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  מבוקש

  

 .ֶפׁשּוַנח ַהּנֶ ֵקט ָעָליו ּת ָמקֹום ׁשָ ׁשְמֻבָּק 

 .ה ְרָגִעים ִּבְלַבדְלַכּמָ 

 .לש ִמְדָר ְלַכף ָהֶרגֶ  ּׁמֵ ׁשַ ּיְ  ָמקֹום ׁשֶ ׁשְמֻבָּק 

 .ה ְרָגִעים ִּבְלַבדְלַכּמָ 

  

 א ָיקּוםׁשֶ , יחַ אֹו ִׂש , ְבעֹולּגִ , ָעֶלה,  ָעִציץׁשְמֻבָּק 

 .ה ְרָגִעים ִּבְלַבדְלַכּמָ . בֹואִהיא ָּת ׁשֶ ל ּכְ ְוִיְתַקּפֵ 

   

 ,ש ַסְפָסל ּׁמֵ ׁשַ ּיְ ָנִעים ְוַחם ׁשֶ , ָנִקי, ר ֶאָחד ִדּבּוׁשְמֻבָּק 

 ,יּלִ י ׁשֶ ַנְפִׁש , יֹוָנה-הַיְלּדָ , יּלִ ְקרֹוָבה ׁשֶ , ִהיְלִמיׁשֶ , ִמְקָלט

 ,עֹות ַהֹּבֶקרִּבְׁש , ה ְרָגִעיםְלַכּמָ , ָבהָאה ִמן ַהֵּת ר ָיצְ ׁשֶ אֲ 

  .ַרְגָלּהָאז ָמנֹוח לְ ָאה מֵ וא ָמצְ 

  
 אדמיאל קוסמן
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 6.10.2015אסיפה מיום 

  שנתיים-חות כספיים חצי"דו

 מנהל –הוצגו על ידי שרון ורדי ) יוני-ינואר (2015חות הכספיים למחצית הראשונה של שנת "הדו
 מנהל –ת וגלעד דקל בֶ  החׁשֶ –סמדר טוכמן ,  התמחירנית–ועל ידי ורד מקיאר , כספים ועסקים

  )6 'התייחסות לאסיפה זו גם בע' ר(. ובות בנושאים שוניםחברים שאלו וקיבלו תש. הקהילה

  
 13.10.2015אסיפה מיום 

  ח הביקורת בנושא הפנסיה וקרן המילואים"דו

בנושא  ח הביקורת וההמלצות"הציג את עיקרי דו,  מבקר הפנים של יפעת–ח דניאל פרייטג "רו
  . הנושא הראשון שהועבר לבדיקתו– הפנסיה וקרן המילואים

  :ח" הביקורת העיקריות בדוהמלצות

לקיים מעקב ופיקוח על הפקדות שוטפות של החברים לקרנות פנסיוניות ולקבוע מנגנון   .א
  . להשלמת ההפקדות הנדרשות

 ,או השלמה של התהליך בו בחר הקיבוץ/לבחון הקמת קרן מילואים כמשמעותה בחוק ו  .ב
  . לקרן המילואים"ותעתוד"לרבות בדיקת האפשרות לשייך את כל הכספים המתנהלים ב

  . לערוך סקר אקטוארי לקביעת סך התחייבות הקיבוץ לחברים  .ג

 לרבות אישור נהלים והגדרות ,לבחון מחדש את תפקידיה של ועדת הפנסיה ואופן פעילותה  .ד
  . יקבעו לעובדי המנהלה בקיבוץ בכל הקשור לטיפול בנושאי הפנסיה השוניםיתפקיד ש

 שיעסוק ,)מנהל הקהילה ומשאבי אנוש( מערך הניהול הקיבוצי יצירת מאגר מידע באחריות  .ה
  . באופן קבוע בנושאי הפנסיה האישיים ובתשלומי הפנסיה החודשיים

  

 כמו גם בנושאים נוספים , לקיים דיון מסודר בשאלות המפורטות לעילהיאכוללת ההמלצה ה
, ועדת הפנסיה: ץ במוסדות ובאורגנים של הקיבו,הקשורים לנושא הפנסיה וקרן המילואים

  . הנהלת הקיבוץ והאסיפה הכללית

  .ח הביקורת"את דו אישרההאסיפה 

  מזל טוב

  למילכה ויחזקאל עזרוני

   זיוכדלהולדת הנ

  .בן לשאול ומיטל

 !ברכות לכל המשפחה
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  בחירת רכזת בריאות ורווחה  הצבענו על 15-16.10.2015בקלפי שנערכה בימים 
  .ועל אישור מפת הפרצלציה

