
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

           בחצרנו עץ חיים יפרח
  

  

 ֲחֵצֵרנּו ֵעץ ַחִּיים ִיְפָרחּבַ 

 ְוִרּמֹוִנים

  .ּוַפֲעמֹוֵני ַהֶּכֶסף

  חַער לֹו ָּתִמיד ִנְפָּת ַהּׁשַ 

  ְוא ִייָרא ִאיׁש

 .תֵאָליו ָלֶגׁשֶ 

  רֶמש ַּבֲעָנָפיו ָיִאיַהּׁשֶ 

  םָדיו ְיֹבַר ֶּגׁשֶ ְּבמֹועֲ 

 .אַעד ְסִביָביו ַהֶּדׁשֶ -ִויֹרק

  הַלְיָלה ּבֹו ֲחלֹום ִיְׂשּגֶ 

  .רְוַלֹּבֶקר ַיְבִׁשיל ַהֵּפׁשֶ 

  

  .ֲחֵצֵרנּו ֵעץ ַחִּיים ִיְפָרחּבַ 

 . ֶׁשָּכ.ֶׁשָּכ ָחַלְמְּת 

  
  אמיר גלבע
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 מכרז למנהל אגודת מתיישבי יפעת
שאותו , מנהל אגודת מתיישבי יפעתתפקיד  פורסם מכרז ל,ה של האגודההנהלועד העל פי החלטת 

חברי . צוות איתור לבחירת המנהל הבאההנהלה מינתה .  אני ממלא כמינוי זמני בשנה האחרונה
יהלי שפרלינג ,  עומר השרוני:ש של יפעתמנהלת משאבי אנו, רוט-שאותו תרכז שרה בהיר, הצוות

  . ואופיר צבי

 
 ז חינוךוכיר

בלתי (לפני מספר חודשים ביקשה ורד שנפיק לסיים את תפקידה בריכוז החינוך המשלים 
בימים . 'ב-'יום במרכז אכעובדת ה, מטבעוןענת שניר צוות האיתור בחר לתפקיד את ). פורמאלי

לורד למועד וההוקרה  התודה ,מילות הפרידהשמור את נ.  החפיפה בין ורד לענתמתבצעתה אל
 שהיא מקבלת על לענת הצלחה בתפקיד המאתגר והחשובאך נאחל כבר עכשיו , מאוחר יותר

  . עצמה

 
 '  שלב בהרחבה

עד סוף הקיץ עתידות המשפחות . מתקדמת בקצב מואץ' שלב בשל בתי ההרחבה הבנייה 
על מנת לקלוט טוב ונכון את המשפחות הקמנו . ן החדשיםלבתיההראשונות של שלב זה להיכנס 

. אנוכיאבנר גלילי ו, רונה תהילים, סיגלית שכנר,  קיטו הנדלר:שחבריו הם, צוות קליטה וליווי
  .  לעדכן את ריקי במזכירות מוזמנותמשפחות החדשותסייע בליווי ה לותמוכנ המשפחות ביפעת

 ת מנהל אגודת מתיישבי יפע– גלעד דקל
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

התינוקות מערכת הגיל הרך בכלל ובית 
על  מיכל בן שחרלמודים , בפרט "ניצנים"

  .            תרומה נדיבה של מכשיר

   ממים זכיםעכשיו התינוקות שלנו נהנים 
  .והמטפלות נהנות מהשימוש הנוח במכשיר

   
  ,בשם כולנו                         

 הגיל הרך מנהלת – שילה הילה               
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  .ר קיבוץ יפעת"בתפקידו כיואסף  חודשים החל ירון 3-לפני כ
  .יעדים בתפקיד ודירוג קדימויות, של ירון" קריאת המפה"השיחה בינינו סובבת על 

  
  נעים להכיר

הוא מחזיק " בן ממשיך"בהיותו . למייסדי המושבשלישי הדור הוא בן ה, ירון אסף בן כפר יהושע
המּוֶּכרת היטב ,  כמסורת המשפחה, בנוסף. המבוסס על גידול צאן לבשר,את המשק המשפחתי

כך -  ואחר מרכז המשק בכפר יהושע– בעבר: הוא ממלא גם תפקידים ציבוריים, לוותיקי יפעת
רובם , ר במספר קיבוצים" יו–בהמשך ;  וראש אגף המשק בתנועת המושבים,ברמת מגשימים

  . בגליל ובגולן

  
  תמונת מצב

ביפעת ". עד כה עם יפעתשלו קצרה ועל ההיכרות ה. ה.מ.ח ק"ל ירון נשענות על דוהתובנות ש
אבל חלקם עזבו פנימית את הקיבוץ ", .ה.מ.ח ק"בחן דויא, "ותת גבוהוחברים רבים בעלי יכול

: אבל אומר יותר מזה, ירון מסכים עם האבחנה. "ותרומתם הפוטנציאלית אינה באה לביטוי
להתמשכות הן אחד הגורמים המרכזיים רים בעמדות מנוגדות ביפעת היכולות הגבוהות של חב

מאפיין חוזקה משמעותי של יפעת הפך למאפיין . חברתיערעור החוסן התהליכי השינוי לאין קץ ול
והתוצאה על הצדק המוחלט מאבקים גורם נזק גבוה לאין שיעור ממחיר הוויתור משך הה. חולשה

   .לפי תפיסת צד זה או אחרהמושלמת 

עריך הככל שאני יכול ל. להסכמותוביל להמנהיגות שתצליח לגשר על הפערים ו דרושהבמצב הזה 
 אבל מהלכת עליה , לקבל החלטות וגםלהידברו לשוחח ביפעת משכילהההנהלה , את המצב כרגע

אי אפשר כנראה . הפוגע ביכולת להוביל אל היעד, משתק, מחליש גורם ,לדעתי, זה. אימת הציבור
צריך לדעת לקבל ביקורת וללמוד  . וגם בלי לעשות פה ושם טעויות אישילי לשלם מחירלנהל ב

