
  

  

  

  

  

  

  

  

  כתב סתיו

  

ְדיֹו ְמָטָריו ּוִבְרִביָביו ַתב ְסָתיו ּבִ  ּכָ

ִאיִרים ְוַכף ָעָביו ָרָקיו ַהּמְ   ּוְבֵעט ּבְ

ָמן ֵכֶלת ְוַאְרּגָ ב ֲעֵלי ַגן ִמּתְ   ִמְכּתָ

ָביו ַמְחׁשָ נּו ָכֵהם ְלחֵֹשב ּבְ   לֹא ִנְתּכְ

ַחק ֵני ׁשַ ֵעת ָחְמָדה ֲאָדָמה ּפְ   ָלֵכן ּבְ

כֹוָכָביו י ֲערּוגֹות ּכְ   .ָרְקָמה ֲעֵלי ַבּדֵ

 שלמה אבן גבירול
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  ה

  ו"ערב ראש השנה תשע, ברכה בטקס קבלת החג

  דני אדר
  

היום קוראים  (שהמזכיר מקובל היה בעברביפעת  השנה ראש תובמסיב
יום חוגגים ה. הקהל את מברך") מנהל קהילה"לו לממלא תפקיד זה 

בלי מסיבה חגיגית , את ראש השנה רק בטקס לכניסת החגאצלנו 
 ללא מישהו לסתם הברכות עברה תמשימ גם ,ההפרטה מסגרת ב.בערב

   .אני זה הפעם. תפקיד

 אנו – העיתוןהרדיו ו, הטלוויזיה,  האינטרנט–באמצעי התקשורת 
 מדם עקובים ומאבקים מלחמות על יום מדירואים ושומעים 

 המזון הן יוקר , בארצנו,שלנו הצרות. סביבנובעולם  שמתנהלים
 מומחה לרופא רוכהא המתנה, ת בבתי הספרבכיתו הצפיפות, והדיור

  . ׁשיִ הׁשַ  על ליםונמָ 

 בחרנו. ולביתנ חדרולא י, גיעו אלינוי לא שהמלחמות לשמור צריך
 הם אבל , בצורה מושכלת וזהירהבבעיות לטפל וממשלה כנסת

מאחר . להלוחיזבא חמאס ,ןאבאירהשכם והערב  אותנו מפחידים
 :שואל ניא, לעשות מה ,הפשוטים האזרחים, ולנ איןשבנושאים אלה 

 כן שאנחנו דבריםכדאי לחשוב על ה, במקום זה? אותנו להפחיד למה
. ועכשיו כאן קטנים מעשים, ורווחתנו טחוננויבמען ל לעשות יכולים

  .בדברים האלה אני מבקש לברך את עצמנו

 גם כאשר הוא זר – זולתוסלחניים כלפי ה יםיסובלנ ,יםיסבלנ שנהיה
  . ושונה

 שנכעס לפני שלש עד נספור ,בסדר לא לנו יםנרא מישהו או משהו אםש
   .ובמקומ עושים היינו מה נחשוב. נבקר או

 יוצאהניסיון מראה ש. מזה לי צאיי מה לשאול בלי ונתנדב נתרוםש
  .למקבל מאשר לנותן יותר מזה

  . וינבינ שחיים לבודדים נדאגש

 ולטובת לטובתנו – ואנרגיה בדלק נחסוךו רנמחז .ההסביב על נשמורש
  .םהבאי ותהדור

   .אותנו לסובבים ונחייך  כל אדםבשמחה נקבל שלנו הקטנה בפינהש

  . טובה לשנה הבאה השנה את נעשה כך
  

  . והצלחה בריאות, חיים שנת לכולנו נאחל

   .הברכ גשמי יבואולפני החג  האבקסופת  שאחרי נאחל

  . שוויון ויותר רווחה יותר סביבנו נראהש נקווה

  . לשלום בדרך התקדמות – חשובג והכי שגשו ישראל למדינת נאחל

   : ולכל עם ישראליפעת בית לכל

  !טובה שנה
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 24.9.2015אסיפה מיום 

  אישור מפת הפרצלציה.  א

בדיון הוצגה מפת . אישור מפת הפרצלציה מהווה שלב הכרחי בהתקדמות תהליך השיוך
.  מרכז תהליך השיוך–הפרצלציה על ידי האדריכלית מיכל דור עם הסברים נוספים של אמיר כהן 

דחתה הצעות חברים לעכב את האסיפה .  ודיון בבעיות שעלוהתקיים סבב שאלות ותשובות
לא כל החברים שביקשו להיפגש עם (לכאורה בתהליך -ההצבעה בקלפי עד בירור פגמים

חלק מהחברים לא קיבלו הסבר שהניח את דעתם בכל הנוגע למשמעות מגבלות ; האדריכלית נענו
מיכל דור לבירור '  אמיר כהן ואדרהחברים המעוניינים יוכלו להיפגש עם). בנייה במגרשיהם

בהתאם , ועניינים שיישארו במחלוקת יופנו להכרעה בבוררות, בעיות ונושאים שאינם סגורים
  .להחלטות יפעת בנושא זה

   .העברת מפת הפרצלציה להצבעה בקלפי אושרהבתום הדיון 
  

  ריכוז בריאות ורווחה.  ב

שתי חברות . נפתח מכרז לתפקיד, קדנציה של מירי יוגב בתפקיד ריכוז הבריאות הורווחבתום 
הנהלת יפעת נפגשה עם . ומורן ברק) קדנציה נוספת(מירי יוגב : הציגו את מועמדותן לתפקיד

מאחר ששתי , שתיהן והחליטה להעביר את הבחירה להכרעת האסיפה והקלפי ללא המלצה
מירי ומורן הציגו בפני האסיפה את תפיסת התפקיד על .  לתפקידהמועמדות מתאימות וראויות

  .האסיפה אישרה את העברת הבחירה ביניהן להכרעת הקלפי. ידן
  

  .15-16.10.2015ההצבעה בשני הנושאים תתקיים בתאריכים 

 פרוׂש עלינו סוכת שלום
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  ולמות  שנים   38  תשרי  'טז  ל"ז דוד חורן

  ולמות  שנים    24  תשרי  'יח  ל"זיעקב לוי 

  ולמות  שנים    30  תשרי  'יט  ל"זאלתר פקר 

  מותול  שנים    24  תשרי  'יט  ל"ז' זליג דוידוביץ

   מותול  שנים    23  תשרי  'יט  ל"זנתנאל דורון 

  למותו  שנה  1  תשרי  'כ  ל"אגם לוריא ז

  למותו  שנים    55  תשרי  'כא  ל"זיוסף אידלסברג 

  הלמות  שנים   32  תשרי  'כד  ל"ז צפורה גולן

  הלמות  שנים   25  תשרי  'כד  ל"ז בן שחר-צביה רון

  למותו  שנים  25  תשרי  'ל  ל"חיים גבתי ז

  למותו  שנים  53  חשוון  'ב  ל"שחר ז-צבי בן

  למותו  שנים  29  חשוון  'ב  ל" השרוני זברוך

  אנו שותפים בצערת פקר ומשפחיהודה עם 

 .ל"זנועה פקר   האחותעל מות
ל"ז

 אלישע פורת/ הבן האובד 

  ,ָחַזר ְּכמֹו ָזר, ְוהּוא ָחַזר
  ִהִּביט ְסִביבֹו ְוא, ּוְכֶׁשָחַזר

  :ִּכי ִּבְׁשִבילֹו ַהֹּכל הּוַזר, ָזַכר
  .ַהְּׁשִביל ַהַּצר, ֶהָחֵצר, ַהַּבִית

  ,ְוִזְכרֹוָנם ָחַת ְּבתֹו ִלּבוֹ 
  ,ְוהּוַחן, ְוהּוא ֶׁשָּׂשַרד, ָּגַזר
  ְוהּוא ֶׁשִּנְׁשַּבע עֹוד ָׁשם; ָחַזר

  :ֲאִפילּו ֶׁשּיּוַזר, ֶׁשא ִיְׁשַּכח ָּדָבר
  ּוְׂשֵדה ַהָּבר ּוְתָעַלת, ִמְׁשעֹול ָעָפר