   .חברים 212 בהצבעה השתתפו

   רכזת בריאות ורווחה

  . מכלל המצביעים59.9%שהם ,  חברים127לתפקיד הצביעו  יוגב מיריבעד 

  . מכלל המצביעים40.1%שהם ,  חברים 85 הצביעו מורן ברקבעד 

  . נבחרה לרכזת בריאות ורווחהמירי

   מפת הפרצלציה

  . בסעיף זה מכלל המצביעים83.2%שהם ,  חברים153בעד אישור המפה הצביעו 

  .מפת הפרצלציה אושרה
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  17.9.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  שנתיים- חות כספיים חצי"דו .1

  . חות יוצגו באסיפה לכלל החברים"הדו. שנתיים הוצגו ונדונו בהנהלה-חות משק וקהילה חצי"דו

  

  29.9.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  חלוקת חשמל .1

 הם מעוניינים באיזו חלופה נדרשים מחלקי החשמל ההיסטוריים להחליט, על פי חוק החשמל
  ).  בעלון זה4' ע, רון ורדישח של "הסבר בדו' ר(להמשיך 

  . מחלק חשמל עצמאילהישאר בסטטוס של : המלצת צוות הבדיקהאת  האישרההנהלה 

  השכרת האורווה .2

 בהנהלה אושרמסמך העקרונות . להשכרת האורווהמסמך עקרונות שרון ורדי הציג בפני ההנהלה 
הסכם השכרה בין יפעת לבין השוכר יהיה על  .וכר הנוכחי של האורווהויועבר גם לאישורו של הש

  .בסיס מסמך העקרונות
  מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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  שנה חצי סיכום

  העסקי במגזר שנה לסיום ותחזית

  שרון ורדי

  

, ח"בעלון הקודם התפרסם חלקו הראשון של הדו
, ח"להלן המשך הדו. שעסק בענפי המשק ובעסקים

  .מים וחשמל, העוסק בתכנון
  

  

   ע"תב, תכנון

  ולפיה אמורה להתבצעהשיוך של הפרצלציה מתוכננת בסיסה עלש, יפעת של ע"התב אישור
 ומשרד הסביבה להגנת המשרד ידי על זמן רבעוכב  ',בננה'ה בשכונת של בתי הנקלטים יהיבנה

  לפי התקנות החדשותהרפת בשפכי טיפולבאישורו  את התנההמשרד להגנת הסביבה . הבריאות
 השנה בתחילת .של המשרד ומשרד הבריאות דרש שדרוג תשתיות המים והביוב של היישוב

 המשרד רצון לשביעות ,הרפת בשפכי הטיפול מערך לשדרוג העמק מרפת התחייבות התקבלה
  . לתוקף ע"התב את להעביר את אישורו וקיבלנו ,הסביבה להגנת

 היתרי שמתן ע"התב בתקנון לרשום דרש הבריאות שמשרד ראינו להגשה החומרים הכנת במהלך
בדיקת ב. והביוב םהמי שפורטו בנספח  כפיבהתחייבויותיו הקיבוץ לעמידת כפוף בקיבוץ היבני

 היו הקיבוץ מתשתיות חצי ,בעבר התחייבנו לול פי לוח הזמנים שע לינויג בנספח והתחייבויותינ
 היתרי להוציאנוכל  לא, תאושר ע"התבש שברגע ,היתה המשמעות. חדשותכבר  להיות אמורות

 שינויל ע הבריאות משרד עם לדון וחזרנו גשהההליך ה את הקפאנובמציאות זו . ביפעת יהיבנ
 אנו מה על להסכמות הגענו החגים לפני. לעזרתנו הצטרפו האזורית המועצה נציגי .התנאים

 לאישור אותו נגיש .מחדש הנספח את עורכיםאנו  ,להיום נכון. לא מה ועל להתחייב יכולים
  .בדרך נוספות" הפתעות"ב נתקל שלא בתקווה המשרד

  

  מים

בצינור הישן היו . לשעבר הטניס מגרש זוריא עד ירותהמזכ ורזאמ – מרכזי מים קו השנה החלפנו
 על ידי ברובו מומן הפרויקט. איבודי מים משמעותיים עקב בלאי והחלפתו היתה צורך השעה

  . שנים כמה לפני שנערך המים מהסכם כחלק ,החקלאות ממשרד לרשותנו שעמד תקציב

 : הכוללתהמקומי המים משק פעילות את לכסות כיםיצר קיבוץבהמים  צרכני לכלל המים מחירי
 מעת לעת את מפרסמתהמים  רשות. השקעות והחזר תפעול, פחת, אחזקה, 'מקורות'מ מים קניית
 מחירואת ה' מקורות'מ) מועצות אזוריות ומקומיות ועיריות( המים ספקיהקנייה של  מחיר

 וחד הברור הנחייה אין אך, צרכניםהמ לגבות יםצריכ מים וביוב שספקי מים של מצרפיה
 מחירי את נועדּכַ  השנה אמצעב. קיבוץ צרכניל המים מחיר להיות צריך מה רשותה של משמעית

 לחברים המים מחיר .המים עובדי וארגון ישראל חקלאי ארגון של להמלצה בהתאם ,יפעתב המים
  .10%-בכ ירד

  