  .וגם ברמת הציבור כולו,  הדבר נכון ברמה האישית–ממשגים 

סבור , בשנים האחרונות צמצמו את מרחב התמרון של כלכלת המשקביפעת שהתקבלו החלטות 
הוא אינו מותיר תקציב . יכולות של יפעתגובה הפנסיה שעליו הוחלט גבוה מאוד ל, לדוגמא. ירון

,  להחלטות שהתקבלויםבימחויר "והיוההנהלה  .תשתיותחברתי וכלכלי ולפיתוח  קידוםמספיק ל
על כך יש להוסיף את . המגבלות שנגזרות מזהאת , המשמעויות להבין את צריךאבל הציבור 

לרשתות כל הנוגע  ביבוץקהאחריות משפחה לבין האחריות החבר ובין  יותר לאזן טובההכרח 
והמשאבים הכספיים סדרים הקיימים בתחומים אלה הה). 'סיעוד וכד, בריאות ורווחה(ביטחון ה

 יישא במלוא קיבוץלא ייתכן שה, לדוגמא.  תיקון מיידי,לדעת ירון, מחייביםהמושקעים בהם 
שכר דירה בדירתו בני משפחה ללא תשלום בעת יגורו -בהו, העלות של שהות חבר בבית ערבה

 ההנהלה צריכה .תמיכה ועזרה לחברים, רשתות ביטחוןכך גם בתחומים נוספים של . ליפעת
  .לאזור אומץ ולהוביל לאיזון נכון יותר בין אחריות הפרט והמשפחה לאחריות החברה
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  ר"תפקיד היו

מטפל שאינו מעורב אישית ורגשית בנושאים שבהם הוא , ר קיבוץ חיצוני"ירון יש יתרון ליולדעת 
נקייה , המבט מבחוץ מאפשר ראייה אובייקטיבית.  שאינם רלוונטייםלא גורר משקעי עברו

ר חיצוני גם יכול להיות "יו. "אבנית"שלא נשחקה ולא צברה , והתבוננות רעננה, משיקולים זרים
שהוא בהכרח , לחבר הקיבוץ. טענות ומרירות מבלי שזה יפגע בעבודתו, כעסיםל" כליא ברק"

  . למלא תפקיד כזה בביתומאוד קשה , ת ומשפחהמעורב וכבול בקשרי חברּו

שאינם בהכרח , קידום הפתרונות הנכוניםשם  להשתמש לוחייבצריך ר "היוביתרון הזה 
מנהיג ולא , ביורוקרט-ר הקיבוץ צריך להיות מנהל מוביל ולא מנהל"יו". הפתרונות הנוחים

  .  ירוןקובע, "פקיד

  
  על הפרק

 מן הנושאים  יותר לטיפולהנושאים החברתיים ביפעת דחופים, ירון סבור שבמצב הנוכחי
  ).ולהיפך, ברור שלהחלטות חברתיות יש השפעות כלכליות(הכלכליים 

  :הם, שההתקדמות בהם צריכה להיות במקביל, בתחומי החברה הנושאים הבוערים

  .ר באסיפה הקרובה בשבוע הבא הנושא עולה לדיון כב– הסדרי הסיעוד �

 באסיפה הקרובה יתבקש הציבור לאשר הרכב צוות שיגבש הצעות לפתרון – "צבירות עבר" �
  . נושא הגורם שנים רבות למחלוקת ותסיסה חברתית מיותרת

לפי איזו החלטה של מינהל מקרקעי ישראל ( החלטה על מתווה השיוך – שיוך הדירות �
  . עד סוף השנה–פנימית וגמר ההסדרים ברמה ה) משייכים

לא קיים בשום ,  המצב הקיים הוא בלתי סביר– ת מתיישבי יפעתאגוד יפעת ויחסי קיבוץ �
אף שניהול אחוד , הצעד ההכרחי הראשון הוא הפרדה ניהולית. מחייב שינוי דחוף, מקום אחר

תצטרך הנהלת הקיבוץ לדרוש , ר אגודה"ברגע שייבחרו מנהל אגודה ויו. הוא זול יותר
  .נצטרך להכין תוכנית ולפעול לפיה.  יותרבצורה הוגנת, מחדשהסדרת היחסים והעול 

ע " הנושא קשור לאפשרות בנייה חדשה וכרוך בהסדרת התב– קליטת חברים חדשים �
  .והשימושים החורגים מול מינהל מקרקעי ישראל

  
.  העסקים מנהל–עניין זה מתקשר לטיפול בנושאים שבהם עוסק באינטנסיביות שרון ורדי 

  .התבהרות תמונת ההשכרות העסקיות תלויה גםהסדרת השימושים החורגים ב

אבל , יפעת הסדירה את ההפרדה בין משק וקהילה והפרידה את המאזנים: אשר לתחום הכלכלי
הענפים צריכים להתנהל כתאגידי אחזקות . אומר ירון, לא הפנימה עד הסוף את המשמעות

 שלצורך זה תוגדר כהנהלת –ריכים להידון בתאגידים ובהנהלה הנושאים הכלכליים צ. עצמאיים
ההחלטות העסקיות אינן צריכות לקבל את אישור האסיפה ואינן צריכות להגיע לדיון . אחזקות

   . הנכונים כלכליתהשוחק את הכוח והיכולת לקדם את המהלכים, ציבורי פתוח

  
  מסר לסיום

ה לקדם עם ההנהלה את הנושאים שעל סדר היום מקוואני . אומר ירון, העבודה ביפעת מאתגרת
עד כה .  למען חיים איכותיים יותר לכל החברים ביפעת–ומייחל לשיתוף פעולה של הציבור 
חשוב לי לקבל משוב . אבל דלתי פתוחה בפני כל החברים, נפגשתי בעיקר עם ממלאי תפקידים

  .תלביקורגם ושל החברים לתובנות , ולהאזין לציפיות של הציבור

  .א.מ
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  יוצאים לשטח: הקדמה

בבית שיצר האמן מרדכי גומפל " פסיפס הברזייה"שעניינה , בעלון הקודם" אל המעיין"הרשימה 
אחת ". בתפוצות"עוררה תגובות רבות של חברים ושל בני יפעת ,  שנה50-  לפני למעלה מהספר