  .ִּפְריֹו ַהַּמר,  ִלימֹוןְוֵעץ, ַהְּגבּול
  :הּוא ָחׁש ֶׁשֵהְעְּדרֹו ְּכמֹו ִנְגַזר

  ,ַלֲחֹזר ְּכמֹו ָזר, ַלֲחֹזר ִלְבסֹוף
  ,ִעם ִזָּכרֹון ָאֵפל ֶׁשא ִניַזר
  ְוחּוט ִנְפָרם ֶׁשל ַּגְעּגּוַע ַחם

  .ֶׁשְּלעֹוָלם ְּכָבר א יְֻׁשַזר

 

  ו"תשרי תשע
  חברינו- שנים לנפול בנינו42

  .ת יום הכיפוריםבמלחמ

 תשרי' יג  ל"יאיר גולדהור ז

  תשרי' יז  ל"יובל ברזילי ז

  תשרי' כא  ל"דודו ביטמן ז

  תשרי' כה  ל"יהודה רייזנר ז

  תשרי' כו  ל"אבנר דיטל ז

 תשרי' כח  ל"עופר איילי ז



 5

  שנה חצי סיכום

  העסקי במגזר שנה לסיום ותחזית

  שרון ורדי

 השנה חצי בסיכומי עוסקים אנו תקופה האחרונהב
 מסקנות הסקת, המשמעויות הבנת, 2015 של הראשונה

 שנה לסוף התחזית הכנת .שנהה לסוף תחזית ובניית
, לעצור צריך האם להבין היא מאפשרת – חשובה
 פי-על להמשיך שרשאפ או ,כיוון לשנות  אולצמצם

לא נראה כי ,  שערכנופי התחזית-  על.השנתית כניתוהת
 דחייה של טלמעֵ  ,תוכניתב מהותיים שינויים נדרשים

 בשנה מחודשת לבחינהשתוכננו  מההשקעות חלק
  .הבאה

   .בענפים הנעשה על תמציתי דיווח להלן
  .מים וחשמל, תיכנון: ח המשך" דו–בעלון הבא 

  

  גידולי שדה

 ראשונהה שנהה בחצי. השנתית כניתולת בהתאם התקדמות על מצביע ש"הגד של שנה יחצ סיכום
 .שוטף כמלאי רשום עדיין ההכנסות רוב כאשר, הצפוי ההכנסות ממחזור כשליש רואים אנו

 כמעט יושגו כניתובת שהוגדרו הכלכליים שהיעדים צופים אנו שנהה לסוף תחזית מניתוח
  .במלואם

  'עופר'פרדס 

. הראשונה בפעם לניבההשנה  נכנס ',אור'מעט כולו רובו נטוע בקלמנטינות מהזן שכ, פרדסה
 ניתוחב. ימשמעות איכותנזק לפרי גרם ש ,כבד ברד ירד הקטיף תחילת אחריספורים  שבועות

 ישש למסקנה הגענו הברד שאחרי הנתונים מול הברד לפנימ לנתוניםשערכנו  ומקצועי כלכלי
  . גבוהה באיכות פרישתבטיח , ברד נגד תרשל מובהקת כלכלית כדאיות

 רוב .'אור'ה וקיובש קשה פגע השנה בתחילתהכלכלה הרוסית וירידת ערך הרובל  של המשבר
 נמוכים שוק למחירי גרמה האירופי השוק הצפת .פנה לאירופההפרי שהיה מיועד לשוק הרוסי הּו

לחתור להתמקצע והבנה שיש ה את מחזקנתון זה  .גבוה מחיר על שמר איכותיה פריה אך, יחסית
  .  פרי גבוההאיכותל

 היות. מהשני יותר טובים מחירים השיג אחדש, אריזה בתי שני באמצעות הפרי את שיווקנו השנה
 בית את הקרובה בעונה נחליף ,אחד אריזה מבית יותר עם לעבוד עסקית מבחינה נכון לנו נראהש

  .אחר אריזה בבית נמוך פדיון שהביא האריזה

   העמק ש"גד

שותפות מ הצעה קיבלנו השנה הראשון הרבעון במהלך
. רביעי כשותף להצטרף) דוד ורמת גבת ,שריד( העמק ש"גד
 ,רביעי שותף לצרף אסטרטגית החלטה קיבלה העמק ש"גד

התחשיב הכלכלי שנערך לפי . ראשונה בעדיפות היא ויפעת
 קשנויב. למהלך כדאיות יש, והועבר אלינו העמק ש"גדב

 לבדיקה אותו העברנוו, התחשיב להנחות רותהבה
 ,צוות. שלנו ח"רו משרד – BDO של הכלכלית במחלקה

 למדי, ירון אסף ואנוכי, אמנון גלעד, שחבריו הם חגי טוך
  .הנושא את
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   העמקרפת

 העמק רפת .מהמתוכנן טובות כלכליות בתוצאותהראשונה  שנהה תחציאת מ סיימה העמק רפת
 המזון עלויות אתזילים המו ,גרעיניםים הנמוכים יחסית של המחירהמ יתכלכל נהנה כולו והענף
 ,חלבה  המטרה שלמחיר של הורדה תההי השנייה השנה תחצימב. לרווחיות ותורמים ברפת

  .לוקר מתווהל ש ההסכמות ואת הגרעינים מחירי ירידת את המשקפת

ד בתקני המשרד להגנת במטרה לעמו ,נוספת סככה בניית שלה בעיצומהעמק נמצאת כעת  רפת
  . בארץהרפתות כל את ויחייבו 1.1.2016-ב לתוקף שייכנסו ,הרפת שפכיהסביבה לטיפול ב

  המיזם הסולארי

.  לכל אחת50% – "אנרגיית השמש"וק "רפ- מתחלקת בין דוראלביפעת  הבעלות על המיזם הסולארי
לקה של יפעת ברפת העמק הוא ח. )10%(יפעת קיבוץ  ו)90%( רפת העמק י"מוחזקת ע" אנרגיית השמש"

  .21.7%-  לכ,הלכה למעשה ,של יפעת במיזם הסולארי מגיע חלקה  וכך37%

  לייצר חשמל והחלו להצטברוהלולים הרפתות גגות על הסולארית המערכת ההתחיל 2015 בשנת
  . המיזםפעילותמהכנסות 

ליפעת  עותיתמשמ כספים העברת להיות אמורה לא ,הפרויקט של התזרימית כניתוהתל פי ע
רת בטוחה להחזר הלוואות יברובם ליצ המופנים ,הראשונה ההפעלה שנת של מהתקבולים

 ככלנוכל  ,שני מצד המערכת ואפקטיביות אחד מצד הנמוך הריבית שיעורלאור  אך, בנקאיות
  .מהפרויקט כלשהו מתזריםכבר השנה  ליהנות הנראה

  

  

  לול

.  לשנה זומתוכנניםה מדגריםה חמשת מתוך גריםמד שלושה שיווקנו 2015של  הראשונה במחצית
 הטובות תוצאותגיע לה ,מזמן לא שהסתיים ,הרביעי המדגר. טובות התוצאות מקצועית מבחינה

 חשמל תקלות שתי היו גידולה במהלך. כספי פרסעל כך  וקיבלנו ,האינטגרציהמשקי  בכל ביותר
 את שמזין החשמל כבל את קרעה משאית כאשרקרתה  אחתתקלה . המדגר לחיסול גרמו שכמעט
 צרלקֶ  וגרם התחשמל ,ראשיחשמל  לארוןשנכנס  עכברנגרמה על ידי  השנייה התקלה. הלולים

של ו ,נהל הלול מ–  קידרשלמה שלתושייה ו מהירהה תגובה, עירנותהודות ל. הארון את ששרף
  !הכבוד כל .פעמיים המדגר ניצל ,החשמלאי המסור – ושמנדה יעקב

 לא, כתוצאה מכך. אירועיםמספר בגדולים  כספיים נזקים השנה ספגה 'מילואות' אינטגרציית
 מנהל. שתוכנן בהיקףבוודאי שלא , השנה בסוףלמגדלים  רווחים חלוקת שתהיה בטוח

 הפעולות, האירועים השתלשלותהנסיבות ו את ומגדל מגדל לכל בפרוטרוט הסביר האינטגרציה
 את באחריות וניהלה דעת בשיקול פעלה האינטגרציהש התרשמנו. שנלמדו והמסקנות שנעשו

