
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סיפור התמיד

  

   .ְוׁשּוב ִהִּגיַע ֶאל ִקּצֹו ַהַּקִיץ ַהָּגדֹול ְוַהּסֹוֵער

  .ְיפּו ָׂשדֹות עָ ,ִהְתָּפְרקּו ַּגִּנים. ַהֵּפרֹות- ְּתנּובֹות ְוֶזֶמר-ּו ַרַעׁשּמָנַד 

  , תוֹ ּלמֻ הֲ ֶאל ַהּׁשּוַלִים ֶנֱאָספֹות הַ 

  , אִׁשית ְּדָבִרים חֹוְזִריםְוַאֲחִרית ְּדָבִרים ִנְפֶּגֶׁשת ִעם ֵר 

  .נֹוָדע-ַחִּיים ֵמֹעֶמק א-ּוַבֲאִויר ָהָרוּוי ְמִתיקּות ֶׁשל ִּתְׁשֵרי ָּבִאים קֹולֹות
  

  . יףִס ָא

  . ת ֶאל ָהחֹוֵלף ְוֶאל ַהָּבאבוֹ ּוּׁש ְוָאְזֶני ַק ,יִר ּפְ הַ ֲחֵבי ַהֶּלֶחם וְ ְר ָּפֶני ֶאל מֶ 

   –ת דוֹ ּׂשָ ּבַ ׁשֶ ֵמֵעֶבר ְלִתְמרֹות ָאָבק , ֹקעַ ֶאל מּול ֶׁשֶמׁש ַמְקִּדיָמה ִלְׁש 

  , ֶׂשה ֶחְׁשּבֹון ִעם ַעְצְמוֹ ְוַאָּתה ע. ַהַּקָּים ִלים ָּפָניו ָהֲאֵחִרים ֶׁשלוֹ ע

  . תֶר זֶ  חוֹ ֵראִׁשית ְוִעם ִריתַאחֲ  ִעם. ִעם ָאָדם ְוִעם עֹוָלם

  .תֶר כֶ וֹ ּזהַ , עֹוֵבר ֶאל ִּדְמַמת ָהֶאֶבן נְ וֹ ּבְׁש חֶ וְ 
  

  . תאּוְר ֲעֵיפּות ַרָּבה ְוֹעֶמק ֶׁשל 

  , יםִמ ּוּדְמ ר ִּד תַ אֲ ת ּבַ צוֹ ּבָ ׁשֻ ְמ , תקוֹ תּום ְר יִ ינַ ה עֵ אֶ ה רוֹ ָּת אַ 

  , יםנִ רוֹ חֲ ַאים וְ נִ וֹ אׁשל ִר ת ׁשֶ הוֹ מֵ  ּכְ םיִ ינַ עֵ , המָ ּוי ּדֵד ְר ים יוֹ עִ י ֵר ינֵ עֵ 

  .יםבִ גָ ְר ה הָ ּלֶ ל אֵ ה עַ כָ פּום ְׁש תָ בָ הֲ ַאׁשֶ , ים ּוְצִעיִריםיִׁש ִׁש ֶׁשל יְ 
  

  . ָאִסיף

  . רבֶ עֵ ל מֵ ׁשֶ ה וְ ל ּפֹ ים ׁשֶ ּיִ ת חַ דוֹ הּו ְּת ָאִסיף, ָאִסיף ֶׁשל ְּפִרי ּוֶמֶגד ְּתנּובֹות

  , ְורּוַח ָהַעְרַּבִים ַהּטֹוָבה ְמַרְׁשֶרֶׁשת ַּבּקֹוִצים ֶאת ִסּפּור ַהָּתִמיד

  .עַ קוֹ ׁשָ  וְ חַ רוֹ זָ , תלוֹ כְ ת ּויוֹ  הֱ ֶׁשל

   יהושע רבינוב

 ! שנה טובה ומבורכת
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הקיבוצית לא קושטה  טובה-השנה. למן שנות הארבעים לערך היתה לכל קיבוץ שנה טובה משלו
 היא עוטרה .שפירורי זהב ותפוח בדב ,םשלו-אפילו לא ביוני, מאזני הדין וספר פתוח, בשופר
שעליהם גאוות המקום ואהבת , המובהקים כלל בחלומות הקיבוץ ובסמליו הנופיים-בדרך

וכשהישוו אותה , הקיבוצית לבני משפחה וחברים טובה-לחו את השנההחברים ש. המקום
ברכה יפה : היתה העליונות ברורה, "קנויות"ה, "רגילות"לאלו ה בוודאי, לברכות שקיבלו בחזרה

  .םשלנו לא היתה בשום מקו ומקורית כמו
  

כה של לאיגרת הבר –  חדר האוכל כמובן–שנים הראשונות של יפעת הוספנו את הצילום שלנו ב
שנשאר ריבוע מוגדר להדבקת   באופן, זאת שקופלה לפי ההנחיות מאחור–הקרן הקיימת לישראל 

וגם , )בכל זאת שנות הצנע(כספי ניכר  היה בזה חיסכון. ל" והכנסותיה היו קודש לקק–הבול 
אלא אנחנו חלק מהמפעל הציוני ומסמליו , עצמנו אין אנו בונים פה קיבוץ רק עבור: מסר

 –רק מעט נותר מזוהרו של חדר האוכל שלנו . היתה גרועה ממש ,ת יש להודו,ההדפסה. םהגדולי
 אבל החברים לא החשיבו פרט שולי זה –אקזוטי ונפלא שעליו היתה גאוותנו  עץ-אותו אולם

   .שאת גלויות הברכה בשמחה ובהתרוממות הנפ ושלחו

  
  

 .תגב-ונקראת בשם הזמני השרון, יפעת עדיין לא קיבלה את שמה
 .בד להשתנות בקרואך זה עתי, סביבו שממה. מזרח- חדר האוכל מצולם מצפון

  ".השנת בניין ויציר: " איך לא–ברכת היישוב הצעיר 

-הפעם מכיוון צפון, צילום חדש של חדר האוכל. ל באותו סידור"עדיין עם הקק, כך-שנתיים אחר
שההדפסה הגרועה מקשה , סביב חדר האוכל יש כבר גינות פרחים. המפֵאר את הברכ, מערב

בעוד כחודש וחצי (מאחר שהתקופה היא של מתח בטחוני גדול  .םאבל החברים יודעי, להבחין בהן
   .ןמחליפה תפילה לשלום את ברכת הבניי, )עתידה לפרוץ מלחמת סיני

 
 )1956 (ז"תשי

 )1954 (ו"טתש
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 .קבשנה שלאחר מכן מעטרים את השנה הטובה היפעתית ענף עמוס תפוחים ומבני המש
 .תמחליפים את תקוות השלום של השנה הקודמ) אלא מה, כלכלי" (שגשוג"איחולי 

