ש, )יהלי שפרלינג ואופיר צבי, נתן הרמן, לימור סלעי, יובל רז, עומר השרוני(

לחברים למלא את התפקיד נענו עד כה פניותינו כל זאת משום ש. כנציג קיבוץ יפעת בהנהלה
  .בשלילה

נציג תפקיד  מועמדות לתקיבוץ להצגהלל חברי  לכקריאהלפרסם בהנהלת קיבוץ יפעת הוחלט 
 בכתב לריקי מוזמנים לפנותחברים המעוניינים ה. קיבוץ יפעת בהנהלת אגודת מתיישבי יפעת

  .  להציג מועמדותם לתפקידבמזכירות

  . קיבוץ יפעתת שמורה להנהלהאגודה זהות נציג קיבוץ יפעת בהנהלת עלההחלטה הסופית 

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  

  
  

  למותו  שנים    39  תמוז  'ג  ל"יהושע מחניימי ז

  למותו  שנים    31  תמוז  'ג  ל"יונה ברונר ז

  לנופלו  שנים   67  תמוז  'ד  ל" זעמוס ויגודסקי

  למותה  שנים   16  תמוז  'ד  ל" זצפורה זיגלמן

   שנים למותו12  תמוז  'ד  ל"ציפור ז-אברהם קן

  למותה   שנה  1  תמוז  'ז  ל"תמר גולדשטיין ז

  שנים למותה   6  תמוז  'ט  ל"באום זבתיה בירנ

  הלמות  שנים   7  תמוז  'טז  ל" זחורן-רות הקר
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  בריכת השחייהאורחים ב

ועד ההנהלה של אגודת מתיישבי יפעת בבקשת קבוצת חברים לשנות את  דן 9.6.15בישיבה מיום 

ים ביפעת לא חי כך שבני יפעת שאינם ,לבריכת השחייהבתשלום כניסת אורחים  בעניין ההחלטה

  . ללא תשלוםיוכלו להיכנס לבריכה  וייחשבו כאורחים

  : לבריכה כדלהלןת אורחיםנענה לבקשה ושינה את ההחלטות בעניין כניסועד ההנהלה 

    .אורחים מחוץ ליפעת נדרשים להגיע לבריכה בליווי מארחיהם  .א

כללו י לא י– בנים וילדיהם, אחים,  הורים–בני משפחותיהם של חברי האגודה החיים ביפעת   .ב

  . ו להיכנס לבריכה ללא תשלוםרשיוובמניין האורחים 

  . עם הכרטיסיות שחולקו לשם כךיגיעודה ותושבים שמביאים אורחים לבריכה חברי אגו  .ג

  .כניסהכל ל ₪ 50 יהיה, )ללא תשלוםכניסות ה 20- בר למעֵ  (מחיר כניסה לאורחים  .ד

 . כרטיסיותהתושבים שאינם חברי האגודה רשאים להכניס אורחים רק עם   .ה
 
  

  ביש שיפוץ כ
  

יחלו , 24.6.2015', דביום 
עבודות השיפוץ של 

משער הכביש העולה 
, הכניסה ליפעת לגבעה

לבית ,  העמקלמוזיאון
 "העמק המערבי"הספר 

  . ולשכונת ההרחבה

כביש העבודה בבתקופת 
 ישתנו הסדרי התנועה

כביש הגישה  :ביפעת
-יהפוך לחדשבשיפוץ 

סטרי ותתאפשר בו 
בר  אל עֵ ירידה בלבד

העלייה . היציאה מיפעת
אך ורק  עתתבצלגבעה 

דרך ה( דרך האורווה
   ).נפח התנועהתותאם ל

 האחורי שער רק דרך התהיהמוזיאון ובית הספר ה, הרחבהלכיוון ה משאיות ואוטובוסים כניסת
 גם מהשער ,דרך האורווה ,ליעדן על הגבעהמכוניות פרטיות יוכלו להגיע . של יפעת) המערבי(

  .הקדמי

 ת מנהל אגודת מתיישבי יפע– גלעד דקל
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ועדת  אושר הרכב 1.6.2015מיום פה יבאס

ה ואנוכי אורי שוויק, גלית רז :ביקורת של יפעתה
ועדה והבישיבתה הראשונה קבעה .  מרכז הוועדה–

 –המבקר בעזרת אנשי משרד , את נוהלי עבודתה
הוועדה . ח אברהם ארז"דניאל פרייטג ורוח "רו