  "). לא ידוע לי על מעיין ביפעת("בהקדמה שלי התגובות התייחסה לדברים 

  :  כתבר שפרירעופ

סמוך מאוד אבל  , בשטח יפעת אין מעיין,אכן
 ישנם שני ,שובי מטר מגדר הי300-  כ,ליפעת

 –שם ומדרום -  מעיין חסר–מצפון : ינותימע
   .עין רינה

השם הוא לדעתי נביעה יחסית -המעיין חסר
 .90- אני מכיר אותה רק משנות ה– חדשה

כמה שמקומה היה נביעה אני זוכר מהילדות 
. למרגלות הגבעה, זולשרות מטרים צפונה ע

 כוסתה בפסולת עפר מבית היאהנביעה ה
  .הקברות של מגדל העמק

 יש עדיין – הצפוני והדרומי –בשני המעיינות 
  . בתחילת יולי, כעתגם מים 

  . בדרך כלל מתייבשיםמעיינותבהמשך הקיץ ה

בקנה מידה טופוגרפית עופר צירף קישור למפה 
 רינה מסומן בשלושה עיגולים עין. 1:50,000של 

השם בעיגול - והמעיין חסר)מספר נביעות (כחולים
  .אחד

  

�  
  . ומאתגרתמעניינתזאת היתה תגובה 

  .כך ליפעת-הסמוכים כל, יצאנו עם עופר לשטח לראות את המעיינות
  . של מידע והבנהיםהשטח מעלה גם זכרונות ורצון להוסיף להם רבד, כמו תמיד

  

  יפעתמעיינות 

גליל מצפון הרי הוהוא מפריד בין , אפריקאי-הסורי יזרעאל הוא בקע שכיוונו ניצב לבקע עמק
בעידנים גיאולוגיים  העתקים וקימוטים, תהליכים טקטוניים של שברים. שומרון בדרוםהלהרי 

 העמקפני עצב את המשיכו לוסחף ) בליית סלעים(ותהליכי ארוזיה מחדרי בזלת כמו גם , רחוקים
שעליהן ממוקמים בדרך כלל מתונות יחסית  בעות ג–  באזורנושהוא; הנוכחיעד למראהו 

  .  החקלאייםםשטחיה – באדמות הסחף הכבדות, ולמרגלותיהן, היישובים

 –יזרעאל הנשפכים אל הנחל המרכזי של עמק , יפעת תחומה ממזרח וממערב על ידי שני נחלים
הנחל התוחם אותה . נחל יפעתוא  ההתוחם את גבעת יפעת ממזרחהקטן הנחל . נחל קישון

, חבר גבת,  פינסקי)צבי (=על שם הרשל הנקרא, נחל צבי הו ז– הוא משמעותי יותרממערב 
  . 1935בליל חורף נורא בשנת הזה שנסחף וטבע בוואדי 

חלחלים דרך שכבות הגיר והנארי יפעת מ-מגדל העמקשל  ה ההררית היורדים בשלוחמי הגשמים
 עליה  הם זורמים,שדרכה אינם יכולים לעבור, שכבת חרסית אטומההגיעם לב. של הגבעות

 עקב התחתרות האטומה אל פני השטחבמקומות שבהם נחשפת השכבה . בשיפוע כלפי העמק
  . מתגלית נביעה, הנחל
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ובשנים שחונות אינן מחזיקות מעמד עד , שפיעתן מעטה מאוד, הנביעות באזור יפעת הן קטנות
 פטל ם סבוכים של שיחיכגון,  המאפיינים קרבת מיםיהצמחיהאותן לפי ניתן לזהות . סוף הקיץ

משום בחינה אלו   נביעות לא ניתן להשוות,זכו בשם ותוארלמרות ש .קנה מצוי גושים שלו קדוש
, ת שימרון למרגלות הרי נצרתבארו :בשולי קו ההעתקים של העמקהחשובים ות המים קורלמ

 ומעיין חרוד ושאר מעיינות העמק המזרחי למרגלות יוקנעם למרגלות הכרמל-ות מגידובאר
  .הגלבוע

�  

כמעיינות ששימשו את אנשי הכפר  �"זוכרות"של האינטרנט  באתר ותמצויינ ועין חכליל עין רינה
מערביות של -בתי הכפר היו באזור שבו בנויות היום השכונות הדרום. יַדל'מּוגַ -נוצרי ֶאל-המוסלמי

בשני המעיינות האלה נראה שהם לא יכלו לשמש ליותר מאשר לפי כמות המים . מגדל העמק
המים בוודאי לא שימשו .  לצאן ובקר ואולי לגידול ירקות בגינות קטנות סביבםשקתות קטנות

אין סביבם מתקן בנוי מתאים ושפיעתם דלה ,  הם רחוקים מדי מהכפר–את אנשי הכפר לשתייה 
מעיין  המים של ה אמתאבן היפה שבו זרממבנה ה לשם השוואה כדאי לזכור את .עד אפסית

סיפק את מי ש ,זהמעיין .  אף הוא בסביבתנו הקרובה יחסית–) הנקרא היום עין תמרת(מעלול 
הוא המעיין המשמעותי היחיד בנחל צבי מראשיתו לרגלי הרי ,  במשך השנה כולהמעלולהשתייה ל
  .)16' ע, בעלון זה"  אחרונהמנה " גםראו( לא הרחק מתל שור ,קישוןשהוא נשפך לנצרת ועד 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

_______________________________  
וגם , ערביים שתושביהם ברחו או גורשו במלחמת השחרורהכפרים השמטרתה הנצחת עמותה  �

  .מאבק על זכות השיבה

  
  לדַ 'יגַ ּומ: אחרית דבר

במלחמת השחרור התמקמו  .ליפעתדל י'גוכפר מאת הקשר שבין האי אפשר לסיים מבלי להזכיר 
על כלי הרכב בלילות צלפו ו, שמרכזו היה בנצרת, י'של קאוקג של צבא ההצלה בכפר חוליות