  חשמל

תה על סף ישה, ותמול המזכיר" סרטיםה קיר"דרום לשמהישנה  החשמל מרכזייתהוחלפה  השבוע
  . קריסה

" מחלקי החשמל ההיסטוריים"יה המחייבת את י פרסמה חברת החשמל הנח2009בשנת 
בהם , שבתחומם הצרכנים בין אותו ומחלקים חשמל מחברת במרוכז חשמל שקונים שוביםיהי(
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  לנופלה  שנים    60  חשוון  'ח  ל" זדינה עדיני

  למותו  שנים    49  חשוון  'ט  ל" זשלום ביבר

  למותה  שנים    48  חשוון  'ט  ל" זאורלי ביטון

  למותה  שנים    46  חשוון  'ט  ל" זכהן- אסתר קלבנר

  למותו  שנים   24  חשוון  'ט  ל" זאריה כנעני

  למותו  שנים   48  חשוון  'יא  ל" זיוסף לנדר

  למותה  שנים  41  חשוון  'יא  ל"ור זצפ-בתיה קן

  למותה  שנים  5  חשוון  'יא  ל"יפה דורי ז

  למותו  שנים  46  חשוון  'יב  ל"שמואל יהלום ז

  למותו  שנים  28  חשוון  'יב  ל"דוד דנאי ז

  למותו  שנים   20  חשוון  'יב  ל" ז ישעיהו שנגרוס

 למותו  שנים   28  חשוון  'יד  ל"ישראל דיטל ז

 בהתאם חשמל לחלוקת רשיון וציאסדיר את מעמדם החוקי ולהלה, )מרבית הקיבוצים ואף יפעת
  . החשמל חוק שותלדרי

  :פעילותם החוקית להסדרת אפשרויות משלוש באחת לבחור היישובים נדרשו

   .מקומית חלוקה חברת הקמת �

  .חשמלה לחברת החלוקה העברת �

 .  אחרת פרטית לחברה החלוקה העברת �

 התקבלה לא אך ,כלכלית עבודהנעשתה ו שמאותבוצעה , סקרים שני ביפעת נערכו היום ועד מאז
  . לבחור הסדרה מתווה זהאיב החלטה

 שלא יםהיסטורי חשמל ימחלק על סנקציות להטילעל החלטתה  רשות החשמל הודיעה אחרונהב
,  להמןמיכה: ו הםחבריש צוות הקמנו, אי לכך. ספטמבר סוף עד הםשל ההסדרה מתווה על יודיעו
. ה להנהלהגבש המלצד את הנושא וימשילעל מנת ,  ואנוכיאסף ירון,  רזאילן,  הושמנדיעקב

 פרטית חברה ועם עצמאית בחלוקה ניסיון בעלת חברה עם, החשמל חברת נציגי עם נפגש הצוות

. BDO על ידי חברת בעבר עשתהנש הכלכלית העבודה עודכנה ,במקביל. בתחום ניסיון בעלת
.  אישרה את ההמלצההנהל והה,הנהלה היא להקים חברת חלוקה מקומיתוועד ה להמליץ הצוות

  .קבע לחלוקת חשמל-רשיוןבמטרה לקבל שנתית -כנית רבולהכנת תכעת ים  נערכאנו

  

  והמשפחה אנו שותפים בצעררונה תהילים עם 

   .ל"ז  דיפאניהראלעל מות האב 

   אנו שותפים בצער,נכדם של נעמי וצביקה לוי, מתן הראלם ע

  .ל"זהראל  בנימין  האבעל מות
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 אגודת חובות היקף על ברנע גד שאל והקהילה המשק של שנתי- החצי ח"בדו שדנה באסיפה
 של הכנה דרושה, הזמן לא זה, המקום לא זה: צפויות היו התשובות. יפעת לקיבוץ המתיישבים

. יפעת קיבוץ באסיפת ולא המתיישבים אגודת באסיפה להידון צריכה השאלה –והעיקר , הנתונים
  :הגולה מהווי ישן סיפורב נזכרתי

  
 בתים לבעלי בשבת לסעוד איפה להם שאין עניים להפנות מקובל היה בגולה יהודיות בקהילות
 את משֵּבץ הכנסת בית גבאי היה שישי יום של מנחה בתפילת". לזה זה ביםעֵר  ישראל "– בקהילה
 על. גדול גביר היה לא הוא שגם, בית בעל של לביתו ץּבַ שּו כזה אחד עני. הבתים לבעלי העניים
 כדי שחור לחם פרוסות והרבה, המצווה את לקיים כדי קטנות חלות שתי היו השבת שולחן

. מהמסובים אחד לכל קטנה חלה חתיכת הבית בעל חלק" המוציא "וברכת הקידוש אחרי. ועּבלׂש
 לעצמו בצע, דגיםה כשהגיעו. המרק עם יחד אחת עוד ואחריה, נוספת חלה פרוסת מייד בצע העני
- חלה להשאיר לו לרמוז ניסה בייאושו הבית בעל. רביעית ואחריה שלישית גדולה פרוסה העני
 הרבה החלה"... "שחור לחם גם יש, אדוני): "האורח את מעליבים אין הלא (למשפחה גם כזית
 יותר הרבה גם היא חלה אבל", מצפונו אל לפנות הבית בעל ניסה, "נכון. "העני ענה, "טעימה יותר