חד הסמלים הכי  א–האסם . אותהעין יבחינו בוודאי בהעדרו של האסם ליד מחסן התבו-חדי
  .ה נבנטרם –משמעותיים של נוף יפעת 

  

  
  

   

ובכניסה לבית , והשנה הטובה מתהדרת בענף אגס שופע פרי במקום ענף התפוח, עוד שנה עוברת
  .םההדפסה הירודה אינה מאפשרת הבחנה בפרטי .םמגורים של חברים במקום הלולי

 

   
  

  
   .עברו שנתיים

על ובלי -ובשנתיים הבאות היתה לנו שנה טובה בלי אידיאולוגיית, התרכך, משהו השתנה
 .םתמה ופשוטה כשיר ילדי, התפארות בשגשוג המשק

וילד במכנסי קיץ וכובע מניף , מעליהם ענן סתיו, שדות בעמק מול ההר  רישום עדין של–א "כבתש
שנה טובה : "הכיתוב פשוט מאוד אף הוא. םרענני, מולם בברכה ותוחלת פרחים גדולים

  ...רזה קצת יות, שקצת פחות,  שוב מתברר.תבלי תוספו, "ומבורכת

  .כמובן, הגר חורן". הגר: "כמעט נטמעת בציור,  החתימה–באמצע הרישום 
 

  
 

 )1957(ח "תשי

 )1958(ט "תשי

 )1960תשכ"א ( 
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 .הועליה רישום מהיר ומדוייק של יפעת הצעיר, ח שנה טובה חדשהב ראתה אור באותה רו"בתשכ
 שהגיע –מקודם הרמלין  ,ן אליהו ֵאילו–הצייר הוא לולו , לאמור; "ֵאילון"ידי -הציור חתום על

 .ןועבר לחניתה עם נישואיו שנה לאחר מכ") הגרעין הבלגי" ("שגב"לקבוצת השרון עם גרעין 

 :שמתעשר בפסוק מקראי מרגאבל , "שנה טובה"הטקסט מסתפק ב
  ).הושע ב ( ְוֵהם ַיֲענּו ֶאת ִיְזְרֶעאל ,ְוָהָאֶרץ ַּתֲעֶנה ֶאת ַהָּדָגן ְוֶאת ַהִּתירֹוׁש ְוֶאת ַהִּיְצָהר

 

  
  

   
 

צילום זה איגד את המטעים שופעי . טובה היפעתית- השנה ג חזר צילום לעטר את"בשנת תשכ 
עם ההישג הטכנולוגי האדיר של בית החרושת , כלכלת יפעת הפרי שעליהם ומהם התבססה

  !".ם קטפרו:המתקן משוכלל לקטיף בגוב": תלמכונות חקלאיו

הקטפרום בגובהו  רואים ארבעה קוטפים ניצבים בפנים נוהרים בעמדותיהם בראשזו בשנה טובה 
משה , אלכסנדר אונגר): לשמאל מימין(הארבעה הם .  הרבה מעל לגובה הרלוונטי לקטיף–המרבי 
אולי רק , ם גם מסרים סמוייםמגלה הצילו ן"ליודעי ח. חיים ומנחם קאופמן-מאיר בן, אבישי

 –אלכסנדר ,  מדור המייסדים–משה אבישי : ושילוב דורות קליטה, קיבוץ גלויות, עלייה: במקרה
 דור –מאיר ;  קליטת ניצולי שואה ליפעת–מנחם ; יפעת- השואה וגם טרום-טרום קליטת עולים

  ".רמן העיר אל הכפ"לנקלטי  שני

 –מתנוסס הלוגו של בית החרושת , ים להצלחה כלכליתהמרחיב ומפרט את האיחול, מעל הטקסט
 .השנה טובה שהיא גם פרסומת כפשוטה וכמשמע

 
  

 )1961(ב "תשכ

 )1962(ג "תשכ
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 !עשור ליפעת

צבעוני , סטנדרט חדש, מעכשיו. הטובה רמ-עלתה השנה, ד"תשכ, לרגל פתיחת שנת העשור
אחד הקיבוצים החזקים ביותר ,  חזק וגדול ויציב מכל הבחינות–כראוי לקיבוץ בן עשר , ומפואר

משנת  כל הצילומים בארכיון. מדרגהטכנולוגיית הדפסות הצבע איפשרה את קפיצת ה. הבתנוע
מודפסים , בצבע אבל שלושת הצילומים שפיארו את השנה טובה שלנו הם, לבן- העשור הם בשחור

  .לבעולם הגדו  כמו הגלויות של מקומות חשובים–על גלויות עם כיתוב מאחור 

 –כל חדר האו – הוא שוב הכוכב הבלתי מעורער של יפעת, המפורסם מכולם, הצילום הראשון
המדשאה , גינות הפרחים כמו גם את, הלוכד את מלוא הדרו של המבנה, הפעם במבט מצפון

  .תהסוכך של האזדרכ- הסלע הגדול ונוף, הירוקה

 ראש השנה :רולכן הדפיסו מאחו, ההנחה היתה שהשנה טובה הזאת תהיה בתוקף שנים אחדות
מאחור שונתה . הועדיין המשכנו לשלוח את גלויית חדר האוכל האהוב,  תמו60- שנות ה"... תשכ

אפשר שהיינו ממשיכים לשלוח . ח פתו–... תש: ואחרי עוד עשור, "...ראש השנה תשל: אות אחת
והצריף הישן נשאר רק ,  חדר אוכל חדש80-אלמלא בנינו בראשית שנות ה, שנה טובה זו עד היום

 ".לומות הרקומים חוט זהבח"עם  בזכרונות

  
  

הפכה  גם הבריכה הזאת לפני שנתיים. יפעת היה של הבריכה הצילום השני שנבחר לייצג את
   .ה במקומנבנתה, העומדת בכל כללי הרישוי והבטיחות, כשבריכה חדשה ,ןלזיכרו

, ממזרח במבט, הנה היא בכל הדרה. לרגע מבט אוהב אל הבריכה שעליה היתה גאוותנו נפנה
שהפריד בין " אי"ה שלא הורשו לעבור את, ספר צעירים- בשעה שרוב המתרחצים בה הם ילדי בית

 .םם לבין המים העמוקיהחלק הרדוד של הילדי

  

 

  
הנדנדות , עם המגלשה הגבוהה, רואים את גן השעשועים ד"צילום השלישי של שנת תשכב
שנבנו באהבה גדולה על ידי חברי יפעת במסגריה ובנגריה עבור ילדי   כולם מתקנים–הסולמות ו

שילדים  ,םעתה אין עוד זכר למתקנים היפים הה. מתקנים כאלה לא היו בשום מקום אחר .תיפע
   ...דלהתנדנ, להסתחרר, לגלוש,  לטפס–כך אהבו להשתעשע עליהם -רבים כל
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 אבל –יותר  אפשר שאפילו יפים, ומם מעולים ובטיחותיים מהםמתקני המשחקים שתפסו את מק
 .ונעלם ואיננ, המגע המקומי האישי האוהב, הייחוד היפעתי