להגדיר את תחומי הביקורת בשלושה החליטה 
המעגל החברתי ,  המעגל העסקי":מעגלים"

     .יוהמעגל הציבור
  

, ח פרייטג"ועדת הביקורת והמבקרים ממשרד רו
שנועד  , עזר ניהולי להם כיעד להוות כלי ושמ

, סייע בהערכה אובייקטיבית של ענפים ופעילויותל
 המנהלים ברמות השונות כלים לניהול לתת בידיו

  .  מבוקר וממוקד מטרה, משופר
  

ועל ,  מתבססת על הסקר שערכה הביקורת ביפעת במהלך חודש מרץ2015יקורת לשנת כנית הבות
 ףתוכנית כפוהמימוש . מוסדות בעלי מאפיינים דומים והביקורת בקיבוצים ובגופיםעבודת ניסיון 

  .2015 לשנת התקציב לתקציב הביקורת שאושר ביפעת
  

  :התוכנית כוללת את הנושאים הבאים

  .מילואים ומעקב אחר הגרעון האקטוארי האישי והכוללניהול קרנות הפנסיה וה  .א

 .ביקורתהמעקב אחר ביצוע החלטות ודוחות   .ב

 .)עסקי וקהילתי(הלי הכנת תקציב הקיבוץ ונ  .ג

  .תהליכי שיוך הדירות והצמיחה הדמוגרפית  .ד

  

  ".נציבות תלונות הציבור"כחלק מתפקידיה רואה ועדת הביקורת את עצמה גם כ

  :ללים לקבלת פניות הציבורהכ

  .ועדה יהיו כתובת לפניות הציבורוכל חברי ה  .א

 . שמי בזיהוי בכתב וווגשיועדה ו לטיפול הותפני  .ב

 .נטי ביפעתוו התפקיד הרלממלאועדה יועבר תחילה לטיפולו או תשובתו של ונושא שהוצג ל  .ג

 במידת  התפקיד ותחליט על המשך טיפול בנושאממלאעדה תעביר לפונה את תשובת והו  .ד
 . הצורך

כנית הביקורת ו בין אם כחלק מת, יועבר נושא לבדיקת מבקר הפנים,ועדהועל פי החלטת ה  .ה
 . הודעה על כך תימסר לפונה. ובין אם כנושא לבדיקה מיוחדת

  

  גדעון ברזלי ,ביקורתהבשם ועדת                                       

 

  מזל טוב

  לנורית ופדרו נוימן

  ֶנללהולדת הנכדה 

  .בת לנוהר וניר

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  ליהודית שריקי 

   יואבלהולדת הנין

  פלונס-לזהרה שריקי

  להולדת הנכד

  .בן לסיון וניר

 !ברכות לכל המשפחה
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�  

  . ת ביפעתלּו שנים קיבלתי על עצמי להחליף את יאיר פסחי בריכוז נושא האבֵ 8לפני 
שלושה חברים אותו שעד כה מילאו אולי מפני , לתפקיד זהמסודרת ביפעת אין הגדרה רשמית 

יאיר , )מההלוויה הראשונה בקבוצת השרון עד יומו האחרון,  שנים56(ל "שמחה ארצי ז: בלבד
אף . שהייתי שותפה לשניהם במשך עשרות שנים בנושא הזיכרון, ואנוכי)  שנים22(א "חי יבלפס

העמדת ,  עריכת ההלוויות ביפעתותבמסגרת התפקיד כלולברור ש, ליותאשאין הגדרות פורמ
  . ביום השלושיםוגילוי מצבה אזכרה טקס מצבות לחברים ועריכת 

 מהם היתה תרומה ד ואחתשלכל אח,  יקריםחבריםברות וח 35 הלכו לעולמם  שנים אלו8-ב
בדברי הימים של הבית בליבות אוהביהם ו טבוע נם וזכרוייחודית לנוף האנושי המגוון של יפעת

 בני יפעת 20-הובאו למנוחת עולמים ביפעת בשנים אלו גם כ, בנוסף לחברי יפעת. המשותף שלנו
  . והורים של חברים

  

�  

, לסייע במידע ועצה, ותמשפחללהיות קשובה , בראש ובראשונה, ניסיתית לּובריכוז האבֵ בתפקידי 
הכרה ברורה ת ומתוך חברּו מתוך , זאת.לתמוך בזמן הקשה של הפרידה, להנחות בכל הנהלים