ל "עמד צה, הראשונה לתוקפהבלילה שקדם לכניסת ההפוגה  , 1948 ביוני 10-ב. העמקבכביש 
 לשלוח וקשהתבוקבוצת השרון גבת . כוחות וציוד לכיוון עפולה גדולה של בכביש שיירה העבירל

כללה , יהודה עידן מגבת בפיקודו של, המחלקה.  על מעבר השיירהןגתבסביבה ומחלקה שתפטרל 
מפקד הכיתה מגבת היה בנימין לוי ומפקד .  אחת מגבת ואחת מקבוצת השרון–שתי כיתות 

שנחשב מתאים לתפקיד מפני שעבר קורס מפקדי , 17.5-בן ה עמוס גל –הכיתה מקבוצת השרון 
  . ע"ל הגדנכיתות ש

  והצמחים בקרבתםעיינות המ

קנה , שיחי פטל : עין רינה =1
  .כנראה דוחנית, ומין דגן גבוה

 גושים גדולים :עין חכליל = 2
  . של קנה מצוי

 תאנה :מעיין ללא שם = 3
 .ודוחנית

 

   בנחל יפעתנביעות עין רינה

 .מגדל העמק בתי –  מאחור

 

  שפרירעופר: צילום
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  הלמות  שנים    22  אב  'א  ל" זרחל גולן

  למותו  שנים    6  אב  'א  ל" זיוסף זינגר

  הלמות  שנים    30  אב  'ד  ל"נחמה פייניק ז

  מותהל  שנים   29  אב  'ה  ל" זעדנה שפר

  ולמות  שנים   28  אב  'ה  ל" זמיכאל קושט

  ו שנים למות53  אב  'ו  ל" זהלל פיין

  ושנים למות   22  אב  'ז  ל" זניסן ורונה

  למותה  שנים   14  אב  ' ז  ל"עדינה השרוני ז

  מותהל  שנים   29  אב  'יג  ל"רחל קובולניק ז

  מותהל  שנים   20  אב  'טז  ל"הר ז-חנה אבן

  למותו  שנים  27  אב  'יח  ל"ליפא ליסר ז

  הלמות  שנים  17  אב  'יח   ל"סוניה מרגלית ז

  למותה  שנים   23  אב  'יט  ל"חנה אגסי ז

  למותה  שנים    4  אב  'יט  ל"הילדה לנדר ז

  למותה  שנים    23  אב  'כא  ל"יהודה ז-שושנה בן

  למותה  שנים    31  אב  'כב  ל"מרים אבישי ז

  למותה  שנים    11  אב  'כב  ל"שרה לוין ז

  למותו  שנים   8  אב  'כה  ל"חיים ז- שמואל בן

   שנים למותו34  אב  'כו  ל"חיים קיסטנברג ז

  שנים למותו   26  אב  'כח  ל"ז' עמיקם גורביץ

  למותו  שנים   13  אב  ' כח  ל"יעקב לוין ז

  למותה  שנים   21  אב  'כט  ל"חיה גולדהור ז

 למותה  שנים  10  אב  'ל  ל"נורה מילר ז

ירח נאלצו הנהגים מפעם לפעם -באין אך, היתה אמורה לנסוע בחושך גמורהצבאית השיירה 
אחד הקטעים החשוכים ביותר היה עיקול . להדליק אורות לזמן קצר כדי שלא לאבד את הכביש

 הדליק רכב בשיירה . לכיוון חיפההכביש במקום שבו נמצאת היום תחנת האוטובוס של יפעת
 שצעדה ,גבתהחברים מבכיתת הבחין לשעמד בגבעת יפעת  צלף ערביזה הספיק ל. ותלרגע אור

האחרון ,  של אהרון בלנדרהכדור חדר את כובע הפלדה.  ירההצלף. בשורה עם רווחים די גדולים
  . נפגע בראשו ומת מייד אהרון. בשורה

מיצחק ודעה הגיעה עד שהה. הרגיש בחסרונו,  בשורה אהרוןשהלך לפני, עבר זמן עד שיצחק נבו
 אך לא הצליחו, םעל עקבותיההם חזרו . הכיתה מהמקוםהרחיקה כבר , בראששהלך לבנימין לוי 
למצוא ו שוב ניס, תום מעבר השיירה בכבישב.  הסירה הקוצניתכי בסבגופת חברםלמצוא את 

שסרק במשקפת את גבעת ,  הצעירלמחרת איתר עמוס ויגודסקי.  גם הפעם ללא הצלחה– אותו
  ליד בית משפחת ליפניק,קום שבו נפלבמ. את גופתו של אהרון, יפעת מעמדת הפילבוקס בגבת

  . והוצבה אבן זיכרון ניטעו שלושה ברושים,היום

, י מאזור נצרת' וסילוק כנופיות קאוקג'מבצע דקל'במסגרת , 1948 ביולי 15-ב, כחודש לאחר מכן
רובם נשארו  . אולי בעל כורחם–יתם פעולה ידל ומעלול ששיתפו א'גורשו מכפריהם גם אנשי מוג

 עלתה 1954בשנת . ידל' הוקמה מגדל העמק על מקומו של הכפר מוג1952בשנת . בנצרת וביפיע
,  גפנים ועצי זית–  הבוסתנים של הכפר,בינות לאלוני התבור, יפעת להתיישבות בגבעה שעליה היו

  .שקדים ורימונים, חרובים

  מרים אהרוני
  

  

  

  

  

  

  

   אנו שותפים בצערהמשפחה ולאורה פרידלרעם 

 .ל"ז אנריקה מיטקעל מות האב 
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  :קרוב- משתפים בתוכניות טווח,  של יפעתח"מחזור נ , 'בוגרי יב
  

  
  תומר אדוט

 ל בדצמבר"תתגייס לצה
  .היעד עדיין לא ידוע .2015

  

  

  
  מיה סלעי

 ל בדצמבר"תתגייס לצה
  .היעד עדיין לא ידוע. 2015

  
  

  ירדן הנדלר

. 2016 במרץ ל"היתגייס לצ
התוכניות עד אז לא 

ות  כל האופצי–מוגדרות 
  ...פתוחות

  
  שגב פרץ

 ברנובמל ב"תגייס לצהי
  .היעד עדיין לא ידוע. 2015

  
  