  
  
  

 סחלבי יפעת

 .עד שהודפסו שנות טובות חדשות, כעשור חלף
: היה לבחור ביניהן קשה. שעליהם היתה גאוות יפעת, תחילה הופיעו צילומי הסחלבים הנהדרים

כולה גידלו סחלבים רק ביפעת  בכל הארץ. כולן יפות יותר- כולן–ונדה , קטליה, פלנופסיס
, הסחלבים היקנו לנו גאווה ופרסום. רק ביפעת וזנים אמיתי היהומיגוון סוגים , ובמעלה החמישה

 .האת חלומותינו ותקוותינו לשנה חדש, אותנו והיה ברור שאין יפים מהם לייצג

   

     
  

 )1963(ד "תשכ
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 המוזיאון: כוכב חדש

 .נות טובות שלנו גם צילומי המוזיאון לראשית ההתיישבות נוספו לש80-בראשית שנות ה
גרוטאות ושדות  שהובאו ממגרשי, הכלים הישנים והזנוחים. גם המוזיאון היה ייחודי ליפעת
. איבו- העבר עם תקוות יום חיברו בצורה מושלמת את חלומות, קוצים ושבו לחיות ולספר סיפור

ולא רק , וילדיו מה להציע לא רק לאנשי המקוםבכיתוב מאחור באה לביטוי ההבנה שיש ליפעת 
  .תמקביל בעברית ובאנגלי כיתוב: כי אם גם לעולם כולו, לבני משפחותיהם וחבריהם בארץ

YIFAAT :תשימו לב לאיות שמה של יפעת באנגלי  –ר נורה מיל כפי שצריך היה לכתוב לדעת 
YIF'AT ולא, סמכות הבלתי מעורערת ללשון האנגלית ביפעתה עם . שקובעים כללי התעתיק כפי 

    .והמדינה וויתרנו על עמדה עצמאית משלנ השנים נכנענו גם אנחנו לקביעות הרשמיות של

 

   
  

  
  

את .  פסק נוהג שליחת שנות טובות בדואר– כמעט מבלי שנרגיש –לאט -כי לאט, וכאן הגענו לסוף
 רובן –בשנים האחרונות אנחנו כבר שולחים שנות טובות דיגיטליות . ןמקומן תפסו ברכות בטלפו

איש כבר אינו שולח . תמשפחתיות מושקעו-ומיעוטן ברכות אישיות, ברכות מרשת האינטרנט
 ...םהשתנו הזמני .תמקום כברכה אישי-ואינו מקבל צילומי

  
 !השתתחדש עלינו שנה טובה ומתוק

  
 מרים אהרוני
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  מזל טוב

  לעמוס גל

   כרמילהולדת הנין

  נכד לנטע ומתי

  .לאיתן וחדווה ברזילי

 !ברכות לכל המשפחה
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  , ו"שנת תשע, בפרוס שנה חדשה

  .יפעת קהילת לכל טובה שנה שלוחה ברכת

  , תהיה לנו שנה של התחדשותהנכנסתוהשנה , מי ייתן

  .וצמיחה בנייהשנת , ביפעת חדשות משפחות קליטת

  .הסכמותמצא את הנתיב לונ במחלוקות שנמעט

  .לרעהו איש פנים שנאיר

  .בעיתם, גשמים שנה ברוכת שתהיה

  , טובהבריאות ביתנו בני ועל עלינו שתשרה

  . ושמחהלמסיבות סיבותביפעת  ירבוו

  !וברכותיה שנה תחל ,וקללותיה שנה תכלה

 מנהל הקהילה – גלעד דקל

 1982,  צילום עודד לוי–גלעד על הראש 
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�   
אני מאמין ששנה זו . ו"תשע שנת על סף ניצבים היוםאנו 

 בעלי םחומית בשני והתחדשות מפנה של שנהתהיה 
 צמיחתה ,לפיתוחה קשוריםה ,ליפעת מכרעת חשיבות

 שיוך מדובר בתהליך. כבר זמן רב אותנו ומלווים וביסוסה
שיוכלו  , לחברותבנים משפחות קליטתבתהליך ו הדירות
, התהליכים שני. ביפעת שלהם הקבע בתי תייבבנ להתחיל

הבשילו כעת במקביל לקידום  ,שביניהם יש זיקה חזקה
  .בפועל םליישו הדרך פתחית אחריהןשל ,החלטות

  
 יחד, ם ואנוכיהעסקי מנהל – ורדי שרון ,הקיבוץ ר"יו – אסף ירון בהובלת ,יפעת של הניהול צוות

 תהליך את הקרובים בחודשים לסיים עליונה מטרהכ לו םׂשָ , השיוך תהליך מרכז – כהן אמיר עם
  . זה בנושא ביפעת הפנימיות ההחלטות קבלת

  

, כזכור. שיוךהמתווה בחירת הוא הדירות אחד המהלכים המשמעותיים ביותר בנושא שיוך 
 והמגרשים הדירות  יירשמוהתהליך בסוףהמשמעות היא ש. קניינידירות החלטנו ביפעת על שיוך 

 היחידות חלופותה היוםשהן , שיוךמתווה ה לחלופות שתיעלינו להחליט בין כעת  .החברים שם על
הבחירה .  של רשות זו1136 של רשות מקרקעי ישראל או החלטה 751החלטה : לביצוע האפשריות

וגם השפעות ארוכות , לחברים והן לקיבוץ הן ,נכבדות כספיות משמעויות הבתוכ מקפלת ביניהן
  . ביתם את פה לבנות בני יפעת של העתידית היכולת ועל בנינו את לחברות טלקלו יכולתנו עלטווח 

  

הבחירה  משמעויות והדיונים המעמיקים ב,שיוךההחלופות למתווה שתי  הסברים מפורטים על
  .  ייערכו באסיפות בחודשים הקרובים,כל אחת מהןב

  : הוא המתוכנןוהזמנים  דיוניםה סדר
  .יפעת של הפרצלציה תוכנית האסיפה אישור תובא ל24.9.15ביום 

תוקדש להצגת  זו אסיפה. השיוך מתווה נושאב הראשונה האסיפה קייםתת 10.11.15יום ב
, ייערכו מפגשי הסבר ואסיפות, דצמבר-במהלך נובמבר, בהמשך.  והסבר המשמעויותחלופותה

 שיפעת השיוךתווה בתום הדיונים האלה נצביע על מ. עד למיצוי הדיון והבעת הדעות, ככל שיידרש
 בנושא גם. המעודכן השיוך תקנון לאישור יובא ,השיוך תווהמ על ההחלטהאחרי . בו ללכת בוחרת