יש ,  עם זאת.שגם בחברה הקיבוצית המשפחה היא המעגל החשוב והמשמעותי ביותר לאדם
כנגזר מהשינויים ,  שינוייםאט-אטוברת  אף שאמירה זאת ע–חברה שבה אנו חיים לאמירה גם 

 –צוניים יחשינויים ומביישוב  בהרכב האוכלוסיהשחלו  מהשינויים ,שהכנסנו באורחות חיינו
טלפונים מסרונים לאנו מודיעים כיום על פטירת חבר באמצעות , למשל,  כך. ואחריםכנולוגייםט
בבית מתחילים את ההלוויות ; לוח המודעותעל אלקטרוני במקום במודעה הדואר בניידים וה

  .ועוד, אך לא את האירוח בימי השבעה, מתקצבים הלוויה ומצבה; העלמין ולא במרכז היישוב
  

�  

, יהודית חופשית, קיבוציתחברה טקסי ההלוויה ביפעת עוצבו במרוצת שנים רבות ברוח שהולמת 
  . כל אדם, כבוד האדםוערך שוויון  –שבמרכזה 

נפתח טקס ההלוויה בפסוקי תהילים ומסתיים באמירת קדיש  היהודיתעל בסיס המסורת 
פסוקי ההלוויה נבחרו לקראת המעבר ליפעת על ידי צוות של ארבעה . ותפילת אל מלא רחמים

אליעזר שושני ומאיר (ושניים מגבת ) שמחה ארצי וחיים גלעד( שניים מקבוצת השרון –חברים 
  . מסורת זאתכיל לשמור על נשואני מקווה ש, מאז לא שינינו אותם). איילי

, כמו קודמיי בתפקיד.  ממי שהלך לעולמונשמעים דברי הפרידה, עוד טרם הקבורה, בהמשך
 מחברים שלא נשאר חבר קרוב ראיתי אף אני מחובתי לכתוב את דברי הפרידה בשם חברי יפעת

 לתאר יתיניס בקצרה את תולדות החיים ובדברי פרידה אלה השתדלתי לספר. שיכול לספר עליהם
אף פעם לא , בניגוד למה שסבורים כנראה חברים רבים. את המקום הייחודי שהיה לנפטר ביפעת

אני לא .  לכתוב דברי פרידה בעוד האדם חימסוגל אולי יש מי ש.הדברים כתובים מראשהיו 
  .יכולתי
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�  

בית העלמין ניהול הקשורים לשונים טיפול בנושאים את הגם קיבלתי על עצמי , בשונה מקודמיי
התקנות מאוד בשנים האחרונות החמירו חשוב לדעת ש. 'תקצוב וכד,  רישוי– מול גופים חיצוניים

כל קבורה של מי שאינו חבר נבחנת בזכוכית מגדלת . הנוגעות לקבורה בבתי העלמין הקיבוציים
 ,םכרוך במילוי טפסים רבי הקבורהחידוש רשיון . ועלולה לסכן את רשיון הקבורה של יפעת

  . חשבונות ואישורים משפטייםההנהלת ם מאושרים ומבוקרים מבצירוף מסמכיו

גם אך , לכל חוקי המדינה כמובן אציין כאן שראיתי את עצמי מחויבת, לא בלי קשר לכל אלה
 היה י בשנים אלההחלק הקשה ביותר עבורי בתפקיד. להחלטות יפעת בנושא הקבורה ביפעת

 להביא לקבורה בבית העלמין שלנו את ,ביניהם ידידים אישיים ,התמודדות עם פניות של חברים
על פי תנאי רשיון גם אינם כלולים במסגרת החלטותינו וקבורתם כאן אסורה אף ש, יקיריהם

 מוצדקהוא , כממלאת התפקיד, מצדיהסירוב אם  שגם, ידעתי והרגשתי היטב. הקבורה של יפעת
  .ל בקשת חבר שעליה נאלצתי להשיב בשלילהעל כ כואב וצר לי.  פוגע ופוצעהוא, והכרחי

  

�  
  : אני מבקשת להודותתפקידיבסיום 

  .עזרה ארגונית וטכניתכולל , שהיה שותף לי בכל פרט ופרט, תבונה ורגש,  איש עצה– ליואב

.  ואני מקווה בכל לבי שימשיךהנושא בעול התפקיד עשרות שנים,  שותף לצוות– לסיימון מדליה
  .איפשרו לנו לקיים בכבוד את טקסי ההלוויהש, בהרמוניה ובהבנה, בתיאוםעבדנו יחד 