 נישאר זה שבשלב חלטוה ,שנוצר במצב יפעת של האופציות על שקיימנו דיוןב. המשבר
 מחוזקת תצאתתאושש ו  נקווה שהחברה.ההתפתחויות אחר לעקוב נמשיךה ובאינטגרצי

  . מהמשבר

 תקציב את משמעותית קיצצנו ,השנתית כניתוהת ביעדי יעמוד לא שהלול הצפי בעקבות
 כניתות במסגרת שוב בחןית אורך- לאוורור לול בהסבת ההשקעה .זו לשנה המתוכנן ההשקעות
  .הבאה בשנה ההשקעות

  
  מטעים

   אבוקדו

 של העונה סוף מחירי. כניתולת בהתאמה שנה חצי האבוקדו מסיים ,השנה בתחילת הקרה למרות
 ךנער הענף .מזה למעלה ואף ,כניתולת אםבהת תסתיים שהשנההיא  התחזית .גבוהים היו הפרי
   .והסינון ההשקיה מערך בשדרוג השקענו השנה .השנה סוף קטיף לקראת כעת
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   שקדים

 המלווה בהנחיית הצוות שעושה לפעולות יפה מגיבו ,שיקום בתהליך נמצא השקדים מטע
 את יףויק ממשיך השיקום תהליך. התאוששות סימני ומראים טוב נראים העצים. המקצועי

 הסוער האוויר מזג. קטן רווח שישאיר ליבול השנה להגיע ציפינו השנתית כניתובת. כולו המטע
 ניזקו זה אירועב. 'חםאפ אלאום ' – העיקרי הזן  שלוביבול בחנטה פגע היההפר עונת בשיא

  . מבוטח כנזק )טבע קיזלנ קרן(ט "קנב רּכַ הּוהוא ו ,הארץ צפוןב נוספיםמטעים 

 על תפצה המחירים עליית, שעברה שנה ממחירי 25%-בכ השנה גבוהים בשוק השקדים מחירי
  .הבאה בשנה גם גבוהה להיות תמשיך השקדים של המחירים שרמתהוא  הצפי. הנמוך היבול

 בהחלפת ההשקעה את עצרנו ,השנתית כניתוהת ביעדי יעמדו לא שהשקדים התחזית בעקבות
  .כסדרה תימשך המטע בשיקום ההשקעה. )טרקטור(' למיּו'ה

  
  משק מבני השכרות

. השנה סוף עד תישמרזו  מגמהנראה ש. כניתומהת טובות תוצאותב הסתיימה ראשונה שנה חצי
 להסדיר שישהבנה הכרה והלאור ה, שוכרים מספר עם הסכמים וחידוש בשינוי ועוסק עסק הענף

  .וקניינית כנוניתית השימושים את

   חדש

 ,למוסך משיקה שטח – הישן  המתכתמפעל במתחם נוספים ר"מ 250-כלהשכרה  השנה הכשרנו
העליונות  הקומות שתי אתכמשרדים - להשכרה מכשירים אנו אלו בימים .הושכר  כברהשטחו

הנהלת החשבונות והספרייה ,  שבו נמצאים בקומת הקרקע המזכירות,קומתי-במבנה התלת
  .  מחסן הבגדים–ובקומה השנייה 

   שינויים

 מיפעת בקרוב וצאיי ,ההיסטורי משק הילדים במתחםים נמצאה ," יפעתנעאוקרו"של  ניםאהקרוו
   .יהיובנ לתכנון המקומית הוועדה מצד לחץ לאחר

  .השטחגודל ו החדשה היהבני לאור ,העמק מרפת השכירות דמי הגדלתבימים אלה נבחנת 

   שלהב מתחם

 לשלם שיחזור דורשים אנו. זה מתחם של השוכר מול משפטית בוררות של בעיצומהנמצאים  אנו
 להגיע מנסים אנו כשנה מזה. פחות לשלם הנחה שקיבל טוען השוכר ,הסכם ל פיע ד"שכ

 אינם הפערים כי הבנו, צלחו שלא השוכר עם פגישות עשרות  לאחר,הפערים על שרולגַ  להסכמות
 יתנתנ אינהו המהותי לדין הכפופה ,מהירה בוררותעל  משותפת החלטה קיבלנוו לגישור ניתנים
  .בנובמברינתן לה אמור הבורר פסק .טפר נמרוד ד"עו הואהמוסכם  הבורר. לערעור

  
  קונדיטוריה

. )5%- כ(שתוכננה  מחירים העלאת התבצעה לא לכן ,קשה התחיל ראשונה שנהה חציהשיווק ב
היא  התחזית. גדול לא ברווח הסתייםשל השנה  הראשון והחצי ,הפעילות התייצבה בהמשך

  .ברווח תסתיים והשנה ,דומה היהת השנה של יההשני תחצימשה

  .שנה טובה ומבורכת וחג שמח לכל בית יפעת
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�  
מובא להלן , ח שוטף בחג האסיף"במקום דו
הסיפור המרתק של ההתקדמות תקציר 

מבלי . הטכנולוגית ברפת בשנים האחרונות
המתבטאת שאלה  –" כמה"לגרוע מחשיבות ה

, בנתונים מקצועיים ובסיכומים כלכליים
ל ננסה להתוודע הפעם א – וכספיים חישוביים

  ".איך"ה
  

, ל רפת העמקמנה, עמרי גולדהוראנחנו עם 
המספר בעיניים נוצצות על המהפכה 
המתחוללת בענף בתחומי איסוף הנתונים 
ועיבודם וההשלכות המקצועיות והניהוליות 

  .הנגזרות מהיכולות האלה
  

  :עמרי

תדיר ורציף  מעקב המאפשרת, המערכת המתקדמת בעולם לניטור פרותרפת העמק עובדת עם 
, ממוחשברמת עיבוד הנתונים הונים הרבים הנאספים והנת. התנובה והפוריות, הבריאותאחרי 
   .ביעילות ובתוצאות המקצועיות, ניהול הענףרמת  בעצוםשיפור לו הביא

.  תגי זיהוי אלקטרוניים אישייםעלת ססמתב, SCRפותחה על ידי החברה הישראלית ש ,המערכת
מדידה (=ת ֶטֶלמטרית זוהי מערכ. נתונים שיפורטו להלןמכל פרה ועגלה מתקבלים אחת לשעתיים 

ומועברים למחשב , ללא קשר למקומה באותו רגע, הנתונים נאספים מכל פרה: לאמור, )מרחוק
  . באמצעות אנטנות המכסות את כל שטח הרפת

מידע על הפרה רק בכניסה עברת ה איפשרה את הזיהוי וה,רחוק-עבר הלאעד להטכנולוגיה 
התברר , לאחר שהמערכת הוכנסה לשימוש ברפת. עגלות ופרות יבשות לא נכללו במעקב. לחליבה

רמת הדיוק בקבלת ההחלטות עלתה . שאיכות הנתונים מאפשרת עיבוד הרבה יותר חכם ומדויק
תוך קביעת , מערכת עיבוד הנתונים ממשיכה להשתפר כל הזמן. 95%- לרמה של כ70-80%מ

  .ון המצטבר ברפתעל סמך הניסי, עדרפרה ושל כל הגבולות לקבלת החלטות ברמה של כל 

 מספקים מידע רציף אלה. י החלב האלקטרוניים של אותה חברהבמכון החליבה מותקנים מד
  . כל פרה נחלבתכי אם גם על איכות החלב של , לא רק על כמות החלבוחיוני על 

  

  תגים חכמים 

תגי הזיהוי האלקטרוניים מוצמדים  באמצעות קולר לחלק העליון של 
המידע המשודר .  על הקולר מונעת תזוזהמשקולת. צוואר הפרה

חות המצטברים במחשב המשרד של "דוליין ל-מגיע אוןמהתגים 
 תמונה מלאה ועדכנית על מצבה של כל פרה כך שלרפתנים יש, הרפת

 ברמת – המחשב מתריע על כל חריגה. ופרה ומצב העדר בכללותו
ק ממשומאפשר שמירה טובה יותר על  –הפרה הבודדת וברמת העדר 