  ענבל הקר

 ברנובמל ב"תתגייס לצה
 כלוחמת בגדוד 2015

ר " גדוד חי–" אריות הירדן"
כפוף לפיקוד , מעורב

  .המרכז

  
  עדן רותם

 ברנובמל ב"תגייס לצהי
  .היעד עדיין לא ידוע. 2015

  

  
  אופיר השרוני

יוצא לשירות לאומי בתחום 
  . היעד עדיין לא ידוע. החינוך

  

  
  נוי רז

נווה "יוצאת לשנת שירות ב
 הוסטל לצעירים – "אייל

בעלי אינטליגנציה גבולית 
  .בבוסתן הגליל

  
  

  יעל מדר

 ברנובמבל "תתגייס לצה
  .היעד עדיין לא ידוע. 2015

  
  נעם שטיינברג

בית "יוצא לשנת שירות ב
ייה לילדים  פנימ–" הילד

  .אביב- בתלונוער בסיכון

  
  

  אסף סבאג

 ברנובמל ב"תגייס לצהי
  .היעד עדיין לא ידוע. 2015

    
  רותם שפריר

 ל בדצמבר"תתגייס לצה
  .היעד עדיין לא ידוע. 2015

  
 

 !ב ה צ ל ח ה 



 9

 
  
  
  
  
  
במהלך תהליכי , שם בדרך-יאֵ 

אבדו לנו שני , ההפרטה והשינוי
 של חגים קיבוציים נפלאים

בר המצווה וחג חג : חודשי הקיץ
  . המחזור

המובאים , משמאלצילומים ה
  הם של,כאן להזכיר נשכחות

הורים מלאי שמחה ורוח נעורים 
  . המחזור של בניהםיחגב
  
  1965, "ארז"מחזור    1

 שעיה שנגרוס :למימין לשמא
דרורה יפה , )אבא של נורית(
- יקותיאל בר, )אמא של דורית(

בתיה , )אבא של מוטי(לבב 
 יצחק ,)אמא של מתי(בירנבאום 

  ).אבא של אלכס(צימרמן 
  
  1972, "מעיין"מחזור    2

עמי השרוני : מימין לשמאל
נחמיה וחיה פרומקין , )במאי(
אמא (שרה ברזילי , )הורי מיכל(

אמא של (ציונה ארצי , )של תמי
אמא של (אביבה ישראלי , )איילת

מלווה (רחלי הלפרין , )ניר
אבא (מאיר איילי , )באקורדיון

אמא של (עדנה שפר , )של גלעד
  ).דן
  
  

 

  מזל טוב

  למילכה ויחזקאל עזרוני

  עמית יןלהולדת הנ

  .נכד לנעם ודורון

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לרוזה קיסטנברג 

   ארז הניןלהולדת

  .נכד ליפה ובוקי

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  ישראל - עם בןלתמר ונ

   הנכדלהולדת

  .בן לאמרי ומיכל

 !ברכות לכל המשפחה
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 : שלנובאמצעות אתר האינטרנטפנתה ליפעת ברוריה רבינר מתל אביב 

 .י בירושליםיחברת קיבוץ בשם עבריה גרה בשנת לימודיה בבית הור
 .עד כמה שזכור לי זה היה בשנות השישים

  .מצאתי מחברת שירים שלה, י נפטרויכשפינינו את הבית אחרי שהור
 .דה האבֵ אשמח להחזיר את

מחברת שירים של  הגיעה ליפעת ,לב ורצון טוב-מאליו של תשומת-הודות לגילוי לא מובן, כך
   . שנים אחרי מותה29 – עבריה עופר

  

�  
נראה שמגוריה בשנה זו . למדה עבריה ספרות בירושלים במשך שנה אחת) 1958/9(ט "בשנת תשי

  : כרוז, בנם הבכור של עבריה וצבי, ראבנר עופ .הוריה של ברוריה, היו בבית משפחת גרינברג

עדי צמח , מחברתם של הכוכבים הצעירים דן מירוןבאותה שנה אמא נהנתה 
שלי הראשון  הביקור –אצלה ביקורי בכמה מהם פגשתי ש, ומתי מגד

  .הבאוניברסיט
  

 .יפעת .עבריה. הצוק מעבר:  רשוםבצידה החיצוני של מחברת השורות הפשוטה
: באף אחד משלושת ספרי השירה של עבריה שראו אורכלשונם התפרסמו א לבמחברת זו השירים 

, ם ניתנים לזיהויחלק). 1984 ("חבעוד החלון פתו" ו)1970 ("חרּון ּבָ חשוָ ", )1966 ("בֵאם הדרך"
  . ים האלהספרהאו יותר מן אחד ב, בשינויים ניכרים

  

�  
 שונים ,השיר הופיע בשני נוסחים". ות נכלמותּתּפִ "מובא בזה השיר שבה מבין שירי המחברת שהּו

ים נוסחה  בשני."חבעוד החלון פתו"ו  "ם הדרךבאֵ "בספרים  ,במחברתשזה מזה ומן השיר 
  ".ים נכלמותִּת ּפִ "בספרים נקרא השיר 

 תשעה באב בבית הכנסת
  

  20:15  בשעה 25.7.2015, ש"מוצ
   מגילת איכהתפילת ערבית וקריאת

  7:30 בשעה 26.7.2015', יום א
  הפטרה, קריאה בתורה, שחרית לתשעה באב

  ואמירת קינות
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  פיתות נכלמות
  

  םְצרּובֹות ֵמחֹ 
  ,ָעלּו ִּפְתֹאם

  יק ֻסָּכרזִ בְ ְּבֵאין ַּת 
  .ר ַּכּמֹוןּוּמנִ 
  

  .רה זָ דֶ א ִמּׂשָ 
  ןמוֹ ּמָ ִׁש ּבְ , תּוּלדַ ּבְ 
  תֵלילֹות ְלא ְׁשנָ ּבְ 
  ָרה ַיְלָּדה ַּגְרִעיִניםְר ּבָ 