 כחסד של – כדי למלאכי אם , לא לשם נוכחות בלבדהמגיע לכל הלוויה ,  הנאמןלצוות החברים
להודות לכל אחד ואחד אני מבקשת . אין זה מובן מאליו. העבודה הקשה של הקבורה את –אמת 
אני מקווה בכל לבי שחבורה נאמנה זו תגדל . הם כאןאותם בשמותיאף שלא אזכיר ,  אישיתמהם

  .ת אנושית וחברתיתדעּומּורגש לחברים ו בעלי עם הצטרפות צעירים

הממלא בהלוויות ובאזכרות את התפקיד החשוב של קריאת פסוקי ההלוויה ,  המסורלגד ברנע
  .ותפילת אל מלא רחמים

ועושות זאת במאור פנים ולב , הלוויהשנרתמות לעזרה באירוח המלווים בתום ה הטובות לחברות
  .פתוח

שלא פעם ולא פעמיים הוזעק מבילוי עם המשפחה בחג לשם כריית קבר , פועל הבניין שלנו, לסמי
שנענה לכל בקשה שלנו ,  אשר על המצבותלהרצל דיין;  ומעולם לא שמענו מפיו תלונה–

  .במהירות ובאדיבות בלתי רגילה, במקצועיות

  . המקבל על עצמו את התפקיד במקומי,  רוןלרן מקרב לב תודה

  ,ים לכולםוכחיים טובים וארבאיחולי 
   אהרונימרים

  

  
  

  למען הדיוק ההיסטורי

 בצד התמונה ,בעלון הקודם
שצולמה במלחמת ששת , שמשמאל

  : נרשם, י עודד ארצי"הימים ע
  .פתח מטבח הילדים מוגן בשקי חול

ששלח תיקון  שמואל עדינילתודה 
  : ונכוןחשוב
החול בכניסה למטבח הילדים שקי 

על בלוני הגז המוצבים  ןנועדו להג
  . ולא על הפתח עצמוהפתחליד 

 



 9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    שבת אחים גם יחד                               

אם לשאול ביטוי מוצלח , 'יםאמשבאחד ה'
גנישר - נזכרו שרה אבנין,מאפרים קישון

ברזילי במועדון החברים של פעם -רוחדוה מל
 הצריף  כמה אהבו כולם לבוא למועדון–

כמה נהנו חברי , שהיה מלא מפה לפה, הירוק
 היציאה מהבית והמפגש עם יפעת מעצם

 נעימהמה ,  מחוץ לשעות העבודההחברים
 היתה האווירה וכמה שמחו כולם על משחקי

,  שחמט–של המועדון הפשוטים השולחן 
והתענגו על , דומינו ופאזלים גדולים, דמקה

שרה ,  שהגישו גוטה שוחטהקפה הטוב
  ... יוסף זהר ויהודית שריקי, ברזילי

עיון וליוזמה לַחֵּדש ה לרהובילהנוסטלגיה 
לא מסובך ולא  הרי זה לכאורה –ימים כקדם 

, לרענון, ויכול לתרום לקירוב לבבות, יקר
   ...ליציאה משגרה משמימה

, האירו פנים ליוזמה המבורכת" רשויות"ה
 היה מפגש שבועה'  ביום א.והיא יצאה לדרך

 20- שאליו הגיעו כ, ראשון במועדון דורות
, ופתוחהנינוחה ית חברבאווירה . חברים

 על דא ועל האהבאים שוחחו  ,נטולת יומרות
  . נהנו מהחברותאכולם  ומענייני היום ביפעת

' מדי יום אייפתחו דלתות מועדון דורות 
,  חברים– יפעת קהילת לכל 20:30משעה 

ותיקים  – תושבים, הרחבה קהילתית
גם  אינן כרגע על תוכניות מובנות. וצעירים

פרו חברים על עצמם ועל למפגשים שבהם יס
, עיסוקי פנאי ויצירה, עבודתם או תחביביהם

   .תחומי עניין ועוד ועוד

  !לא תצטערו, בואו

 

. 1962, ב"תשכ, המועדון של פעם: למעלה
; שרה וצבי יוגב, אלתר פקר: בגבם למצלמה

, שרה ברזלי, צילה משי, לתרטייבל פקר מול א
חנה : בשולחן מאחור. מלכה ודב נשלסקי

  . הר-ועזריאל אבן
  .מוטקה שפר: צילום

  .14.6.15, מועדון דורות השבוע: למטה
, חיים-יהודית בן, צביה ברנע: משמאל לימין

. גלית גבאי, שרה אבנין, ישראל-תמר בן
אפרת סלע , ישראל-נעם בן: מאחורי הדלפק

  .ועמיהוד עמית
  .ברזילי-חדוה מלר: צילום
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  מחליפים צינור