שנסיים לקבל את  מקווה ומאמין אני. ככל שיידרש, ההסבר ובמפגשי באסיפות ונפרט נרחיב זה
  . המאוחר לכל 2016 תחילת או 2015 שנת סוף עדכל ההחלטות הנדרשות 

  

 כלחשוב ש. יפעת של לעתידה משמעותיות החלטות בחובו טומן בקצרה פה ורטשפ התהליך
 וכי נצליח לנהל את בעיקר להתמקדנקווה כי נשכיל . לתהליך מלאים שותפים יהיו החברים

 התהליך את לסיים ,משותפים בכוחות ,יחד כולנו נוכל, אם כך יהיה. הדיונים בחברות ובהקשבה
  . שנים כעשר לפני שהתחיל

  מנהל הקהילה – דקל גלעד

  ולמות  שנים  33  תשרי  'ג  ל"זיוסף פינל 
  ולמות    שנים     44  תשרי  'ג  ל"ז דור- מרדכי בן

  למותה    שנים     23  תשרי  'ד  ל"ז מלכה השרוני
  מותהל    שנים     10  תשרי  'ד  ל"ז יהודית שנאן

  למותו    שנים     22  תשרי  'ו  ל"ז ישראל ביטמן
  ולמות    שנים    47  תשרי  'ז  ל"זמרדכי יפה 

  הלמות    שנים     29  תשרי  'ז  ל" זאביבה ישראלי
  ולמות  שנים      18  תשרי  'ז  ל" זאוריאל ישראלי

  למותו    שנה  1  תשרי  'יא  ל"אהרון שנאן ז
 ולמות  שנים     25  תשרי  'יג  ל" זנחמיה פרומקין
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  11.8.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  ד"ערעור על תשלום חלף שכ .1

 חלף שכר דירה בגין דירה נוספת שהמשפחה מקבלת לידיה  בערעור של חבר על תשלוםהוועד דן
ההנהלה דנה בערעור והחליטה להשאיר את ההסדר ). במסגרת איחוד דירות במהלכי השיוך(

  . )ה עד השיוךתשלום חלף שכר דיר(הקיים על כנו 

   ורווחהריכוז בריאות .2

עם תום הקדנציה של ,  ורווחהרכז בריאותממלא תפקיד ח על תהליך איתור "ההנהלה שמעה דו
 ומורן )קדנציה נוספת (מירי יוגב: שתי חברות הציגו את מועמדותן לתפקיד. מירי יוגב בתפקיד זה

ות לפני הבאת הנושא להחלטת  המועמדתיפגש ההנהלה עם שתי, ועד ההנהלהלבקשת חברי . ברק
  .האסיפה והקלפי

  

  25.8.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  ח מבקר הפנים בנושא הפנסיה וקרן המילואים"דו .1

 –מבקר הפנים החדש בדיקת  לושהועברבנושאים נושא הפנסיה וקרן המילואים היה הראשון 
הנחתה את ו, מלצותהח הביקורת וה"קרי דועיההנהלה שמעה מהמבקר את . ח דניאל פרייטג"רו

 בפני יוצג בקרובח "דוה. ועדת הפנסיה ומנהל הקהילה להכין הצעות למימוש המלצות המבקר
  .אסיפהחברים בה

  

  8.9.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  ריכוז בריאות ורווחה .1

בו הן שן  ואת האופאת התפקידתן סאת תפי –כל אחת בנפרד  – הציגו ,מירי יוגב ומורן ברק
  .אסיפהלבריאות ורווחה ההנהלה אישרה את העברת הבחירה ברכזת . אותומתכוונות למלא 

  סיעודההסדר  .2

 ,ד יואב שמשי" בהשתתפות עוהסדר הסיעוד דיון מעמיק בהצעת בתום, 28.7.15באסיפה מיום 
הצעת הסדר  חזור לאסיפה עםול, לחברים להעביר הערות והסתייגויות בכתבהוחלט לאפשר 

ואישרה , של הסדר הסיעודהמתוקנת  הצעהההנהלה דנה ב. אחרי התייחסות להערות, תוקנתמ
 . לאסיפההעברתו

  
  מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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   במועדון דורות

מפגשים ולימוד ליום , בשנים האחרונות אנחנו מקיימים במועדון דורות תפילות
הינן ברוח התפילות המוָּכרות מהמחזור " נעילה"ו" כל נדרי"התפילות . הכיפורים

 ולהבין את משמעות אך מותאמות לציבור המבקש לגעת, המסורתי ליום הכיפורים
  .התפילה במסגרת שוויונית לנשים וגברים

למשפחות " נעילה"בבוקר יום כיפור ומפגש " הזכרת נשמות"השנה הוספנו גם מפגש 
  . עם ילדים לקראת התקיעה בשופר וסיום הצום

  .פירוט נוסף יתפרסם לקראת יום הכיפורים
  הדס ורן רון

  

  ערב יום הכיפורים
  22.9.2015יום שלישי  

 

  כל נדרי תפילת      18:00
מפגש קהילתי דרך סיפורים אישיים  :שירת רבים, שירת יחיד      20:30

   .סיגלית שכנר והדס רון, בהנחיית עפרה שטיינברג ,ושירים
 

  יום הכיפורים
  23.9.2015יום רביעי  

 

  :מפגשי לימוד וחוויה ליום הכיפורים
  . נזכיר ונזכור יחד אנשים יקרים שהלכו לעולמם:הזכרת נשמות      10:40-10:00
  ,מפגש נשים לראש חודש תשרי: על עיוורון וראייה בקהילה  12:00-10:45

  .בהנחיית הדס רון    
  בהנחיית יפתח קולניק,  לימוד ושיחה:לסלוח     13:30-12:15
  ,  להכיל את עצמנו בלי דעות קדומות:התרוקנות והקשבה     14:30-13:30

 .ית מאור הדרבהנחי    

  תפילת נעילה ותקיעה בשופר        18:00
  .בהנחיית נורית נוימן והדס רון,  פעילות להורים וילדים:נעילה    18:30
  .הבדלה ושבירת הצום בתה ועוגה         19:00

  בבית הכנסת

  ערב יום הכיפורים
  22.9.2015יום שלישי 

 

  ערבית , כל נדרי,       התכנסות18:15
 

  יםיום הכיפור
  23.9.2015יום רביעי  

 

         שחרית09:00
  מוסף, יזכור,        הזכרת נשמות11:30
  ערבית, נעילה,        מנחה16:45
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  .ןרוֹ חֲ ם ַאיוֹ  ּבְ ׁשֵּק בַ ה לְ י מַ נִ ינֵ בִ הֲ  / תמוֹ לּועֲ  ַּת עַ דֵ יוֹ 

  זלדה

�  

המתעצמת בראש השנה ,  חשבון נפשה שלתקופבימי אלול מדי שנה מתחילה בעולם היהודי 
אין זה אומר שבשאר ימות השנה . ובעשרת הימים שאחרי החג ומגיעה לשיאה ביום הכיפורים