וכן מעקב ייחומים , טיפוליםעיתוי ה, הבריאות, רווחת הפרות, ההזנה
  . המעלה את פוריות העדר, מדויק

  

  
  מדידת פעילות 

 בשונה .הפעילות נמדדת על ידי תנודות הצוואר. ל פרהכהתגים מדווחים על רמת הפעילות של 
 לפי מספר הצעדים שהוצמדו לרגל הפרה וקבעו את הפעילות, מתגים אלקטרוניים קודמים ברפת

   . התגים הנוכחיים נותנים ביטוי גם לפעילות שאינה הליכה,)רטֶ דומֶ ּפֶ (
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מדי , כאמור, משודרתהמדידה 
 יתמושוו  כל פרהכאשר, שעתיים

של )  צווארתנודות(לממוצע הפעילות 
 על הצביעמ ירידה בפעילות .עצמה
עקת סביבה , מחלה, צליעה: בעיה

 ,למשל, העצבימעלייה בפעילות . 'וכו
כאשר נקודת השיא בגרף , וםעל ייח

להפנות את הפרה  הזמן – היא הביוץ
 ההפניה היא אוטומטית. להזרעה

,  ביציאה ממכון החליבהןיובשער המ
- חלפו.  מהמשרדשאליו מועבר המידע

תצפית "עברו מן העולם הימים של 
, למי שעוד זוכר מה זה" דרישות

עברו ימי ניהול כרטיסיות - חלפו
  .ת ורישומי הרפתנים ביומןהפרו

  
  העלאת גירהמשך מדידת 

יודע לסנן  התגה. )בדקות (גם על משך העלאת גירה של כל פרהכל שעתיים התגים מדווחים 
העלאת הגירה קשורה באופן ישיר . רהירעשים ולהבחין בין לעיסות אכילה לבין לעיסות העלאת ג

,  והמלטההריון, בלילאחוז המזון הגס בבשינוי , עומס חום .הורווחת תזונתה, לבריאות הפרה
פגיעה בתיאבון עקב , למשל, כך. חות" כל אלה באים לביטוי ברור ומיידי בדו–מחלה , ייחום
ויזואלי ו לפני הביטוי ה נתון שנראה במחשב זמן רב– מתבטא בירידת משך העלאת הגירה ,מחלה

מעקב אחרי כן  מוקדם של מחלה וגילוי, איפוא, חות מאפשרים"הדו). פרה שאינה ניגשת לאכול(
מאפשרים הדוחות מעקב צמוד אחרי השפעת התזונה , ברמת העדר .ההחלמה בעקבות טיפול

ת ימופנ,  מצביע על בעיה פרהשהשינוי ברמת העלאת הגירה שלברגע . והתאמת מנות טובה יותר
   . הרופאבדיקתשער המיון הממוחשב להפרה ב

באותו כיוון או בכיוון (וברמת העלאת הגירה  הפעילות רמתשינויים בבדרך כלל יש מיתאם בין 
, שינויים בתנובת החלבתוספת הנתונים על ב, ניתוח הנתונים של שני מדדים אלה יחד). נגדי

  . כלי הכרחי לטיפול נכון–  ומדויק של מהות הבעיהטובמאפשר זיהוי 

  

  מדי החלב

, יודע כמה חלב לשייך לכל פרה ספציפיתהמחשב . כל פרה מזוהה בהיכנסה למכון באמצעות התג
  . ומספק נתונים חיוניים גם על איכות החלב

יודע עד כמה משפיעה רמת דלקות עטין על , כל מי שעבד ֵאי פעם ברפת או שמע על בעיות הענף
 עקב הדלקת או אנטיביוטיקה פסילת חלב, ירידה בתנובה ובאיכות החלב: הרווחיות של הענף

 אינםוהעטין  כשהפרה, קלינית-תת, גם דלקת עטין נסתרת.  ועודהטיפול תויעלועלייה ב, בחלב
לכן יש לאיתור מוקדם ומדויק . ברווחיותמשמעותית  ירידהגורמת ל, מראים סימני מחלה ברורים

, )שיש לו משמעות כספית גדולה( שיפור באיכות החלב –של מצב זה תרומה עצומה לביצועי הענף 
  . הקטנת מינון התרופות הנדרשצמצום הֵסבל של הפרות ו

בנוסף למדידת ). SCRחידוש עולמי של חברת (מדי החלב מודדים את זרימת החלב בצורה רציפה 
  .דם בחלב ומוליכות חשמלית: הזרימה מאבחנים מדי החלב את איכות החלב בשני מדדים

ומפנה את החולב מקבל התראה . זיהוי דם בחלב מפסיק מיידית את הזרמת החלב למיכל הכללי
המידע מועבר למחשב והחולב יקבל . חלב זה ישמש להזנת היונקים ברפת. החלב למיכל צדדי

  . עד להיעלמות התופעה, התראה גם בחליבות הבאות

  . גרף הפעילות של פרה ספציפיתבמחשב כך נראה 
 .פות מחזורי ייחום יום משק21העליות החדות בפעילות מדי 
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החולב מקבל התראה . עלייה ברמת המוליכות החשמלית מעידה על תחילתו של תהליך דלקתי

מופנית הפרה ,  אם הממצא חיובי).CMT )  California Mastitis Testמיידית והוראה לבצע בדיקת 
  . מיידית לטיפול

אולם בעבר ,  שנה40-קליניות נמצא בשימוש כבר קרוב ל- לזיהוי דלקות עטין תתCMTמבחן 
, עתה. והיעילות היתה נמוכה, פעמיים בשנה-נערכה הבדיקה לכלל הפרות במועד אקראי פעם

 הבדיקה נעשתה –ות הנכונות ובמועד הנכון כאשר המערכת יודעת להפנות לבדיקה רק את הפר
  .רבת ערך

טיפול . בחלב) תאי דם לבנים(קליניות מעלות את מספר התאים הסומטיים -דלקות עטין תת
קבלת מחלבה בהנבדקת ב, מוקדם מקטין את ספירת התאים הסומטיים בחלב הכללי של הרפת

ע את גובה התשלום המתקבל הקוב, זהו אחד המדדים החשובים לאיכות החלב. משלוח חלבכל 
המעקב מאפשר לזהות פרות בעלות ספירה . פרס או קנס,  ללא שינוי–ביחס למחיר המטרה 

  .כחלק מהשיקול להוצאה מהעדר, גבוהה מתמדת של תאים סומטיים בחלב

  
 שער המיון

עו מופרדות פרות שהגי, ביציאה מהמכון, בשער המיון. הפרות נכנסות למכון החליבה לפי קבוצות
, כן מופרדות פרות חולות.  על מנת שיוחזרו לקבוצת ההשתייכות שלהן–בטעות לקבוצה אחרת 

  . למזריע–לטיפול וטרינרי ופרות בייחום 

  
  )ג לפרה"ק (26.3.15- החל ב,  חודשים4ממוצע תנובת החלב של כלל החולבות בתקופה בת : למעלה  

  ). לשעתייםדקות (ה תקופה העלאת הגירה של כלל החולבות באותמשךערך משוקלל של : למטה
 ,חדות ואת הירידות ה,שני המדדים בתחילת הקיץגרפים מקבילה בניתן לראות ירידה כללית 
  . בימים שבהם עומס החום היה כבד במיוחד,המקבילות בשני המדדים
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  פרה מזהים איך

, בעור פוגעת אינה הקור כוויית. עגלה בעודה גבה על מוטבע הפרה מספר :קור כוויית  .א
 ניתנת זו שיטה. החיים כל למשך, לבנות מעתה יהיו בתחומה שיצמחו השערות אך

 .הפרה בגב כהים משטחים גבי על רק ליישום

. קור בכוויית לסמנן אפשרות שאין, לבנות לפרות בעיקר משמשים אלה :צוואר מספר  .ב

 .לפרה החכם תגה לחיבור המשמשת הצוואר לרצועת המספר את מוסיפים

. הפרה לצוואר המוצמד החכם תגב הכלול, אלקטרוני זיהוי שבב: אלקטרוני תג  .ג
. הרפת בשטח נמצאת היא וב מקום ובכל, עת בכל הפרה את מזהה אנטנות מערכת
 או כוויה (החזותי למספר פרה כל של האלקטרוני הזיהוי מספר מזווג הרפת במחשב