  תלַ לְ ֶאל מּול יִ 
  .יםּנִ ַּת 
  ,ָרהְר ת ּבָ חַ ּיַ פֻ ה ְמ ּלָ ִה ּבְ 
   –ֶאְצָּבעֹות קֹוְדחֹות ּבְ 

  .ַלַּטֲחָנה
  

  תמוֹ לָ כְ ִּפּתֹות ְקַטּנֹות נִ 
  , ַעְקָׁשִנית,ֵמִחָּטה ָקָׁשה

  ְצרּובֹות
  .י ֶנֱעָרמֹותִר ְּבַחְד 

  

  ִאם ָיד ָעַלי ַּתְנִחית
  ,עֹוד ַא ְמַעט ֵעָרה: ְרֵצה

  :ֶאְהֶיה ֵעָדה
  ִּתְגֹרר ֵמֶהן ֵּפרּוִרים

  ת ַּתְמרּוִריםּכַ ַחָּיה מֻ 
   – ּהָר חוֹ לְ 
– – –   

  יםִר פֹ י ָיִמים אֲ מֵ ּוּלַרק ִׁש 
   –ְרָעָדה ים ּבִ ִּת פְ ַר צְ 
 .ם ַהָּפִניםחֶ  לֶ – –

  

�  
  .  בשיר זהו הוטבעכים וחוריםעמוק ילדות נותזיכרו

 איש –וצבי שושני , ילידת ראש פינה, דינה לבית כתר בת בכורה ל– 1914בסתיו עבריה נולדה 
המּוָּכר ,  הוא הפסל האמן– אחריה נולדו בהפרשי זמן קצרים עמירם ואחיעם. העלייה השנייה

 "קדיש" מול חדר האוכל ו)1984, 'לזכר אמא'" (הקיבוצניק "– שניים מפסליולכול ביפעת בזכות 
, ת הנפש של הוריהם הצעיריםַאשמותיהם של כל השלושה ביטאו את מׂש. הנפלא באתר ההנצחה

בית גן ישבו במושבה החדשה לא בכדי התי. שחלום תחיית העם היהודי בארצו בער בעצמותיהם
 כוחם לגאולת לנים להקדיש את כנכו, ) יבנאלשכונה של –היום (ליד יבנאל , שבגליל התחתון

  .  בעבודה עבריתרץהא
  

כמה ימים קדח  . במלריהצבי שושני חלה , תינוק בן חודשיים–חמש ואחיעם בהיות עבריה בת 
במלחמת לבדה  נאלצה לעמוד ,ֵאם לשלושה פעוטים,  האלמנהדינה.  בלבד30בן , מת ולבסוף

 ספיק לצורכי הקיוםלא ה ידיה-לבדה במושעיבדה חלקת השדה נתנה שיבול הדל ה. הישרדותה
לעבור על עקרונות העבודה העברית והעבודה מאחר שלא הסכימה . של משפחה בת ארבע נפשות

לאפות בטאבון פרימיטיבי דינה החלה , לשכור פועל ערבי שיעזור לה בעבודת המשקהעצמית ו
  . ו בסלילת הכביש מיבנאל לכנרתבדעבור הפועלים שעלחם בחצר 
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השגחה על האחים הקטנים עד  כללו', היותה בכיתה א למן, של עבריההילדות המעצבים זכרונות 
ת  ֹדריוֹ דים מתחת לִס  צפּו'מיםדוֹ 'ליקוט ,  לא פעם אחרי רדת החושך– דהש של אמא מהּהבָ שּו

ה אמא מן הטאבון דתָ ת הפיתות והלחם שָר עברה, כדי שיהיה במה להמתיק את התה) פיםיזָ ׁשֵ (
לאור עששית מפוייחת  י החיטה מזרעי הקוציםגרעינירור בשל ארוכות שעות ו ,הלוהט הביתה

" הגלילה"במיוחד במחזור , טבועים בשיריםזכרונות מרים אלה . טחינה לקמחשליחתם ללפני 
   ."בעוד החלון פתוח"בספר השירים 

  
  )רחל( "?אוֹרוֹת ְרחוִֹקים, ָלָמה ְּכַזְבֶּתם"
  

  . הררי מוץ –" לההגלי"בשיר השישי ממחזור השירים רשימה זו אסיים 
ה האב בגורן ברוח את ֶר בליל כוכבים זוֹ : בשיר מתואר זיכרון של אושרבשני הבתים הראשונים 

שהם , שהם התפילות(ם מעבירה בכברה את הגרעינים והאֵ ) קלשון זרייה(ת חַ התבואה בַר 
וננים מתב, ערימת התבואה, גדישאל הבגבם נים הילדים שעּו). להמשך, לביטחון,  לשובעההבטחה

  .  המצטברת למרגלות הֵאםבערימת הגרעיניםועבודה דממה בב
  

מתברר שבמקום להתבונן בערימת הגרעינים . ו בתמונת האושר השלֵ חל מהפךבשיר בבית השלישי 
:  מלפנים היו הילדים צריכים להתבונן בערימת המוץ שנערמה מעורףה לאיטההתרוממהקטנה ש

 קבור תחתיה את עתידה בעוד זמן קצר ל– ושל מוות של שווא, יקת וִר פלּו של ִּת –זו ענקית ערימה 
  .נצנוצי ההבטחות ולהחשיך את חייהם

  