, לי קשר לגילב, כל יום ויום ראוי ומתאים לכך, אמיתו של דברל. אנחנו פטורים מחשבון נפש
, הקהילתית, וכך ברמה המשפחתית,  כך ברמה האישית–עולם הלתפיסת , לדעות, לעיסוק

 והיום  האחד מן המעשה–גם לחשבון נפש יש מרחב ראייה , ובכל זאת. אנושית-הלאומית והכלל
  .חשבון הנפש של החיים בכללותםל ועד עד הצטברות המעשים והמחדלים בשנה שלמה, האחד

  
צוואה שאין בה ,  לאמור– צוואה רוחניתכתיבת שיא של חשבון נפש אישי של חיים שלמים הוא ה

 החשובים ביותר םהבהרה לבנים אלו ערכים הועיקרה עומד על ,  על נכסים חומרייםכמעט כלום
 –צוואה כזאת ,  ומתחשבגם כשהניסוח הוא עדין.  שישמרומצווה-לאדם ועל מה הוא מבקש

או באורח חיים , לחייב את הזולת במעשיםניסיון באשר יש בה ,  היא עניין קשה–מפורשת ובכתב 
אך עלולים להיות מנוגדים לרצונם ועולמם , ת חיים שהיו חשובים ביותר לכותב הצוואהאו בחירוֹ 

  . אחריהם צוואה כזאתמעטים משאירים רק ,  כל כךבעייתיאולי משום שהדבר קשה ו. יקיריושל 

זכרונם , אהרון זיגלמן ומאיר איילי: ביפעת היו לפחות שני חברים שהשאירו צוואה מסוג כזה
  ".צוואה" שניהם הגדירו את דבריהם כ.לברכה

�  

  צוואה של חרטה
  

 חודשיים את צוואתו כתב). 6.12.1975(ו "טבת תשל' ב, 74גיל הלך לעולמו ב ל"אהרון זיגלמן ז
אדם שבשנות נעוריו עזב את בית הוריו ואת העולם לבניו  מה מצווה .)9.10.1975 (ותובלבד לפני מ

מה ? בחיי קיבוץבלב שלם עלה לארץ ובחר , הצטרף לתנועת נוער חלוצית, חסידי שבו גדל-הדתי
זו שבה  שוב בבוחרהיה , שציין במפורש שאילו עמד שוב בפני בחירת דרך, איש כזהאת בניו מצווה 

  ? לשנות כלוםבלי , הלך
  :בלשון המעטה, התשובה מפתיעה

  

 למנוחת שאבוא מיום, ויום יום בכל קדיש אמירת שתובטח מכם יתִ ׁשָ ּקָ ּבַ [..] 
 להבנת ייילד את חינכתי שלא היא תיאשמָ . כמקובל, לבֶ האֵ  שנת גמר עד עולמים

 אבל ;קדיש לומר בניי את לחייב יכול אני אין זה בגלל. קדיש אמירת ולהערכת
 מותם לאחר גם ההורים רצון את לכבד שיש ולהבנה להכרה יגיעו פעם יאֵ  םא

 ולחינוך ולכבוד לזכות זה יהיה אזי, קדיש לומר הכנסת לבית לבוא וישתדלו
    .הדורות

 להדליק. לפטירתי השנה ביום התכנסות בשנה שנה מדי לקיים מילדיי מבקש אני
 .המצומצמת משפחתי לכל תמכוונ זו בקשתי. קדיש לאמירת ולדאוג זיכרון נר

 הם. זו בקשה יכבדו שילדיי בטוחני. ביפעת, כאן להתקיים צריכה ההתכנסות
  .בחייהם אותם שכיבדו כשם הוריהם זכר את יכבדו

  
? מי יאמר את הקדיש! יום בשנה הראשונה-הבקשה הראשונה בצוואה היא אמירת קדיש יום

הוא רק . שלא חונכו לזהמאחר , אמרו קדיש יבניושאהרון אינו מצפה : כדאי לשים לב לדקויות
  . ועל ידי מיתהיה אמירת הקדיש בלי לפרט איפה , מצווה אותם לדאוג לכך
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מבקש אהרון מהבנים להקשיב מדי פעם לתקליטים של ניגונים חסידיים ופרקי דבריו בהמשך 
 לא על שירי ארץ ישראל .קול- ברשםולהאזין לניגונים שהקליט עבורם, חזנות הנמצאים בבית

  .בפוליןפוריסוב כי אם על ניגונים מבית אבא וזמירות שבת של עיירת ילדותו , הוא מדבראהובים 
  

  :ועוד בהמשך

 מכתביו את העתקתי, ל"ז אבי את במעט ולהכיר מוצאכם תדעו למען..] .[
 י"ע הגדולה משפחתו כל עם שנספה ד"הי ל"ז דב יששכר אחי של האחרונים

 במכתבים, ל"ז אחי ועל אבי על לכם לספר הרביתי לא. בשואה ש"ימ םהצוררי
 לא זה. תבינו לא שאתם וסוגיות עניינים ישנם, מליצית בעברית שכתובים, הללו
 דברים הרבה לכם יאיר זה, אחי ואת אבי את במעט שתכירו הוא העיקר, חשוב
 תקדישו, עוז תאזרו[...] . להם זמן להקדיש כדאי. עליהם ידעתם לא היום שעד
, יהודי ובפרט, אדם הוא באשר אדם כל חייב[...] . המכתבים את ותקראו, זמן

 העבר את לכבד יש. עתיד אין העבר בלי. עמו של העבר את, מוצאו את לדעת
 תגיעו במאוחר או שבמוקדם בטוחני. להכיר, לדעת, ללמוד יש לכבד ובכדי

  !קודם אחת שעה ומוטב, זו להכרה
  

 חדש נייר על כתובה לדיו, דומה הוא למה ילד הלומד: "אומר יהאבו בן אלישע
, רביעי פרק, אבות פרקי" (מחוק ניר על כתובה לדיו דומה הוא למה זקן והלומד

 בספר לעיין ובנותיכם ולבניכם לכם אומר הייתי שמעתם בקולי אילו). ה"כ פסוק
 ארץ דרך, יםחי חוכמת, חוכמה מלא זה עתיק ספר. 'אבות פרקי' הנקרא זה יקר

 יילרגל נר והיה רבות ממנו הושפעתי ,זה ספר אוהב אני[...] . השכל ומוסר
  .ממנו ותשתה תתכופף, נובע חיים מעיין זהו. רבים במאורעות

  
 זאת צוואתו של אדם –מכתבים מן הגולה ועיון בפרקי אבות , ניגוני העיירה, קדישאמירת , ובכן