 ).צוואר

, אוזן בתג הנולדים והעגלות העגלים כל מסומנים היום העמק ברפת :כאן כבר העתיד  .ד

 ידני מכשיר באמצעות כיום לזיהוי ניתן זה שבב. אלקטרוני בשבב הוא גם המצוייד
 לזהות יהיה ניתן, לרפת כחולבות ייכנסו היום הנולדות העגלות כאשר, עתידב. קטן

 שבב מספר עם האוזן שבב מספר את ולזווג מרכזית מערכת באמצעות כבר אותן
 .העולם מן יעבור החזותי הזיהוי. הצוואר

  

 .א.מ

  מזל טוב

  ללאה ומאיר צבי

  יעל ל"עב מיראלנישואי 

 !ברכות לכל המשפחה

  )1980 (א" תשמחג האסיף

:  על הבמהענפי המשקנציגי 
   פרדס –  שחורימשה

   רפת–שלמה דורי 
  מכוורת–משה דיטל 
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  ענף גידולי השדה בחג האסיף  

  

  

 שטחיםה הכנת, הכותנה מחלקות הטפטוף צינורות בגלילת ש"הגד עוסק צוות האל בימים
  .עופר מפרדס שלישעל  ברד נגד רשת התקנתו 2016 לעונת חלקותהו

  

   שטחים ויבולים– קיץה גידולי

  .סנפרוסטחברת ל וקמשּו ';ד/ג"ק 330-כ של יבול, דונם 530 –) חומוס (חימצה

  .מ"בע ניר לחברת משווק ';ד/ג"ק 140- כ של יבול ,דונם 630 –) גרעיניםל ('מללי' אבטיח

  .הירקות מועצת בפיקוח לתעשייה משווק ;בממוצע 'ד/טון 1.9 ,דונם 500 –  מתוקתעשיה תירס

  .מ"בע ניר לחברת משווק. 'ד/ג"ק 270 של יבול ,דונם 600 – חמניות

  .אוקטובר במהלךנקטוף ,  דונם2500- כ, כותנההחלקות  את. פו ונקצרוגידולים אלה כבר נאס

  
  2016 ותוכנית זריעהה תוכניתשיקולים ב

  : הבאים הפרמטרים פי על נקבעת זריעה תוכנית

   יםמחיר �

 )חלקה עם מליחות גבוהה לא תוקצה לגידול רגיש למליחות :לדוגמא (חלקהנתוני הל ההתאמ �

מי , )שבהם הענף אינו משתמש(מים שפירים : יכות מים רמות של א3ישנן  – מים איכות �
 .הבריאות משרד תקנותלפי איכות המים לכל גידול נקבעת . תשלובת ומי ביוב

 .הגידולים את להשקות טכנית יכולת – מים לוחות �

 גם לגדל ניתן כותנה. שנים 5  בערךחלקה אותהב לגדל ניתן הגידולים רובאת  – זרעים מחזור �
 .עוקבת בשנה

הוא  מים לקוב הרווחבהם ש לגידולים עדיפות ניתנת במים מחסורה בגלל – מים לקוב ווחר �
 .הפרמטרים לשאר בהתייחס כמובן, גבוה

  : 2016שנת התוכנית ל

. לתעשייה עגבניות ,גזר, 'מללי' אבטיח, כותנה, תירס, תלתן, חיטה, אפונה, חימצה, ברוקולי
  .לסנפרוסט ידני קטיף – רבינוא וייקטף ספטמבר בסוף יישתל הברוקולי

  
  'אור' קלמנטינות – עופר פרדס

   .בקיץ שהיו החמסינים עקב הארץ בכלנמוך  יבול מסתמן השנה
  . משנה קבלני באמצעות, יחל בינואר קטיףה

  . 'דרור בני הדרי'ו 'מילופרי'ל ידי ע לייצוא מיועד הפרי עיקר
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  . בפרדס פותשוט ועבודות מיכלים להוצאת קטנים טרקטורים שני רכשנו

  העמק ש"גד

 ,וטוב יעילהוא ענף  יפעת ש"שגד לציין חשוב .העמק ש"גד י"ע מחוזרים אנו האחרונות בשנים
 דונם 20,000- כ – ש העמק" של גדלגודל היתרון למרות העמק ש"לגד לדונם הרווח ברמת שווהה

 היתרון הוא ותההצטרפ לגביכעת  השיח .) דונם400-  כ–מלבד פרדס עופר ( דונם 8200-לעומת כ
  .יפעת מטעם ח"רו לבדיקת מחכים ,לעכשיו נכון .העתידי והחיסכון

  
  צוות

 –יגאל שמואל ; מים רכז+ ש ופרדס "גד מקצועי מנהל – פיין אילן; תפעול + מנהל – טוך חגי
תמיכה ותפעול + השקיה , נועים- אחראי קו– דאובר טמיר; תמיכה במיםותפעול + השקיה 

 מורן; מפעילים –  ושגיא מצגר מכפר ברוךאלקסלסי חן ,שפריר רועי, קולניק ידנ ,גלעד רם ;במים
 –  ושחר אלקסלסינדב סלעי, טוך נועם ,פיין ירדן, פרץ גל; תיעוד גלובלאפ + ומשרד רכש – ברק

  .הענף של העתיד דור, נערים

  !חג אסיף שמח, שנה טובה לכל בית יפעת
  חגי טוך

  

  

  

  

  

 כתבה מרתקת של העיתונאי עודד שלום בשם 18.9.15מיום " חרונותידיעות א"במוסף לשבת של 
הכתבה עסקה במשבר הקיומי הפוקד את החקלאים והחקלאות ". שדות הקרב של שושלת פיין"

 –ששורשיה נטועים עמוק מאוד באדמת הארץ , בישראל כפי שהוא משתקף במשפחה אחת
 פיין ויוכבד לבית אייזנברג משפחה משה- הקימו חיים19- בשלהי המאה ה. משפחת פיין ממטולה

אבל הזכיר , שמנתה תשעה בנים ושתי בנות, העיתונאי לא הגיע לכל ענפי המשפחה. ובית במטולה
חברים שקראו בהתרגשות את . בין אלה שאליהם לא הגיע היתה משפחת פיין מיפעת. את כולם

 –שלום ועוזי ,  צפרירה–נים איך ומדוע הגיע הלל פיין עם רעייתו גניה ושלושת הב: הכתבה שאלו
  ?לקבוצת השרון

  
העשירי (בוסס על סיפורו של האח שלום פיין המ, בקצרה סיפור ארוך ורב מהפכיםאיפוא נספר 
 נחשב הלל הטוב ת פייןבמשפח: " ואף כתבשאמר, )לא להתבלבל עם שלום הבן,  האחיםבמניין

לעלון " המנה האחרונה"במסגרת מובא , כולהכמחווה מיוחדת להלל ולמשפחת פיין ". שבאחים
  ".תושייה של מטולאי"זה סיפורו של עודדי 

�  
, מייסדי נהללביניהם היו (יו הגדולים עזבו את מטולה חָ אחרי שאֶ . הלל היה הבן השביעי במשפחה

נשאר הלל לשאת , ) מורשת התיישבותית רבת מעשים ועלילות–... דגניה, גבעת עדה, נחלת יהודה
. האחים העריצו אותו.  במטולהשתי האחיות ושני האחים הצעירים, פרנסת ההוריםלבדו בעול 

מדייק בפיזור הזריעה בתנופות יד אחי הלל הייתי משתומם איך היה : " סיפר לימיםשלום
המענית שלו היתה . בתנופות החרמש בקציר, בדיוק החריש, בצעדיו המהירים והאמיצים, קצובות

 יצא הלל , והביתהאחים בגרו ולמדו מהלל את עבודות המשקק כשר ".פעם וחצי רחבה מהרגיל
  . במשק הפועלות בתל אביב פגש את גניה ונשאה לאשה. מה- ממטולה לזמן

  

 לשם כך נדרש אישור של החברה המיישבת אך,  לבנות את ביתו במטולהביקשהזוג הצעיר 
חה פרימיטיבית כי המשק שהיה מבוסס על פל, א להקמת יחידת משק נוספת במושבה"פיק
 ברה המשפחה הצעירה ע.א לא נתנה אישור" פיק.בה בהר לא יכול היה לפרנס שתי משפחותוחֵר 