ומספר נזילות , עקב פחת מים לא מוסבר
ופיצוצים שאותרו למרות שלא ניכרו על 

מסתיימת בימים אלה , פני השטח
 60ן ב, החלפתו של צינור הברזל הוותיק

שתחילתו בבריכת המים העגולה , פלוס
המשכו במרכז היישוב , בראש הגבעה

בצינור , ) מטר360-כ(וסופו בלולים 
 160(פוליאתילן קשיח באותו קוטר 

המסוגל לעמוד בלחץ מים גבוה , )מ"מ
למימון החלפת הצינור ). 12.5דרג (

, הסתייענו במענק של משרד החקלאות
 המים שניתן כפיצוי על העלאת מחיר

הקו סיפק מים (השפירים לחקלאות 
  ).ללולים

את כל המידע המעניין הזה סיפר אמנון 
בעוד הוא מכוון , איש המים שלנו, כהן

את המחפרונים הפותחים את נתיב הקו 
ומשגיח על הכיסוי בחול ועפר אחרי 

במשך כל ימי . הנחת הצינור החדש
העבודה היו המחפרונים האלה 

, בוגריםאטרקציה לילדים ולמ
שצפו מרותקים בעבודה העדינה 

. והמדויקת של הכלים הכבדים
במהלך העבודה נחשפו נזילות 

, משמעותיות בצינור הישן
  .זמנית בחבקי מתכת יקרים" נחבשו"ש

 

 

 

אטרקציה בפני עצמה היו ערימות החול שהמתינו לבוא 
 בעיקר –זמנן להיכנס לתעלה עם הנחת הצינור החדש 

הילדים .  ליד מגרש הכדורסלהערימות הגבוהות
, הקטנים טיפסו עליהן בחדווה בשעות אחר הצהריים

אחד האבות . קפצו וגלשו למטה בצחוק מתגלגל, רצו
כמה . הציע להשאיר במקום ערימת חול גבוהה דרך קבע

שהמחשבה על התמודדות עם רמה כזאת של , אימהות
התקוממו , אבק וחול מדי יום הכניסה אותן לפאניקה

התעלמו מהוויכוח , כדרכם של ילדים, הילדים. בלהט
  .הקולני והמשיכו להתגלגל בחול בשמחה גדולה

תירשם ירידה , נקווה שעם גמר הפרוייקט הגדול הזה
  . יפעתמשמעותית בפחת המים ב

  
  

1  

2  3  

4  

  ;  הצינור החדש בתעלה– 3  ;איש המים והמעדר,  אמנון כהן– 2  ; המחפרון פותח את הקו– 1
 .חילו לזרום בצינור החדששיוסרו רק כשהמים ית,  צינור הברזל הישן בתחבושות על החורים– 4
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  וטב מאוחרמ

במשך שנים רבות עצמנו עין מול הסיכון הבטיחותי של 
י נפילה מגג הגנה מפנ העדר –בעיקר , המקלטים הישנים

 בעלי הזיכרון הטוב ביפעת –ולא שלא היו תאונות . המקלט
גדול שרק במזל , זוכרים כמה נפילות של ילדים ממקלטים

טוב שבאיחור של עשרות , לכן. הסתיימו בנזקים קלים
ן לפחות את המקלט הסמוך לגן ּגֵ שנים הוחלט סוף סוף למַ 

הרב של עד ביותר לפורענות בגלל מספרם שהוא המּו, ניר
  . הילדים הקטנים המשחקים במקום

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הנצחה ונתינה הוא מיזם חברתי המשלב" משא למסע"
במסגרת המיזם מושאלים תרמילי גב מקצועיים למטיילים ומטיילות 

 בהם –  וזקוקים לתרמיל למסעבשבילי הארץארוך שיוצאים למסע רגלי 
צבאיות - חניכי מכינות קדם,  מסגרות טיפוליותחניכי, חניכי תנועות נוער

  .יםיומטיילים עצמא

, התרמילים הראשונים נתרמו ביוזמת משפחתו וחבריו של ערן אלון
בהמשך . אפריקה,  בטיול בנהר האוקוונגו שבבוצואנה2000שנהרג בשנת 