  הררי מוץ
  

  ַהַּלְיָלה
  י מֹוץ ֶנֱעָרִמים ַּבָּׁשַמִיםֵר ְר הַ 

  .ְוֵאין ּכֹוָכִבים
  ,ֵלילֹות ַהֹּגֶרןי ַהּכֹוָכִבים ֶׁשּלְ צֵ נּוצְ נִ 

  תְּכֶׁשָאִבי זֹוֶרה ָּבַרחַ 
  ֶדיָה ַמְרִעידֹותְוִאִּמי ְּביָ 

  ְּתִפּלֹות ַּגְרִעיִנים
  .הָר בָ כְ ּבִ 
  

  יׁשִד ּגָ ִנים ּבַ ַהְיָלִדים ַהְּׁשעּו
  ,ְדָמָמהים ּבִ צִ וּוּכְ 

  א ַיַעְצמּו ַעִין
  . ָהרּוחֹותוֹ ַעד ׁש

  :רֹוִאים ְורֹוִאים
  ַּגְרִעיִנים ֶנֱעָרִמים

  .הָר בָ ּכְ ִמ 
  

  ים ָהֵהםבִ ּכָ כֻ ְּמ ַּבֵּלילֹות הַ 
  רּועֲ ַּגם א ִׁש 

  ,ם ֵמֹעֶרףֶנֱעָרם ׁשָ , ֶׁשַהּמֹוץ ַהִּנָּׂשא
  י ַהְבָטחֹותצֵ נּוצְ ְּבֹכחֹו ְלַכּסֹות ָּכל נִ 

  ר ִהְרִעיָדה ִאָּמאׁשֶ אֲ 
  .הָר בָ ּכְ ּבַ 

 מרים אהרוני
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  והאמה הכלור רחבת

, הפתוחה ברחבה. המטבח מאזור נפרד בלתי חלק" והאמה הכלור תחםִמ  "היה שנים על שנים
 דרך, למטבח הביאו שבהם וקרטונים ארגזים המערבי בצד נערמו, בלוקים בקירות התחומה

 חבית-מיכלי עמדו הגדולה הרחבה של המזרחי בצד. בהם כיוצא וכל פירות, ירקות', רמפה'ה
 ובלשון, כלוריד-היפו, למעשה( מרוכז" כלור: "והדברה חיטוי, ניקוי חומרי ובהם, ברז עם יםגדול
, זבובים נגד הדברה תכשיר" (ליטפְ "ו) לניקוי מרוכז נוזלי סבון" (אמה", )אקונומיקה: כיום העם

 של גדולה חבית גם ברחבה עמדה יפעת של הראשונות בשנים). למיגזר וחבריהם תיקנים, יתושים
 עד פעם בכל ללכת יצטרכו אל שהחברים כדי בחצר נוספים במקומות פזורות היו כאלה אבל, נפט

. הנפט בתנורי המיכלים ולמילוי במקלחות המים דודי לחימום הביתה נפט להביא כדי המרכז
 כל חומרים של מיכלים ילד לכל ונגישה פתוחה ברחבה החזיקו איך להבין קשה, היום של בראייה

 עצמו על פתח ולא טפלי או נפט שתה לא קטן ילד שאף לנו היה מזל  איזה. ורעילים מסוכנים כך
  .הכלור ברז את

 וקרצפו שפשפו הילדים בבתי כי, והכלור האמה של העיקריות הצרכניות היו הילדים בתי מטפלות
 יום מדי. הרצפה שטח כל ואת המקלחות קירות את גם אם כי, וכיורים אסלות רק לא יום-יום
 מיכלי כמה, הילדים חסןממ כביסה שק העגלה על להעמיס כדי" סיבוב"ל יוצאות המטפלות היו

 היום עד). הקונדיטוריה – היום (הילדים ממטבח עשר ארוחת עם וסל מהרחבה ואמה כלור
  ".ניקיון של ריח "מגדירות הן שאותו, הכלור ריח את מהן כמה אוהבות

 הפכו וסביבותיה הרחבה. ללאֵ  תודה, מהשטח נעלמו המסוכנים החומרים מיכלי. עברו רבות שנים
 הגיעה עתה. טקסטיל, קרטון, פלסטיק, עיתונים, בקבוקים: היישוב של המרכזי זורהמיח לאזור
 הישנה הרחבה. יחד גם והאסתטיקה הבטיחות, הנגישות את לשפר הכספית והאפשרות השעה

 הקיר רק ממנה נשאר. האפור כיעורם את לבן-בירוק שטשטש הקיסוס עם הבלוקים כולל, נהרסה
 בטיחות גדר". סתיו "קבוצת, המצווה בני 1997 בשנת רמיקהק בעבודת שקישטו זה, המזרחי

 בשבוע. הכלבו מול, מדרום היא היחידה והגישה, מלמעלה החדשה הרחבה אל נפילה מפני מגינה
  !נתחדש. שראוי כמו, שצריך כמו – תושלם והעבודה באספלט הרחבה תיסלל הקרוב

  . ביצועה לע הצמוד הקפדני הפיקוח ועל היוזמה על להמן למיכה תודה

  

  סלילה לקראת המגודרת החדשה הרחבה. ב        הישנה הרחבה את הורסים. א                 
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  חדש ספסל

 הוחלף דורות למועדון ממערב הישן העץ ספסל
 בצל שם לשבת יםאוהבה הרבים לב חתלשמ, בחדש

 חן פינות לשפר יהיה אפשר הזמן שעם נקווה. העץ
  . חדשות עליהן להוסיף ואף ביפעת נוספות

 מילים גם להגיד הזדמנות נותן החדש הספסל
 אלה הוא העץ .יועל לצֵ המֵ  העץ על ספורות

, שנה 30-כ לפני עזרוני יחזקאל שנטע, אטלנטית
 של החזון במסגרת, עתיפ של הנוי רכז בהיותו
   .הנוי בגן ארצישראליים עצים שילוב

 כאחד ישראל ארץ לאוהבי תֶר ּכֶ מּו אטלנטית אלה
 יערותב – בארצנו ביותר המרשימים העצים ממיני

 אפילוו וביהודה פלהבש ,גלילב, גולןב הפארק
 תיקיםע עצים מהם רבים –הנגב הר בנחלי

 גם ומקסים בשלכת בחורף עומד עץה. מקודשים
 בוא ועם מאדימים העלים חורףה לקראת. בעירומו

 פגיעת. באדום חדשים עלים מלבלבים האביב
 גדולים עפצים ליצור לעץ גורמת עפצים כנימת

 אלמוגים דמויי ,)הענפים על "סרטני גידול "מעין(
  . אדומים

 קבעו, הנוי בגן ולחשיבה עבודהל, חזוןל שותפו, חברון ויוסי יחזקאל: למחשבה חומר, ולבסוף
 הנוי צוות אולי. מכבר זה נכחדו האלה השלטים. השמות עם אלומיניום שלטי העצים ליד בשעתו
, ביפעת העצים לשילוט היוזמה את והן בגן הארץ עצי של נטיעה הן" כקדם יחדש" והנמרץ החדש