  .האחרונה החלה פרוסת את לפיו ותחב ,השיחה את העני סיכם, !"שווה אבל, יקר זה"... "יקרה
  

, החלה מחיר את משלמת היא לא עוד כל אבל, רוצה שהיא מה להחליט יכולה האגודה, מצידי
, 2014 במהלך עוד זאת לעשות צריך היה הקיבוץ! כאן עד: לה להגיד וצריך שיכול זה הוא הקיבוץ

 בלתי – מ"בצ בסעיף, בתקציבה כי אף (בגירעון השנה את תסיים האגודה כי והתברר הלך כאשר
 שעיניו מי כל יכול היה, 2015 תקציב הוגש כאשר). ח"ש אלף 200-כ רשומים היו – מראש צפוי

 יכולה היתה יפעת הנהלת. הזאת השנה את גם ניכר בגירעון תסיים האגודה כי לראות בראשו
  . זאת עשתה לא אך, 2015 בתחילת עוד סוף לזה שיםל וצריכה

  
 על המופחת המיסוי שערוריית עוד כל כי עכשיו כבר להחליט יפעת הנהלת על: מספיק הוא מספיק

 יותר יהיה לא: פירעון לחדילות עד עצמה ברשות עומדת האגודה, תיפסק לא גדולות דירות בעלי
 בידינו זה. ומשונות שונות בדרכים לשולחן תחתמ' בסתר מתן 'לא וגם רשומים גירעונות כיסוי

  !מייד זאת לעשות ועלינו בקיבוץ
  

 חובות הם הללו החובות כל לא: לקיבוץ האגודה של העבר חובות על ספורות מילים עוד
 במהלך האגודה הקמת בהוצאות הקיבוץ של כעלות מחושב להיות צריך מהם חלק. אמיתיים

 כפי, 2014 במהלך מוסדר להיות עמד הנושא. אותו למחוק ישו, 2012 סוף עד 2011 מסוף שנמשך
 אגודת מהנהלת התפטרותי לאחר היום מסדר ירד כנראה אך, דאז יפעת הנהלת לבין ביני שסוכם

 להסדיר הזמן הגיע. האגודה מיסי גביית אופן על מוסרית הבלתי ההחלטה בעקבות המתיישבים
  .קודם אחת שעה ויפה, זה נושא גם

 ניאהרו יואב
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 מתעניינים בקליטהלבנים ה מפגש

  

ייערך שנה הקרובה יפעת בבלחברּות מתעניינים בקליטה בנים ל מפגש
  . במועדון דורות17:00 בשעה 31.10.15בשבת 

  

  ?מפגשלמי מיועד ה

ולבנות ביפעת ת  להתקבל לחברּוהמתעניינות באפשרותלמשפחות   .א
הבנייה .  יפעתבת/שבהן אחד מבני הזוג הוא בן ,ןיתאת ּבֵ בה 

פיתוח שטח ותחילת שאמור לעבור ', בננה'מתחם המתוכננת ל
  . 2016שנת בנייה ב

  .תלהתקבל לחברּוהרוצים ,  דירת יורשיםםלרשות שבניםל  .ב
  

  תוכנית המפגש

 משוער ח זמניםלו ויה ביפעתית קליטה ובנאומדן ראשוני לעלּו,  עקרונות הקליטהיוצגוכנס ב
  .לתהליך

 את יפעת של היום – מנהל הקהילה –יציג גלעד דקל , ם על קפה ועוגהאחרי התכנסות ומפגש חברי
תהליך יציג את  –) צמיחה דמוגרפית(ד " מרכז צמ–אבנר גלילי . ת ביפעתומשמעות החברּו

  .19:30 בשעה :סיום משוער . לאחר מכן יהיה מקום לשאלות ותשובות.והמשמעויותהקליטה 
  

  הרשמה

מו דמי הרשמה  ישלהנרשמים.  תיפתח הרשמה למעוניינים להצטרף לתהליךמפגשבמהלך ה
,  התהליךמןלמי שיפרוש סכום זה יוחזר במלואו . קיבוץ יפעתלפקודת  ₪ 7000בהמחאה על סך 

 . לנשארים בתהליךתחברּול ניהול התהליך בעת החתימה על הסכם קבלה עבורתשלום יופחת מהו
  .21.11.15ההרשמה תסתיים בתאריך 

  