מה שהכי חשוב לך ברובד הנפשי מלות באחרית החיים שלגהיא איזו טרגדיה . שנטש את כל אלה
 כמה טרגי וחסר סיכוי הניסיון לתקן את זה ברגע !לבניךכלום כמעט העמוק ביותר לא העברת 

  .בשם הערך של כיבוד הורים, האחרון

�  

  צוואה של חרדה

ה לפני שנכאת צוואתו כתב ). 1.5.2001(א "אייר תשס' ט, 88ל הלך לעולמו בגיל "מאיר איילי ז
  ).11.6.2000(מותו 

  

, ישרים אתם, טובים אתם. אינני משאיר לכם צוואה רוחנית או מוסרית[...] 
רק זאת רוצה אני להיות בטוח בלכתי . כמו שהינכם, נהדרים אתם ואהובים עלי

כפי , שתישארו נאמנים אתם ודורותיכם אחריכם למורשת יהדותכם: מכם
ילדיי , וביניכם. ה נפשי אליה עד תוםשכלת, ונאמנים לארץ ישראל, הבנתכם
   [...].ישררו שלום ואחווה והבנה, היקרים

  

ובהמשכה אזכור לבן עופר שנפל במלחמת יום ,  ביטויי אהבה חמיםהרוויי  הקצרההצוואה
, נאמנות למורשת היהודית:  על שלושה עיקרים עומדיסודה. הכיפורים ודאגה מלאת אהבה לנעמי

מלא הרגש אינו יכול להסתיר את החרדה שמא הניסוח . ווה משפחתיתנאמנות לארץ ישראל ואח
אם מי מהילדים והנכדים האהובים ייטוש את מורשת :  האלה לא יישמרעיקריםאחד משלושת ה

  .  או שיפרוץ סכסוך משפחתי,או יעזוב את ארץ ישראל, )בפירושה הכי רחב והכי מכיל(היהדות 

האם חשש שמא למרות ששמר על ? "צוואה"ים האלה כמדוע הרגיש מאיר צורך לכתוב את הדבר
צריך לעגן אותם במסמך מחייב , ערכים אלה כל חייו ולמרות שהנחילם לבניו ולתלמידיו הרבים

  ? יותר

  . הדברים מעוררים תהייה ומחשבה.את התשובה לא נדע

  אהרונימרים 
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במסגרת העבודה . בבתי הספר על עבודות שורשים'  זותזה שנים רבות שוקדים תלמידי כית
כי אם גם , מראיינים הילדים את ההורים והסבים ומתוודעים לא רק לתולדות המשפחה

 –לעבודות השורשים חשיבות עצומה . הרקע ההיסטורי והגיאוגרפי של האירועים": תפאורה"ל
על אף . יהם ותובנותיהם והן להורים ולסבים המשתפים אותו בקורות,לד עצמוליהן כמובן 

עם מורשת המשפחתית דור הצעיר במסתיימת בדרך כלל התעניינות , ההתלהבות המשותפת
  . הגשת העבודה

  

העבודה הזאת לא הוגשה בבית . באחרונה הגיעה לארכיון עבודת שורשים משפחתית מרתקת
 שנה אחרי שהגישה את 30- כ, בתם של יהודית ושלומיק, לוינזון- קלכתבה אותה ענבר ד. הספר

 :העבודה מוקדשת לתולדות משפחותיהם של הסבים של ענבר. 'עבודת השורשים של כיתה ז
שקטעים ממנה מובאים בעלון זה , ל" צוואתו של אהרון ז. ואהרון זיגלמן לבית גוטמורגןצפורה

  .בפתח העבודה של ענברמופיעה , )12 'ע" (חשבון אחרון"ברשימה 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ענבר

אספתי חומר על משפחתו במטרה להשתמש בו ,  של אבי70- לקראת יום הולדתו ה, 2009בשנת 
בוטל יום , עקב סירובו של אבי, בסופו של דבר. שאותו תכננתי בקפידה, במהלך טיול יום ההולדת

י לאותם מסמכים כדי לעזור לבתי יותר נזקקתשלוש שנים מאוחר . החומרים נגנזוההולדת ו
הפעם לא חזרו . 'הבכורה שי בעבודת השורשים שנדרשה להכין במסגרת לימודיה בכיתה ז

  ... ם למקומם בסיום העבודהיהמסמכים הישנ
  

מלבד .  ויצאה למסע שורשים משל עצמהאלהענבר נשאבה אל החומרים הכי , המסמכים לא נגנזו
ומלבד , אחד לאחד מענפי המשפחה השונים ומארכיוניםרשימות ותמונות שאספה , מכתבים

שקדה ענבר במשך חודשים רבים על , חברים לעבודה ואחרים, הראיונות שערכה עם בני משפחה
הפך , בהשראת העבודה המשפחתית האישית. לתקופות ולמקומות, לימוד הרקע לסיפורי החיים

  .מקצוע וייעודל) חקר אילן היוחסין המשפחתי(עבורה המחקר הגנאולוגי 
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מפגש התוודעו כולם אל שורשי המשפחה ב. לדורותיהלפני כחודש התכנסה משפחת זיגלמן 
להכיר את אילן , את הסיפורים ומקורותיהם לשמוע  והתרגשובאמצעות המחקר של ענבר

ענבר . על ענפיו המסועפים שנוצרו בארץהיוחסין המשפחתי על ענפיו וסעיפיו שנכרתו בשואה ו
 – צפורה ואהרון היו בני אותה עיירה(הרשימות והמכתבים מהמשפחה בפולין סיפרה על 

העלייה לארץ וההצטרפות לקבוצת , בתנועות הנוער החלוציותשל שניהם  הפעילות על, )פוריסוב
מכתבים מן ה'; חומה ומגדל'של בארץ שני  יישוב – 1937 בשנת הקמת שדה נחום'; השדה'

פילוג בתנועה ה; אחרי מלחמת העולםת העקורים באיטליה של אהרון למחנוהארוכה השליחות 
עבודתו של אהרון במשך שנים ; לקבוצת השרון ואחר כך ליפעתמשדה נחום מעבר הקיבוצית וה

  .מאוחרותההתובנות של צפורה בשנות חייה ; כמזכיר מועצת הפועלים במגדל העמק
  

פרקי חיים , יש שאלות שנשארו פתוחות. ענבר אינה רואה בחוברת השורשים שערכה סוף פסוק
 ולא –היא מתכוונת להמשיך במחקר . חומרים שעוד צריך להגיע אליהם וללמוד אותם, שלא מוצו

היא סמוכה ובטוחה כי לכל מי שייצא בבגרותו למסע . כי אם כנתיב מקצועי חדש, רק במשפחתה
  . מעורר ומעשיר,  מובטח מסע מרתק,שורשים כזה

  

  אלה תולדות

מחוזות הולדתם של  ברשומות מופיע שם המשפחה זיגלמן, לפי המחקר של ענבר
השם שרד במשפחה עד פטירתה של . 18- למן שלהי המאה השל אהרון י הסבים סבֵ 