שנהרג ברעידת , משפחתו של גבי אינגלבני הצטרפו למיזם חבריו ו
כעת אנחנו מבקשים לצרף את אגם . 2011שנת האדמה בניו זילנד ב

  .למעגל

לכל תרמיל שנתרם למיזם מוצמדת תווית עם מילים ספורות על המטייל 
 התורמים הם תרמילאים שכבר אינם זקוקים. שרוצים לזכור ולכבד

   .המונצחים במיזם וחברים של המשפחבני לתרמילים וכן 

,  לחברו של אגםרהתקשלפרטים נוספים ולתרומות הינכם מוזמנים ל

 .Boaz.rand@gmail.com: ל" או בדוא054-7564812בטלפון , עז רנדוב

  ,בתודה

  . שחף ודניאל, אילאיל ויניב,ורד: משפחת לוריא

  

של נפילת  המונעת אפשרות ,גדר חדשה
 .'גן ניר'הסמוך ל, 7'  מס מגג מקלטילדים
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  הוקוס פוקוס

   לרגל החלפת קו מים ראשי ביישוב- מסיפורי המים של יפעת 

  מוטקה שפר:  בלי כחל ושרקסיפר
  

. ולחץ המים לא הספיק להשקיה כמו שצריך' ומטע א' קיבל את המים שלו אחרי מטע ב' מטע ג
. פר ברוךבר לכביש כשעובר מעֵ ', מקורות'ישראל דיטל הציע שנתחבר אל קו המים הראשי של 

 האזין לי מהנדסה. בחיפה' מקורות'לדבר על זה עם מהנדס המים של נסעתי , כמרכז המטע
הלכו כבר מזמן ' מקורות'אך הסביר לי שהתוכניות של הקו של , הביע הסכמה עקרונית, בסבלנות

מאחורי הארון יש שני : "אמר, כשראה בצערי. לאיבוד ואיש אינו יודע היכן בדיוק עובר הצינור
  ". קח אותם בידיך, ברזלים

  

כשאורך  ,ר כפופים בצורת האות, מ" מ6מאחורי הארון היו שני מוטות הברזל בניין רגיל בעובי 
אחוז את ": המהנדס הורה לי. מ" ס20-כ –מ ואורך הזרוע הקצרה " ס80-הוא כהזרוע הארוכה 
ך ולֵ  ,שטים קדימה כשהצדדים הארוכים מקבילים ומּו,ידיים בצדדים הקצריםההברזלים בשתי 

 .וכעבור כמה צעדים התקרבו הברזלים זה אל זה והצטלב. התחלתי להתקדם". לכיוון הדלת
  

 .האמר המהנדס בהערכ, "זה פועל אצלך"
 .ישאלת, "?מה פועל"
שוטים אומרים שאפשר למצוא מים זורמים או חפצי מתכת בקרקע באמצעות שני ברזלים פ"

לך עם הברזלים . מתחת לרצפה יש קורת ברזל בדיוק במקום שהברזלים שהחזקת הצטלבו. כאלה
 ".ולשטח ונסה למצוא את הקו שלנ

 ?דמה כבר יכולתי להפסי, אבל החלטתי לנסות, פוקוס הזה-לא האמנתי בהוקוסברור ש
  

 הצחקתי .ר ברוך לאורך כביש כפ,הלכתי עם הברזלים מושטים קדימה בתוואי המשוער של הקו
הם הצטלבו באותו מקום גם כשהלכתי בכיוון . אבל פתאום הברזלים הצטלבו, אפילו את עצמי

מחלוף היכה במכוש . עם המכוש שלו מחלוף –ת של יפע" מחפרון"לקרוא ל מיהרתי. ההפוך
מחלוף הסתכל משועשע איך אני הולך . ניסיתי שוב... באדמה והרים מכסה חתוך מחבית ברזל

אמרתי . הברזלים חזרו והצטלבו באותו המקום שוב. סהרורי אנה ואנה עם הברזלים קדימהכמו 
, קלאחר עוד שני ליטר מבקבוק המים ושני מטר עומ". תחפור קצת יותר עמוק ,קדימה: "למחלוף

 ...'מקורות'ל התגלה הצינור הראשי ש
  

הצליח   שומע שזהפעם ראשונה שאני", אמר לי מהנדס המים הנרגש בטלפון, "!ברכותיי"
  ...!"תבאמ

  .הובעיית לחץ המים במטע נפתר, לקו שלה' חיברה את מטע ג' מקורות'
 