לכתובת אנו מבקשים מאלה שבכוונתם להשתתף במפגש לשלוח , לצורך התארגנות מתאימה

  .ל ומספר טלפון נייד"דוא,  שם– com.gmail@galiliavner  –ל שלי "הדוא

  ד " מרכז צמ– בנר גליליא
  

  טובמזל 

  ללאה ומאיר צבי

  יעל ל"עב מיראלנישואי 

 !ברכות לכל המשפחה
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� 
מחסן  מתי תפתחי שוב את :ואלים אותישרבים של

 ?בגדיםמתי אפשר להביא שוב  ?היד השנייה
התשובה  – ?מתי נוכל להיכנס לקחת

  .הלוואי שידעתי להשיב: היא, בצער, שלי

 כי כל מי שמחזיק , קיבלנו הודעהבאפריל
שתי הקומות העליונות של חפצים ב

, קומת המזכירות(קומתי - המבנה התלת
-מחסן הבגדים וקומת המתפרותקומת 
מתבקש לפנותם עד לתאריך ) לשעבר

 עומד לעבוד מבנההמאחר ש, 17.5.15
מאחר שמחסן היד . שיפוץ מקיף ויסודי

התחלתי מייד באריזה , השנייה נמצא בקומה העליונה
 לאן מעבירים את היד תילשאלהתשובה . לקראת פינוי

   ..".מכינים לך מקום נהדר": השנייה היתה

כל הבגדים מיינתי וארזתי את , ניתי ארון אחר ארוןפי
 עבודה רבה – עונותלפי שהיו על המדפים לפי גדלים ו

ביקשתי מהציבור , לאור המעבר הצפוי בקרוב. וקשה
  .םנוספיבגדים וחפצים לעת עתה לא להביא ש

ברחבי . ממתינים למעבר כבר חודשים, השקים ארוזים ומוכנים. ה כמעט חצי שנהמאז עבר
היונים שהשתלטו על .  חלונות רבים שבורים וגםכל הקירות הפנימייםאת ה שברו עליונהקומה ה

 מדי יום אני עובדת .שקי הבגדים הממתינים למעברהמרחב מטנפות בלשלשת את הרצפה וגם את 
זרום את הבגדים שהחלו לעל מנת למיין  המולת היונים ולכלוך, בתוך אבק, במקום כשעתיים

מדי יום . משפחות עושות סדר בארונות ומבקשות לפנות מקוםעונות התחלפו והמאחר שה, שוב
  .אני ממתינה להודעה על המעבר המיוחל

 והבטחות  מורכבים הניבו הרבה הסבריםלברר מה מעכב את המעברהחוזרים ונשנים  נסיונותיי
בינתיים אנחנו אחרי . )' וכו"סוכותאחרי ", "ראש השנהד אחרי ימי" ,"תוך שלושה שבועות"(

יציאת מצרים התארגנה בקלות יש לי הרגשה ש.  ולא נראית תזוזה באופק–הקיץ ואחרי החגים 
 ...ררבה יותובמהירות 

הימצא לקושי שלי לבר מעֵ ו, הרבותדחיות בר לאכזבה האישית שלי על ההתנהלות האיטית והמעֵ 
את השירות שלשמו הוקם לציבור לתת שאיני יכולה כואב לי ,  ומטונףל כך פרוץבמקום עבודה כ
  .כך לרבים ביפעת- מקום שהוא חשוב ועוזר כל– הימחסן היד השני

  ?ם את העברת מחסן היד השנייה למקומו החדש לי לקדֵ סייעמי י
 פלג  נעמה

  

  

  : משיב– מנהל ההשכרות העסקיות – שלמה עמר

ת תהליך קבלת ההחלטות בר למתוכנן עקב התמשכוהעיכוב בהעברת היד השנייה אכן נמשך מעֵ 
אני מצטער על . ועקב אילוצים חיצוניים שאינם תלויים בנו, הכול יתבצע נכון ומסודרשכדי 

 על תנאי העבודה הקשים של נעמה – ובמיוחד ,'היד השנייה'הפגיעה הזמנית בשירות החשוב של 
  .בתקופה זו

הנמצא מול הגנון , ינוךשל הח' מרכז הדרכה'עבור במקום יהיד השנייה מחסן , לעצם העניין
בימים אלה  .מורים הישן של בית הספר היסודיהר לחדר ו מרכז הדרכה יעב).לשעבר" טעם("

המעברים אמורים להתבצע  .עובדים במרץ על שיפוץ שני המקומות והתאמתם לתפקידם החדש
  .בסוף השבוע הבא
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 לביתה אבוהב משפחת נכנסה טובה בשעה

   .)'שלב ב (בהרחבההחדש 

  :נכיר אותם

 תואר בעלת ,ת שאר ישובב ,31ת ב ,עדי
 .במדעי ההתנהגות ותעודת הוראה ראשון

העמק "מורה לאזרחות בבית הספר 
  .כרגע בחופשת לידה, "המערבי

בעל תואר ראשון , קיבוץ יפתחבן , 33ן ב, אור
 עובד במשרד .יכוןבמדעי המזרח הת

  .אוהד מושבע של מכבי חיפה, הביטחון

  :בניהם

 ,"חצב" פעוטון בוגר, שנתיים וקצת ןב ,לוןא

  ".כלנית" בגנון מסלולהמשך הב משקיע כעת

מתפנק בינתיים  –   וקצתיםיחודש ןב ,איתן
  .עם אמא בבית

  