  .)1932 (גבעת חייםל, עמק חפרל
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זכיתי להיות חורש התלם הראשון של שדות . "וגם בשמירה ובהגנה בגבעת חיים עבד הלל בפלחה
הערבים הסתובבו סביבנו . וחרדההפעולה נעשתה מתוך מתיחות . "כתב לימים, "גבעת חיים

שוטרים מזויינים שהתהלכו בתוכם ועל ידנו . עיניהם מָזרות אימה ובליבם שבע מזימות, דוממים
בד בבד עם הזריעה הראשונה של שדותינו התעוררה : "ובהמשך". עצרו בעד ביצוע מזימתם

היה רובה ציד ציודי .  להיות השומר הראשון–הוטל עלי התפקיד החלוצי . בעיית השמירה
שלא ברשיון הממשלה . חגורת כדורים למותניי וחגורת כדורים על חזה הסוס, ברשיון הממשלה

  ". היה לי גם אקדח פרבלום עם שתי מחסניות וקופסת כדורים בכיס
  

היו , בעימות עם רועים ערבים שעלו עם העדרים על שדות המשק בוואדי חווארת, באחד הלילות
מחשש .  ופצע אותו,כנראה מנהיגם, פגע באחד הרועים, ומר השדותש, הלל. חילופי יריות

  ). 1933(הוברח עם משפחתו לחיפה , להידרדרות לסכסוך דמים
  :  כרוניקה יבשה– 27.9.1933מיום " דבר"בעיתון 

שנאשם בפציעת ערבי מירייה , כרם משפט פלילי נגד הלל פיין-אתמול נתקיים בתול
עה שהערבי רעה את צאנו בשדות הקיבוץ בוואדי בש, ברובה לפני שמונה חודשים

ד המזכה את השומר הלל "בפס, ש עלי חסנה"ר ביהמ"יו. חווארת אחרי חצות ליל
  . ציין כי לשומר היתה זכות להשתמש ברובהו להגנת הרכוש שנמסר לשמירתו, פיין

  

ושב חדש כששמע על הקמת מ. אך נפשו יצאה אל החקלאות, שלוש שנים עבד הלל בבניין בחיפה
  ). 1937( מיהר להצטרף והיה בין מייסדי מושב משמר השלושה –בבקעת יבנאל 

  

הלל השלים פרנסה . המושב הצעיר התמודד למן הקמתו עם קשיים גדולים ולא הצליח להתבסס
כאשר מטולה הופגזה מלבנון על ידי צבא , במלחמת העולם השנייה. בעבודות בניין וטיח בטבריה

דאג להאבסת בעלי החיים וסייע גם , משקו את כל עדר הבקר של מטולהקיבל הלל ל, וישי
כשנראה היה שאין . המצב הכלכלי הקשה של המושב נמשך והחמיר. למשפחות המפונות בכל פרט

עד , שנים עבד בשדה.  בשמחה ובהערצה–פנה הלל לקבוצת השרון והתקבל מייד , למשק עתיד
עד מותו ,  תפקיד שבו המשיך גם ביפעת–הבניין שבכורח צורכי המשק עבר לרכז את קבוצת 

 כשם שאהב את כן עבד את הבניין בכל יישותו ואֵהבוֹ , כשם שקודם עבד את האדמה. "1962בשנת 
  ".זרע וקצר, הוא זיבל, הוא חרש בבניין. "כתב עליו שמחה ארצי, "שדות המזרע

  
שהיה , צעיר של גניה והללהבן ה, את המורשת החקלאית המשיך ביפעת עוזי: ולהשלמת הסיפור

אילן . כל חייו, ח אבריו וחש קשר עמוק לחקלאות גם אחרי שיצא מן הענף"איש השדה מכל רמ
מתמיד בו כל השנים ונראה שגם דור ההמשך הצעיר , שהצטרף לענף גידולי השדה כבר כנער, פיין

  ...עֹוד ִנְמֶׁשֶכת ַהַּׁשְלֶׁשֶלת / תא נְֻּתָקה עֹוד ַהַּׁשְלֶׁשלֶ :  כמאמר המשורר יצחק למדן– כבר בתמונה

 .א.מ

  

  מזל טוב

  לאלינור ואייל ברזילי

  יקהמבת להולדת ה

  לזהרה וגדעוןנכדה 

  .לעמוס גלנינה 

 !ברכות לכל המשפחה
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�  

מעט  כשכל חברי הצוות התאוששו, כשהכול נרגע וכולם חזרו הביתה בריאים ושלמים, רק עכשיו
  .אפשר לספר איך היה, מהפרויקט

  

   והרציםהמירוץ

  .19.9.2015.  שבתבבוקרמירוץ יפעת הראשון נערך 
י כוחו  כל אחד כפ– ילדים וותיקים, נשים וגברים,  חברים ותושבים– רצים 300- כבו השתתפו 

 – המראה של מאות הרצות והרצים לבושים בחולצות המירוץ היה מרנין ומשובב נפש .ויכולתו
  .פעילות קהילתית ספורטיבית במיטבה

. מ" ק2 הרצים – 8:00בשעה , מ" ק5-  רצי ה– 7:45בשעה , מ" ק10-  יצאו לדרך רצי ה7:30בשעה 
רבים שסיימו את רצים  הצטרפו 500- הלריצת .' מ500רצי יצאו לדרך  –בהזנקה מדורגת , 8:30-מ

 אחריש, גם ילדים רביםביניהם היו . בשביל הכיף, "עוד קצת"לרוץ  ורצו המסלולים הארוכים
   ...500-מ באו לשאול בנימוס אם מותר להם לרוץ גם את ה" ק2 שסיימו

חים  אחיות וא ובהןעם עגלות תינוקות הרבה הורים גם 500-הצטרפו לריצת ה, להפתעת כולנו
יש הצדקה מלאה לפיכך .  בשמחה גדולהשהשתתפו במירוץ בהמוניהם, ים של ילדי הגןטנקטנ

   !להגיד שבמירוץ השתתפו ילדים מגיל אפס
  

  ראוי לציין

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מצב רוח , האווירה היתה נפלאה. לפני המקצים עשינו כמה דקות חימום בליווי מוזיקה קצבית
שבאו לעודד , דוריות-רב, ביניהם משפחות שלמות,  ורב בא לעודדקהל גדול .מרומם הורגש באוויר

 ממש – נעימה ומנומסת, היתה סבלניתתנהגות הקהל ה. רצה שלהם/ובמיוחד את הרץ, את כולם
הציבור כיבד את האירוע ואת בקשת הצוות במלוא האחריות : זאת ועוד. מעוררת התפעלות

נהנו , הודות לכך .כלי רכבתנועת מליל כיפעת פנויה במשך שעתיים נשארה ווההתחשבות 
שהוצבו לאורך המסלולים הארוכים מים העמדות . בביטחון מלא, מריצה חופשיתם משתתפיה

   .שמילאו את תפקידם במסירות ובחיוך, מתנדביםאויישו על ידי 

  מ עם ברקת כהן" ק2חימום לקראת ריצת 
 רלי הדר: צילום
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ונורית ) מ" ק5 (אפרת סלע –ובכל זאת ראוי לציין את הרצות הוותיקות , המירוץ לא היה תחרותי
  . וכבוד רב מצד כל הקהל הגדולהוקרה, שזכו לעידוד, )מ" ק2 (אררט

 עם פעילות מתנפחים , נפתחה הבריכה10:00ובשעה  קרטיביםעם   כולםהתרעננובתום הריצה 
 תעשו את זה ,איזה יופי היה": היו שאמרו לנו. כולם היו מאושרים .בחסות תרבות יפעתלילדים 

קר ובארגון שביל ההרגשה הזאת היה כדאי להשקיע ארבעה חודשים בב,  חייכנו...!"פעם בחודש
  ! גדולבריאות וכיף, הנאה,  ושל יחדשל גיבושנהדר 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  תודות