  . 'זיגלמן'שהיתה האחרונה שנקראה בשם המשפחה , )1999(צפורה 

  :ענבר

נבחר אבי לייצג את המדינה , )צנחנים(היותו חייל ב, 1959בשנת 

  * .ל"בצעדת ארבעת הימים בהולנד במשלחת הרשמית של צה

  .  שם משפחה עברי:משתתפי הצעדהרשויות הצבא הציבו תנאי ל
היה לו , מאידך. ייחס חשיבות רבה לשימור שם המשפחהלא אבי 

 .יה המדינה וערכלצעדה בייצוגל "צהלהשתתף במשלחת רצון עז 
עץ המסמל את  – 'דקל'ב' זיגלמן' והחליף את את התנאיעליו  קיבל לפיכך

  . ארץ ישראל

בכך .  שלמהודוד-בןפו את השם גם אחיו הצעיר ישראל ו החלי אביבעקבות
 תפסו את אילן היוחסין המשפחתימדור לדור וב' זיגלמן'הסתיימה העברת השם 

  . מקומו שמות עבריים

', זיגו'בכינוי החיבה ' זיגלמן' בינתיים הד לשם מפתיע נשמרמשעשע ובאופן 
  . גם לאחי גלעד' בירושה'שדבק באבי ובאחיו ועבר 

שהיה עדיף בעיניי עשרות ,  השם הישראלי של משפחתנושמחתי על, ילדהבהיותי 
,  צר לי על שינוי השם,עכשיו.  שלי הגלותי של הסבים המשפחהשםמונים על פני 

   .ין מחיקת העברשיש בו מעֵ 

  

  *  

ות זיכרון ללוחמי מחוַ  –  מוסיפה להתקיים בהולנד מדי שנה בחודש יולית ארבעת הימיםצעד
  . בפרט' מרקט גארדן'וללוחמי מבצע , כוחות הברית במלחמת העולם השנייה בכלל

הוצנחו בהולנד כוחות גדולים של בעלות הברית בניסיון להשיג , 1944בספטמבר , במבצע זה
לכישלון המבצע היו השלכות קשות ומרות . הנאצים עוד לפני תחילת החורףהכרעה במלחמה נגד 

  . על העם ההולנדי ועל המשך הלחימה

 השתתפו 60- וה50-בשנות ה. צבאות בעלות הבריתשל משלחות מאז תחילתה לצעדה מוזמנות 
. יום במסגרת תחרותיתלמ " ק50-שבה צועדים כ, גם משלחות רשמיות של ישראל בצעדה זו

  . לית זכתה לא אחת במדליית הזהב"שלחת הצההמ
 .א.מ
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  "היונהז מרכ"ילדי 
   מברכים את יפעת לשנה החדשה

  
 שעל כל אחת מהן כתובה ברכה , שביל אבנים–" שביל ברכות"שלהם הילדים יצרו ליד המרכז 

  תמונות כמה מאבני השביל פזורות כאן בין הברכות הנפלאות של הילדים.לכבוד השנה הנכנסת
  .) נעדרו מהמרכזלמֵעט אחדים שהתביישו לברך או, כמעט כולם(

  
  )'דכיתה (וינבלום יתר אב

  , לכולםומתוקה שנה טובה 
  .חיים ובריאות, ה של כיףשנ

  
  )'כיתה ד (פלג יוגב

שנה ֵּכיפית לילדים , וחג שמחשנה טובה 
  .והרבה שמחה למבוגרים

  
  )'כיתה ד (נדב שכנר

אני מאחל ! שנה טובה ומתוקה ליפעת
ומקווה שיקרו בשנה החדשה רק דברים 

שלא יהיו , טובים ולא יקרו דברים רעים
  .מלחמות ושיהיה שלום

  

  )'גכיתה  (יואב אורן

   !ליפעתמתוקה כדבש שנה טובה 
. שכולם יהיו חברים טובים ויעזרו אחד לשני

שהילדים יצליחו בלימודים והמבוגרים 
   .בעבודה ובמה שהם אוהבים לעשות

  !חג שמח
  

  )'כיתה ד (ירדן קולמר

, שנהנה ונשמח בחג! חג שמחשנה טובה ו
. מים וטעימיםשיהיו לנו רימונים אדו

  . ופורחת יפה,שיפעת תהיה נקייה

  )'גכיתה (מאיה נוסבאום 

  .שנה טובה ומתוקה
  

  )'כיתה ד (נדב-גיא בר

 . אפילו יותר יפה,שיפעת תמשיך להיות יפה
ילדים  ש.הרבה שניםביפעת שהאנשים יחיו 

וצעירים יעזרו לזקנים וזקנים יעזרו 
  .וכך יהיה טוב יותר לכולם, לצעירים

   

  

  )'כיתה ד(אביעד אור 

לכל אני מאחל שנה טובה 
 .אנשים ביפעתילדים והה

משפחה שלאני מקווה 
בשנה נו יהיה טוב של

 כשניכנס לבית ,החדשה
  . שלנו בהרחבההחדש
  

  )'דכיתה (אוָֹרן הרמן 

שנת , שנת שגשוג ונחת, שנה טובה
לת  אני מאח! ואושרצמיחה, בריאות

ליפעת שכולם ירצו לשמור עליה נקייה 
  . גם מבוגרים וגם ילדים–ויפה 

  
  )'כיתה ג (שושני-אוריה פורת

  אני מאחלת !שנה טובה ומתוקה
  .אושר ועושר, לכולם בריאות
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  )'dכיתה  (ם צביתרו

 ביפעת מגרש וקם שי!שנה טובה
יתפתח  שהקיבוץ ,כדורגל אמיתי

  .יותר גדולאפילו יהיה ו

  

  )'כיתה ג(' עמית גורביץ

שיהיה טוב , שכל אנשי יפעת יהיו שמחים
  שהקיבוץ יתפתח ויתחדש, ביפעת

 
  

  )'גכיתה (יובל דגן 

ליפעת ויהיה טוב שיהיה ! שנה טובה
 .כשנעבור עוד מעט ליפעת, טוב לנו

  )'גכיתה  (נוגה ויניק

  .מתוקה ופוריה, שנה טובה
  !חג שמח לכל יפעת

  