  

  

  

  :אותם נכיר

עלתה , בלרוס, ילידת מינסק ,35ת ב ,יוליה

בוגרת . ליתי בנצרת עגדלה ו10גיל לישראל ב
, מינהל עסקים במכללה למינהל באור יהודה

' זוגלובק'מנהלת את מחלקת הסחר של 
  . בשוהם

אף . אוקראינה, יה'יליד זפורוז, 36ן ב ,מקס
 היישר לנצרת –הוא עלה עם המשפחה כילד 

מנהל , פיזיותרפיסט במקצועו, מקס. עילית
  .ביבנאל' יוקרה'אבות המחלקה בבית 

  :בניהם

בבית הספר ' תלמיד כיתה ג, 8.5בן , עמית
  .א"שגי

עם , עושה חיים בבית,  חודשיםשלושהבן , ַעַּתי
  . לריסהסבתא

  
  

 'משפחת גורביץבשעה טובה נכנסה גם 
  .לביתה החדש בהרחבה

  

  . בעלון הבא–המשך ההיכרות עם משפחות שכבר נכנסו לבתיהן החדשים בהרחבה 

  שתלבות טובה ומוצלחת ביפעתנאחל לכולם ה
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אחרי היעדרות בת חמש , ליפעת, חזרה הביתה' שלב אהקהילתית מההרחבה ' משפחת סמוביץ
, אוקלהומה(היו באדמונד וחצי שנתיים . תפקידו של אבי בחיל האווירשהתחייבה מ, שנים
היעדרות כה ארוכה מחייבת .  בבסיס חיל האוויר בפלמחים– נוספות נתיים וחציוש) ב"ארה

  :היכרות מחודשת
  

 שירת כל חייו הבוגרים בחיל – 44ן ב ,אבי

" שב מסלוליחַ "ול "מצהבקרוב ישתחרר ; האוויר
  ...מחדש

היתה במשך שנים רבות מורה , 41בת , לימור
האדריכלות , בתיכון למקצועות הגרפיקה

צילום : עכשיו היא במקצוע חדש. והמתמטיקה
, הריון, עם התמחות בצילומי תינוקות, אמנותי

  . ילדים ומשפחה

  : ילדים5ללימור ואבי 

  .  בערך כשאבי ישתחרר משירות–ועומד להתגייס בקרוב ' סיים יב, 18בן , עידו
  .ב"ועד הנסיעה לארה' איתם למד מכיתה א, עידו שייך למחזור שסיים השנה את לימודיו

  .לומד בבית הספר העמק המערבי, 16בן , רועי

  .א"לומדים בבית ספר שגי, )(! שניהם נולדו ביפעת– 8בן , עמיתו, 9בן , עומרי

  . בגן אתרוג–ב "נוספה למשפחה בארה, 3בת , נעמה
  

  !נחיתה רכה, שביםברוכים ה

  
  

 
  

  2015אוקטובר 

  'עומרי ועמית סמוביץ

  .בשדה הכותנה" במצב עבודה"

  'לימור סמוביץ: צילום

 

  

  1980אוקטובר 

  מרי עואלישבע דורי עם 

  ביום האחרון לקטיף הכותנה 

  .בחלקת אמציה

 עודד לוי:  צילום
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  . עת לתודות לרבים שבזכותם היו לנו חגים יפים ועשירים–" אחרי החגים"הגענו ל
  

  השנה ראש

 היוצאת ה"תשע משנת ת השמששקיע עם נפרדנו, היפעתית המסורת כמיטב, ומרגש נפלא בטקס
  .ו"תשע שנת – החדשה השנה פני את בברכות וקיבלנו

  :תודות
  ,הטקס עריכת על ברזלי ולזהרה רון ורן להדס
  ,והאירוח הארגון על המוזיאון ולצוות ההגברה על דרור לעידן

 רן, אילן רז, ברזילי זהרה, אביאסף לשלומית; השירה על אורן וליה קדוש חן, ברזילי-מלר לחדוה
  .הנגינה על רון ונטע רון

 ולהתברך לברך, בדבש תפוח לטעום, להשתתף שהגיעו לרביםתודה  ,למברכיםו לקריינים תודה
  .לשמים מצויירת ברכה ולשלוח

  !שנה טובה
  
  

  הכיפורים יום

 ארוכת יפעת כמסורת, הנפש והתעלות השראה של קהילתי ליחד התכנסנו הכיפורים יום בערב
  .הכיפורים ליום וחוויה לימוד של מפגשים מספר נערכו למחרת. השנים