  : להודות להםזמן והמקום זה ה,היו שותפים רבים הצלחת המירוץל

  .הציוד והעצות החשובות והטובות,  על העזרה הענקית– לארז ביטמן

  .שעזרו בהכנות ובהכוונת המירוץ עצמו – מורן ברק וגלעד דקל, ן גלעדלדורו

  .על ההגברה – לעידן דרור

  .על הכיסוי הרפואי בשטח – יאיש-לרותם אורן ואבי בן

  . על סמליל המירוץ המקסים– לאריה יעקובסון

  . על החולצות היפות והאיכותיות–  ספונסר המירוץ,לרועי גולדמן

  .עים על הכוב– לאבי אדוט

  .על השלט המקסים – 'נחש'לאור גלעד וילדי ה

  .על ההתגייסות ברגע האחרון לעמדת המים – לעדן שכנר ורז קרבל

קידום הבריאות בעמק בפרויקט הלאומי  שסייעה במימון במסגרת, למחלקת הספורט במועצה
  ".ריאּבָ -אפשרי"

  .ונהניתםבמירוץ תם השתתפ, "הצבעתם ברגליים"ש, האצנים, לכם ובעיקר רבים הלמעודדים
  

  , לכולםתודה 
  !להתראות במירוץ יפעת השני

  

  : צוות המירוץ,מאיתנו    

 ברקת כהן, רלי הדר, רני קדושמאיה ו, רונן שני, סיגלית שכנר

   מזכרת מיום נהדר–תמונה קבוצתית בתום המירוץ 
 רלי הדר: צילום
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  כנס מתעניינים בקליטה  .א

שהיה ,  בתהליך קליטה בשנה הקרובהמתענייניםבני יפעת הכנס לה
בגלל הרצון לעדכן את  נדחה מעט, אמור להיערך סמוך לסוכות

  .המידע ולהביא אותו בפני הבנים בצורה טובה ושלמה יותר
  

 קידום תהליכים  .ב

תהליך חזרה לפעילות במטרה להשלים את  "בית בקיבוץ"חברת 
.  הנהלת יפעת מקדמת את הנושאים שבאחריותה.הייהתכנון והבנ

ד "צוות צמ. נספח הדיורהיועצים המשפטיים מסייעים בקידום 
  .החלטותשבהם דרושה קבלת דם את הנושאים ד ומקַ ּבֵ מעַ 

  

 קבלה לחברות  .ג

שהיה אמור ,  במספר11, תהליך הקבלה לחברות של חברים חדשים
אך עומד , נדחה אף הוא מעט, ילהסתיים בהצבעה בקלפי בחגי תשר

  . נקווה לשנת קליטה וצמיחה מבורכת.להיגמר בקרוב
  

  ד " מרכז צמ– אבנר גלילי
  

  אירועי אוקטובר במוזיאון העמק              
  

   16:00-10:00, 3.10.15 שבת ו2.10.15 שישי
  .פעילות לכל המשפחה, יריד אומנים ויוצרים

  
  17:30התכנסות , 3.10.15שבת  

   – "אדםה "תערוכת
  .התערוכה ואמני הבר נטע האוצרת בהשתתפותשיח גלריה 

  
  21:30, ערב שמחת תורה, 4.10.15' יום א

  ערב שירה עם אבי אבישר ותזמורת הפרלמנט
  .אורי הרפז: אמן אורח

  
  17:30ות התכנס, 16.10.15ערב שבת 

  ".נח"פרשת , קבלת שבת אזורית
  

  17:30 התכנסות 22.10.15' יום ה
  כנס עודדי

 .ון דיר'חנוכת פארק ג
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  סוף עונת הרחצה

, יפעת נוספת בבריכת עם סיום עונת רחצה
אלה שהודות להם נהנינו ברצוני להודות ל

  . כך נקייה ומטופחת-מרחצה בבריכה כל

  :יבואו על התודה והברכה
 ,סולימן ,סמי ,יעקב הושמנד, אמיר דנאי
צוות של גדעון ה, עמיהוד עמית, אמנון כהן

  .אנשי ההדברהו, הקר

 על ,לאבי חכםם כולנו בשתודה גדולה 
 ותמיד ,א האחריותוהפעלת הבריכה במל

  . באווירה טובה

  !ניפגש בעונה הבאה, םלושנה טובה לכ

   רכז שירותים–מיכה להמן 

  
  

�  
  

אבל שנה קשה אחת עוד לא אומרת , יחד עם כל ענף ההדרים בארץ, הפרדס עבר שנה קשה"
. הדר חדשים ומבטיחים- ובהן זני, והשנה יתחילו להניב החלקות החדשות שניטע... כלום
, )1987 (ח"סוכות תשמהקריין במסכת אודות הפרדס  כך קרא –!" הוא עוד יפתיע, תראו

  . שנערכה ברחבה המזרחית של אולם התרבות
  . האכזבות והתקוות גם יחד–ר ּכָ כך מּו-קשה להסביר מדוע זה נשמע כל

: "אורח סתיו" של רנית מחניימי את השיר אחר הדברים האלה שרה מקהלת ילדות בניצוחה
  . קָמתוֹ , ֵריַח טֹוב/ , חֶצַבע לֹו ָזָהב ְוֵרי/ ,קִמַּפְרֵּדס ָרחוֹ  / ֶאל ֵּביֵתנּו ָּבא אֹוֵרחַ 

ַּתּפּוחַ / , ואֹוֵרַח ְסת/ , אֹוֵרחַ , ָׁשלֹום ְל בַּתּפּוַח ָזהָ / ,ָׁשלֹום ְל...  
  

   :מימין לשמאל, הילדות
  עינת שפר, סיון אהרוני, מעיין קנפו, מיטל ליאור, אוריה נוימן, יהודית רייזנר, מיטל קולניק

 . חליל-שחר -מיכל בן, ישראל גיטרה-זהר בן: ליווי

  

  :הבריכה בשכבר הימים
 1959, בניומין לוי בקפיצת ראש מרהיבה
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  !ו"שנת תשע, ברוך בואך

ה על חסדיה " ונרגש נפרדנו משנת תשעחגיגיבטקס 
,  וקיבלנו בברכות,ושמחותיה ועל צעריה ומוראותיה

אור . ו הנכנסת"תפילות ושירים את פני שנת תשע
השקיעה האיר בפיוס וברוח את נופי העמק האהובים 

 קהילת יפעת בריבוי –ואת פני הילדים והמבוגרים 
, בלוני ההליום הלבנים לבסוף הורמו לאוויר . גווניה

נושאים עימם לשמי מרום את הברכות המצויירות ואת 
  .ויתגשמו כולם, מי ייתן. רחשי הלב

  

  בערוגת הגינה                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,  חדר האוכלשעל הקיר הדרומי של" מדור לדור"ין השלמה ומענה לפרחי הקרמיקה בחלון כמעֵ 
הכתובת . והכיכר לבשה חג,  פרחי קרמיקה צבעוניים בערוגה בכיכר האדומה ביד אוהבתנשתלו

, השוקדת בלי הפוגה להרבות ביפעת חן, חינה גולדהור היא – ליוזמה ולביצוע –לכל היופי הזה 
, כן: "ואמו השיבה, "? לכבוד יום ההולדת של יפעתאת מתנהז": אחד הילדים שאל. צבע ויופי

  .שקיבלנויקרת הערך מתנת יום ההולדת , הפרחיםהלוואי שנצליח לשמור על . ..!"כמובן

  ביתה

,  כעתשינתה את שמה,  ליפעת בשנה שעברה60מלאת בשנפתחה , "60יפעת "קבוצת הפייסבוק 
נקווה שהשם הזה יישאר רלוונטי לתמיד לאנשי . "יפעת היא הבית" ל, שנים61במלאת ליפעת 

  . לשעבר החיים במרחקים- וגם לבני יפעת וחברים,יפעת וילדיה

  מרחוק ומקרוב–הגינה 
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  תקוות הקשת בענן

ביום שָקַדם לערב יום כיפור 
ועוד לפני , התעננו השמים לרגע

שטיפות גשם כבדות החלו לרדת 
הזדהרה במערב , לדקות ספורות

, קשת בתוך העננים ביופי מרגש
המיסטיקנים בינינו . עוצר נשימה

ם החלו מייד בחישובים ותקשורי
אך גם אלה , עם עולמות עליונים

שאינם מחוברים לשם ראו בזה 
איכשהו סימן לתקווה לטוב שבה 

  .מתחילה שנה חדשה

  סוללת עפר

הנדרשת לשם עמידה , בנייתה של סככה חדשה נוספתמיום ליום מתקדמת העמק בשטח רפת 
ממקומו קו הוזז , במסגרת העבודות. בתקני הטיפול בשפכי רפת שקבע המשרד להגנת הסביבה