  )'כיתה ד (פלג יוגב
שנה ֵּכיפית לילדים , וחג שמחשנה טובה 

  .והרבה שמחה למבוגרים

  )'גכיתה (יעל אורן 

 יהיה שהקיבוץ, שלכולם יהיה טוב! חג שמח
  .נקי ויהיה נעים להיות בו

  )'דכיתה (כרמל ורדי 

  , שנה טובה ומתוקה
  .בריאות ואושר לכולם

  )'גכיתה (עידו רוסו 

  !שנה טובה וחג שמח
  

  )'כיתה ג (ר שושניאו

שכולם יאכלו תפוח , שנה טובה ומתוקה
  !חג שמח, בדבש בחג ויהיה להם טעים

  )'דכיתה (איתי רוט 

  !חג ראש השנה שמח לכולם
  

  )'כיתה ד(גל רייל 

  , שבית הספר שלנו יעבור ליפעת
  .שכולם יהיו שמחים ותהיה שנה טובה

  
  )'כיתה ד(אלעד חיון 

  ה כיף שלכולם יהי! שנה טובה ומתוקה
  .ושיהיו זיקוקים ביום העצמאות

  )'דכיתה (אביב שכנר 

   !חג שמח ושנה טובה לכל יפעת
שיפעת תגדל ותצמח ויבואו הרבה משפחות 

' נירגן 'שיוסיפו מתקני שעשועים ב. עם ילדים
לכולם  וש–קרוסלה וגלגל ענק ,  מגלשות–

  .יהיה טוב

  

  )'כיתה ד(עומר יעקובסון 

  , עתליפשנה טובה ומתוקה 
  .יותר שמחה מהשנה שעברהאפילו שנה 

  )'כיתה ג(דקל פיין 

  .שנה טובה והמון בריאות לכולם
  

  )'כיתה ג(שוהם ברוך 

  , שיהיה כיף ביפעת
  !שנה טובה וחג שמח

  

  )'גכיתה  (מעיין ספיר

, שנה מתוקה כדבש, ראש שנה שמחחג 
יהיו והצהובים ביפעת שהרימונים הלבנים 

כל הזמן  תהיה שיפעתו ,סוף סוף אדומים
  . ונקייהיפה

  )'כיתה ד(רואי רחל אמנו 

 .אהבה ושמחה, שנה פוריה ומתוקה
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  ראש בחול

רגע אחרי , ממש לפני ראש השנה
 החרוצים בינינו כבר הם שלשבתי

הבריקו מניקיון ורגע לפני שהדבר 
, קרה בבתי הדחיינים והעסוקים

הגיעה מצפון מכה שלא כתובה 
ה בלעיפעת נ.  מכת האובך–בתורה 

לאן נעלמו ". בענן אבק צהוב
, תהו הילדים הקטנים, "?ההרים

ולמה יש ? והבתים? עציםואיפה ה"
   …"?באמצע היום  ירח

  

דחה הצוות הנבון את מירוץ יפעת הגדול לשבת שבין ראש השנה , עקב זיהום האוויר וגל החום
  .נקווה שעד אז אפשר יהיה לראות למרחק סביר ולנשום אוויר נקי. 19.9.15, ליום הכיפורים

  

  שלהי קיץ

, נדירחריג ושל השירות המטאורולוגי כאירוע שנרשמו בתיעוד , מלבד ימי האובך האחרונים
ועדיין כמעט שאין זכר ,  אמצע ספטמבר,למשל. ייזכרו שלהי קיץ זה בעוד כמה תופעות חריגות

גם בדיווחי פריחה באזורים אחרים מציינים אוהבי . רק פה ושם החל לפרוח חצב בודד. לחצבים
   .את האיחור הניכר בפריחה ומיעוטם של החצביםבארץ טבע 

פריחה מוקדמת ושופעת של , 40- וה30-  בשנות העל פי מה ששמעו ראשוני יפעת מערביי הסביבה
נקווה . ה של החצבים מבשרת שנה שחונהדלחצבים מבשרת שנה ברוכת גשמים ופריחה מאוחרת ו

  . ..שלשמועה זאת אין ידיים ורגליים

 ילדים בברכותיהם המופיעות  וכבר עמדו על כך כמה– הרימונים מאחרים להאדים :ועוד דוגמא
  . הלוואי שיאדימו לסוכות).14-13 'ע(בעלון זה 

  

  משנה זהירות

,  חלה עלייה דרמטית בהתפרצויות לבתים בכל העמקבשבועות האחרונים
יפעת לא נשארה מחוץ . עופר שפריר, ש שלנו"חוזר ומזהיר הרב

רכב רכוש ונגנב ו ,היו פריצות ונסיונות פריצה לבתים. לסטטיסטיקה
שסוכלו , נעשו באחרונה מספר נסיונות לגנוב קלנועיות, בנוסף. משפחתי

  . חבריםשל הודות לעירנות למרבה המזל 

השתדלו , שימו ליבכם לאנשים ונערים המסתובבים ביפעת בצורה חשודה
 למה להגיש – לזכור לנעול את הבתים ואל תשאירו בקלנועית את המפתח

    ? את השלל על מגש של כסףעברייניםל

  

 9.9.2015, שמש בשמי האובך הצהובים
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  למי תודה למי ברכה

. על הכנת שי מתוק וברכות לוותיקי יפעת) 'ו-'א(לקראת החג שקדו ילדינו בשלושת המרכזים 
הילדים ציירו וצבעו ברכות וארזו , ההורים אפו מאפי דבש ותפוחים שניחוחם נישא למרחוק

וך פשטו על פניהם של הוותיקים מקבלי אור וחי. מבחר נאה וטעים מן המאפים בעזרת הצוותים
, ברגש טוב לזולת ובשילוב דורות, בשמחת מעשה, ביוזמה ברוכה: כך מתחילה שנה טובה. השי

  . ולצוותי החינוךלילדיםמלב אוהב תודה . במתיקות

  
  

  סליחה

כתבתי שאמנון פייניק נאלץ להיכנע לדרישתה של , בעלון הקודם" מבצע אבטיח"בסיפור 
, והלך לשריד לבקש מהפלחים שיחזירו לו את סנדליו, המטפלת שלנו, אסתר שכטר

  ". שלנו"שנלקחו על ידם בטעות מהמקשה הסודית שלהם יחד עם האבטיחים 

הוא לעולם לא היה משפיל את עצמו : אמנון מכחיש את החלק הזה של הסיפור מכול וכול
הלך לדבריו , שריד במקום ל! בטח שלא סנדלים משומשים–לבקש משהו בחזרה משריד 

  . לסנדלריה והצליח לקבל סנדלים משומשים אחרים במקום אלה שאיבד שלא באשמתו

כבר ומאחר שיום הכיפורים , כבודו של אמנון חברינוגע למאחר שמדובר בעניין עקרוני ש
הריני מתנצל ברבים על הכפשת שמו של אמנון ומבקש מהחברים לאמץ , טו מגיע-טו-או

  .סיפוראת גרסתו לסוף ה

 יואב אהרוני
 

  

  מזל טוב

  לעמוס גל

  ן ברזלילזהרה וגדעו

   אבישיל" עב נדבלנישואי

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לחיה ויהודה פקר

  סיון ל"עבאילן לנישואי 

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לתמי פרנסיס

  .מהאֶ ל " עברוןלנישואי 

 !ברכות לכל המשפחה
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