  :תודות
   ,האירועים כלל של הייחודיים וההנחיה הארגון על רון ורן הדסל

  , הכיפורים יום ערב של ובהכנה בארגון נאמנותה השותפות– שכנר וסיגלית שטיינברג הלעפר
  .לשלומית אביאסף שליוותה בנגינה את השירים ששרנו

: הכיפורים יום בערב האישית והחוויה האישי הניסיון את הרבים עם שחלקו ,ריםּפלמסַ תודה 
  .חיים-איריס אבן, מורן ברק, מי לוינע, אורית לוינסקי, אדר דני, ברזלי נוגה, לנדאו רפאל
   .הכיפורים יום למפגשי תרומתם על נוימן ונורית הדר מאור, קולניק ליפתחתודה 
  .החול לימי" לדרך צידה "מהחג ולקח יחדלמעגל ה שותף להיות שבא מי לכל תודה

  !שנת הבנה ושלום
  
  

  סוכות

  . יפעתית וגאווה רוח תהתרוממו של חווייתי חג, ויפהפה עשיר היה ו"תשע סוכות ערב
, הקיבוץ חברי; וילדים נעורים בני, צעירים, ותיקים – יפעת קהילת חלקי מכל משתתפים 120-כ

  .ונפלא גדול חג ,שכם אל שכם, משותףב יצרו – ותושבים ההרחבה אנשי

  :תודות
 תא לסחוףשוב  צליחשה, רבות שנים זה האסיף חג של" מנוע"ה, הצוות זּכֵ מַר  – גלילי לאבנר
  .נעורים בהתלהבות לעשייה הרבים
 וארגון ולריקודים לשירים המגוון הליהוק, ההכנות על אבנר עם קשה שעבד, המסור החג לצוות

, גלאור-מחניימי מאיה, ברזילי- מלר חדוה: פנים ומאור רבה להיענות לשמחתנו וזכה, החזרות
   .גלסמן-ויינבלום ולילך פיין עירית
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 על סלע לצוף, המוזיקלית וההדרכה העיבודים, השירים חירתב על בלוך ליאורהלו לחדוה
  .המקצועיות האולפן הקלטות על להמן למיכה, הפלייבקים

, גלאור-מחנימי מאיה, מינקובסקי אילת, יעקובסון ואריה שקמה, ברזילי-מלר חדוה: לזמרים
  .הדר ומאור גולדשטיין איתן', סמוביץ לימור, דרור רותי, מינקובסקי משה, ונדל אבי

 דבורהלה, הדר ברכה, אורן לוטן, שושני נורית, ישראל- בן יואב :ששרו בשמחת נעורים לוותיקים
  .דרור ורותי עמית עמיהוד, ברנע גד, רז

 מיקה, יאיש בן ליה, חיון אורי, אורן רומי, אמנו רחל רואי, כהן אשד :הזמר מיטיבי לילדים
   קדוש חן, גולדשטיין ותמיר

 ישראל, חיון אורי, לנדאו מאיה, אורן רומי, רון נטע' סמוביץ עידו: צויינתהמ ההמשך דור לחבורת
 והבאת העידוד, היוזמה על בניוו' סמוביץ לאבי מיוחדת תודה. הבוגרים המלווים הרמן ואדי

  .להגשמה הרעיון

 עם לסבתות ;שנפיק ורד בסיוע סלעי לימור בהדרכת הסוכה בנייתריקוד  על 'ז כיתה לילדי
 ;ושנפיק גלעד, יוגב משפחות – המינים ארבעת למביאי ,יפה כך-כל שקישטו טניםהק הנכדים

  .המרכז צוות בהדרכת, הנחמד האפרוחים ריקוד על 'ב-'א לילדי

  . והומורהפתעה, בתערובת של השראה, לריקודיםהמקורית  הכוריאוגרפיה על ולדימירסקי לתניס

 לילך ,אררט נורית; יאיש בן וליה עינת, ליברז זהרה; וולף-הדר ונוי רלי ,הדר ברכה :לרקדנים
, חיון עזי, הרמן הדס; קדוש וחן מאיה, אדר מלכה; לנדאו וקרן מריסה ,קנפו חנה;  ביטמן ושחר
  .רון רןו קולמר סהר

  .אררט ודור גלילי אבנר :תוך שמירה על המסורת ושובבות עכשווית, הטקסטים לכותבי

  . האסיף מסכתב אררט ודור נורית; תסוכו מסכתב ברזלי וגדעון זהרה :למנחים

לנגה , המופע צילום על השרוני לעמי, והתאורה ההגברה על רז ועדי פרץ גל, פקר יונתן, דרור לעידן
   .ישראל על תיאום העלייה לבמה- בן

 שנתנו ההרחבה לאנשי ;הארוחה והגשת הכנות, השטח ארגון: בלוגיסטיקה שסייעו הנעורים בניל
 הראל מלכא גלעד, שכנר אלעד, יאיש בן אבי, גלסמן יניב: והשולחנות הכיסאות לפריסת יד