הוקמה ביוזמה ברוכה . לשעבר והדרכים יוסדרו מחדש-הביוב ההיסטורי שעבר בחלקת המספוא
הסוללה תפחית מפגעי רעש ומפגעים נוספים כלפי בתי המגורים .  סוללה גבוההנההעפר שפּומן 

צוות הרפתנים היפעתי רגיש . 'בננה'ה במתחם ה" בעיקר אלה שייבנו בקרוב אי–במערב 
, כשהעבודות יסתיימו: מבטיח, מנהל רפת העמק, גולדהורעמרי .  ולרווחת החבריםלאסתטיקה

בסוף , עוד תראו.  אוג ובוגנוויליה,עצי ֵמיָלה:  יש כבר אפילו תוכנית שתילה–נַגנן את הסוללה 
  ...רפתל קרובכולם ירצו לגור ש, ני של בית בקרבת הרפת יהיה כל כך גבוה"הערך הנדל

  

  

  
  
  
  
  
  

  של מטולאיתושייה 

   עודד ארצי
  

קבוצת : הפר היה משותף לשלושת המשקים. היה הפר שברפת מאושיות המשק, כשהיינו קטנים
, הזדקן וכבר היה קשה לו להתרומם" דיאמנד"אחרי שהפר ההולנדי הוותיק . גבת ועיינות, השרון

יו לו עיניים ה. עם קרניים ארוכות שהולכות לצדדים,  פר ערבי נמוך ושמן–" אחמד"הביאו את 
זו היתה ! הזה קפץ" חתול"ואיך שה". חתול"הרפתנים כינו אותו . אדומות ועורף ענק-אדומות

סובב והולך לפי התור בין שלושת " חתול"היה ה.  הכול נמהל ביחד–הפחד , הפראות, הכוח! חוויה
  .המשקים ועושה את עבודתו בחדווה

  
רפתן צעיר , שלמה דורי: שניים יצאו למשימה. יום אחד היה צריך להעביר את הפר מגבת אלינו

- שרק בא מהגולה וכבר יצא שמו למרחוק כגיבור, ואריה ברזלי, ומבטיח עם רקע תיאורטי עשיר
.  ביטחון קשרו גם את הקרנייםריתלו, קשרו שלמה ואריה את הפר בנזם האף. ענק הכוח, ליִ חַ 

, לעומת זאת, אריה.  ויודע להוביל פריִס נְ הוא הרי למד בנַ : מוביל את הפר, שלמה הולך קדימה
  .הגומי הנצחיים על רגליו-בידו מקל קצר ומגפי, הולך מאחור
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.  ועומד–דוהר ,  ועומד–דוהר קדימה : כך התחיל לנוע בקפיצות- אחר. תחילה לא רצה הפר לזוז
כך הלכו . רץ ועוצר,  ונעצר–היה טס עם הפר והחבל ,  קילו90שגם אז לא היה במשקל , שלמה

, פרץ הפר לתוך הגדר, במקום לעבור דך השער הגדול: ואז קרה דבר נורא. בתוך גבת לֵעבר השער
משכו את , ניסו שלמה ואריה להוציא את הפר בטוב וברע. נשכב ולא קם, מוק בתוך הַּתִילשקע ע

עם , לבסוף. כך הסתבך הפר יותר, אך ככל שניסו יותר. הַּתִיל מעליו ומתחתיו והאיצו בו לקום
  .רבץ הפר בתוך הַּתִיל ולא קם עוד, קרניים מסובכות ללא תקנה ורגליים פצועות

  
שלמה קרא לו בשפת הָּפרים מַנְנִסי וניסה בשיטות מקצועיות , הפיתוייםאריה ניסה את כל 

. והפר תקוע בתוך הגדר, מיואשים הלכו הביתה. לשווא. מהספרּות הכי עדכנית לנֵער אותו מרבצו
הפר היה נעוץ : אך מיותר היה לקשור, אומנם שלמה ליתר ביטחון קשר את החבל לאחד העמודים

  . באדמהבגדר הַּתִיל כמו מחרשה
  

עם , והנה בא הלל פיין. אוכלים צהריים בפנים זועפים. ַאי-ַאי-מצב הרוח לא ַאי. הולכים הביתה
מה אתה מוריד , שלמה, מה יש: "טופח הלל לשלמה בחיבה על הגב. החיוך הרחב והצעד הגדול

". רהובלנו את הפר מגבת אלינו והפר הסתבך בגד: "אומר שלמה". ַסֵּפר מה העניין? את הראש
בשביל : "והלל עונה, נפגע שלמה, "?מה אתה צוחק. "צוחק וצוחק ולא גומר, מתחיל הלל לצחוק

אתה , חדל, הלל: "שלמה אומר". צריך לא אחר מאשר את הלל פיין ממטולה, להוביל פר ערבי
אתה רוצה שאני אוציא לך ". "הפעם זה הסתבך, במקרה. יודע שתמיד אנחנו מוליכים את הפר

  ".ואני הולך איתך לגבת, רק תגיד", ואל הללש, "?אותו
  

, טוב: "מחל על הכבוד של הרפתנות המקצועית המדופלמת ואמר. הרבה ברירות לא היו לשלמה
פתח בצעד . הלל לא היה צריך יותר מזה". שלושה אנשים טובים יותר משניים. בוא גם אתה

, הגומי הולך בצעד מזורז אחרי שניהם- אריה במגפי, שלמה דוהר אחריו, האיכרי הרחב שלו לגבת
  . במאסף–והילדים 

  
הרגליים הפצועות מסובכות בַּתִיל והעיניים , הפר רובץ בגדר: התמונה בינתיים לא השתנתה הרבה

תתיר את החבלים ותשאיר ביד חבל , שלמה: "התחיל הלל לתת פקודות. האדומות כועסות נורא
, נו: "שלמה אומר לעצמו בספקנות". א חבילת קשגש למתבן ותבי, אריה", "ארוך ככל שתוכל

  ".האם באמת כוחו גדול, נראה את הלל
  

הרים הלל ".  רוץ אחריו–וכשהפר יתחיל לרוץ , תחזיק בחבל: "אמר הלל לשלמה, אך הגיע הקש
כך הכניס את ידו לכיס והוציא - אחר. את הזנב של הפר והכניס מתחת לזנב רבע חבילה של קש

פה : "יד רחבה של זורע-יך אל הילדים שעמדו מסביב והרחיק אותם בתנועתהוא חי. גפרורים
  ".תעמדו רחוק", אמר, "יהיה משהו נורא

  
הוא הדליק את הגפרור והבעיר . התפשט על פניו של פיין חיוך מאוזן לאוזן, וכשהילדים התרחקו

יד ואריה שלמה מסתכל חשדני מרחוק עם החבל ב, בעוד הפר מביט בו בעין אדומה, את הקש
הלל עשה את תנועת הקברניט שהיה עושה בהפליגו אל השדות עם . עומד דרוך עם המקל

  .והקש העלה עשן סמיך ולבן עד שכמעט לא ראו את הפר, הקומביין
  

הפר התרומם והתחיל לדהור קדימה עם העמוד של השער . אחת מתוך הקש- האש פרצה בבת
אריה . מושך אחריו את שלמה עם החבל,  גבתהוא דהר עם הגדר של. והגדר כמו טיל משוגע

צוחקים בקול ,  וגם הילדים רצו מאחור,!"ה- מ- ל- ש, שלמה: "מאחור רץ וצעק כאחוז אמוק
 תקראו –כשיש עסק עם פר ערבי , אמרתי לכם: "רק הלל עמד במקום בפיסוק רחב ואמר. גדול

  ".להלל ממטולה
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  ו"ערב סוכות תשע
  

  במדשאות אולם התרבות

     ארוחת חג קהילתית 19:00  

    קפה ועוגה 19:45  

    מסכת חג האסיף  20:15  
   ליפעת 61          ומלאת 
  .תנועה וצליל, זמר,           באומר

  
 