  .החינוך צוותי בשילוב אולי

  

  

  לדיּו לעמל אדם

, שלו והדרישות ענף כל – בעבודה גם ילדינו התנסו, במרכזים הקיץ פעולות של העשירה התוכנית במסגרת
 ובנקיון בכלבו, ובספריה בגנון, ובנוי מטעיםב עבדו 'ד-'ג וממרכז 'ב- 'א ממרכז הילדים! האחריות כל עם

  . האוכל חדר

 הצעירים לדיםהי הוכיחו הענפים בכל
 לסמן פשוט לא: ורצינות בגרות
 טעות בלי ולספור מחירים בכלבו
 שוקולד מטבעות, סוכר שקיות

 סיטונאיים ממארזים שניצליםו
 לא; קמעונאיים למארזים גדולים

 הנכון למקומם ספרים להחזיר פשוט
 עשבים לנכש קל לא בכלל; בספריה

 לילדי סיפור לספר או הנוי בגינות
 הילדים עמדו אלה כלב. הרך הגיל

' מעסיקים'ה כל מסקנת! רב בכבוד
 מי על יש: משמעית-וחד זהה היתה

  ...שקט בלב להזדקן אפשר, לסמוך

  

 אהרוני מרים: צילום
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  לגלות מותר כבר עכשיו

 – הפלגים של הגודל פרופורציית לפי לאיחוד המאוחד בין גבת של הרכוש חולק הפילוג במסגרת
  . וחפצים כלים, חיים בעלי, שטחים": נעל ךשרו ועד מחוט "חילקו. איחוד 43%, מאוחד 57%

 את גם אם כי, השורות ומספר השטח גודל את רק לא בחשבון לקחו במטעים שנעשתה בחלוקה
 על לשמור כדי).'וכו בשוליים בסבל עצים (בשטח מיוחדות ובעיות העצים גיל, חלקה בכל הזנים
 גבת במסגריית הוכנה כך לשם. להגבו עובר עץ איזהב שורה בכל לסמן פעם לא צריך היה, הצדק
 שלטים צבעו שבאמצעותה כתבנית שימשה הלוחית). המאוחד" (הקיבוץ "נרשם שעליה פח לוחית

 לקטוף להם מותר עץ איזה עד החברים ידעו כך. למאוחד המגיע בחלק האחרון לעץ שהוצמדו
 מן אוספים היו דיםוהיל העצים מן שנשר פרי (ֶנֶשר לאסוף להם מותר עץ איזה עד ידעו והילדים
 ללפתן, המטבח עבור בעיקר, משהו שווה הזה הפרי היה עוד, הנמוך הערך למרות – האדמה

  ).וריבה

 הפח לוחית של צילום באחרונה התפרסם גבת ביומן
 קצין אבי אצל שנה 60-מ יותר שנשמרה, ל"הנ

 ארכיונאי, רוגל רמי. הארכיון למשמרת כעת ונמסרה
 גאים היו המאוחד שילדי ביומן לחשוף העז, גבת

, האיחוד של שניים או מעץ גם בחשאי נשר לאסוף
   .המסומן לעץ מֵעבר

  . מזועזעים אנחנו... מאמין היה מי
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  סרקופג

  

אודות הנביעות בסביבת בעלון זה ברשימה 
נזכר תל ) 5-7' ע(יפעת ובנחל צבי יפעת בנחל 

 – שבקרבתו מגיע נחל צבי אל נחל קישון ,שור
תל זה הוא תל . עמקההנחל הראשי המנקז את 

שלא נמצאו בו , ים חקלאישטחיםקטן בלב 
הממצא . תגליות ארכיאולוגיות מרעישות

תר בתל התגלה דווקא במהלך המרשים ביו
. עבודות ניקוז ולא בחפירות ארכיאולוגיות

גדול ) ארון קבורה מאבן(מדובר בסרקופג 
, כיום אצלנוהנמצא , מאוד מתקופת בית שני

  .בקרבת המאוזוליאום הרומי, ביפעת
  

  :לוטן אורןמספר 

ר בסרקופג אבן נתקלנו בקרבת תל שו, 1965בעת חפירה לשם הסדרת ניקוז נחל נהלל בנובמבר 
ורק בעמל רב הצלחנו להעלות אותו '  מ2.5-הסרקופג היה בעומק של כ. גדול עם מכסה כבד

עם . ל"ז'  זאב ברקוביץ–הזמנו למקום את פקח העתיקות האזורי . בשלמותו לדופן התעלה
. שהתפוררה בנגיעה הראשונה, מצאנו בו שלד אדם ולרגליו צנצנת זכוכית יפה, פתיחת הסרקופג

  .  אף שן לא חסרה–היתה שלמה לחלוטין , כולל הצוואר, הגולגולת

הרב הגיע למקום וקבע לפי סימנים שונים כי מדובר . הדבר הגיע לידיעתו של הרב של שדה יעקב
ולכן נתקדש , סביר להניח שנהרג במלחמה על הארץ, אמר הרב, בגלל גילו הצעיר. 18ן בצעיר כב
ובהנחייתו הביאו , קבע הרב, "חובה עלינו להביא את ההרוג לקבורה בקבר ישראל. "בקדושתה

  .אנשי שדה יעקב את השלד לקבורה בבית העלמין של היישוב

, פג לשמירה באתר המאוזולאום ביפעתח העתיקות להביא את הסרקוַּק בנימין לוי ביקש מּפַ 
התמודדנו עם המבצע ההנדסי המורכב , אבנרי דרור ואנוכי, מתתיהו דרור. והבקשה אושרה

בעזרת שני טרקטורים ליפעת הוסע אחר כבוד ,  טון5-שמשקלו על שני חלקיו הוא כ, והסרקופג
  . והגיע ליעדו בשלוםועגלות

  

 