  .רייל ויזהר קסוטו

תודה לקהילת יפעת ואורחיה שבאה לשמוח בחג והביעה אחר כך בדרכים מגוונות תודה חמה 
  .וסליחה אם שמו של מישהו נשכח בטעות .לב- משמחת, ומרגשת

  !והיית אך שמח
  !תודה לכולם

  ,בשמחות
   רכזת תרבות–מאיה קדוש 

  
  
  

 

 

�  
לב - מקרב תודהעל התודות לכולם אני מבקש להוסיף 

 הכנת עלבשקט וביעילות אופיינית  שניצחה ,למאיה
 – הנדרשודאגה לכל , הלוגיסטי הארגון ועל הארוחה

   ).ועודכוח עזר , ציוד, במה ("מחוט ועד שרוך נעל"

.  גדול כהלכתוחג לעשות תיודע  יפעתשקהילת וכחנונ
  .הלוואי שניווכח בכך שוב ושוב גם בעתיד

  אבנר גלילי
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אלינו  היה מגיע –התחיל לעבוד במערכת החינוך המשלים עוד בהיותו חייל לוריא אגם 
הוא אהב מאוד את העבודה . לשמחת ליבם של הילדים, בפנים מאירות בסוף המשמרת

  . מבית הספריהםחופשות השתדל לתאם עם את החופשות מהצבאעם הילדים ו
  

, חיוךב יצר קשר ,חברואח בוגר , מדריךורם  הוא היה עב.  אהבו את אגםכל הילדים
בלי , עבודתו עם הילדים היתה תמיד בדרכי ידידות ונועם. במילים טובות, שיחהב

ושאגם אהב במיוחד , הפעילויות שהילדים אהבו במיוחד לעשות עם אגם. הרמת קול
  . ל קפה ומשחקים על המגרש"היו פק, לעשות איתם

  

למרות גילו הצעיר הצליח להרגיע . נאמן ואהוב רחבאגם  היה ,אנשי הצוות, נול
  .אהבנו אותו וסמכנו עליו. להפיג כעס ודאגה, מתחים

  .חיכינו לו שיחזור.  במזרחיצא לטיולאגם 
  . אבל מחכים, יודעים שהוא לא יחזור. אנחנו עדיין מחכיםו

  .ומתגעגעים
  

של ואת חיוכו שמור את דמותו  לביקשנו
 הדרך שבה בחרנו היא. אגם בין הילדים

משחקים "חינוכית לזכרו בשם פעילות 
מדי שתתקיים , "שאגם אהב במיוחד

לכל ילדי , הפעילות.  בתקופת תשרישנה
 תיפתח ,בית הספר לפי קבוצות גיל

ל אגם וקווי חייו הקצרים שבסיפור 
, ֵּכנּות, פתיחות: אישיותו המיוחדים

אהבת , ידידות וכבוד לכל אדם וילד
 –  בסגנון אישיינה ונדיבותנת, החיים

כך יכירו . שכל כך יחסרו לכל מי שהכירוֹ 
ויצטרפו , אותו גם הילדים הצעירים

כך - אחר.למעגל הרבים המתגעגעים אליו
 במשחקים – בהתאמה לגיל –נשחק 

  .שאגם אהב במיוחד

 
 נערכה הראשונה במסגרת זוהפעילות 

בני . אחרי האזכרה ביום השנה הראשון
 ליד חדר על המגרשנסו התכ הנעורים

ושיחקו , ל קפה"דים בפקי מצויהאוכל
 אחד המשחקים –" התפרצויות שערים"

רוח אגמית של הגינות . שאגם הכי אהב
  . ואיחדה את כולםה על כולםתוהנאה שר

  ורד שנפיק

  :ברוח אגם
 לחיצת ידיים לפני תחילת המשחק
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 על השינויים החשובים בעיניה שחלו בעולם 100- בת החנה אדרקטעים משיחה עם 
 –חנה בחרה להתמקד בתחום שנשאר קרוב לליבה .  שנים100ובארץ בפרספקטיבה של 

  . במיוחד רפואת ילדים, תחום הרפואה
  

  : חנה

אין , ילשמחת. להורים צעירים היום אין מושג מה היה עד לפני כמה עשרות שנים בלבד
להם צל של מושג על שיעור תמותת התינוקות בשנת החיים הראשונה ממחלות שכמעט 

לא ראה תינוק נחנק , לשמחתי, אף אחד מהם. הודות לחיסונים, אינן מּוָּכרות היום
הם לא יכולים אפילו לשֵער . הם לא יודעים שאפשר למות מחֶצבת. מדיפֶּתריה או שֶעלת

כשלא היו אמצעים למנוע את הסבל , א היה מה לעשותמה עבר על הורים כשלרופא ל
כואב שהורים בוחרים לא לחסן את התינוקות בגלל . והמוות של התינוקות
. מפוקפק שמגיע אליהם משמועות ועצות באינטרנט" מידע"אידיאולוגיה או בגלל 

  . מתוך ּבּורּות הם מַסּכנים את ילדיהם וגם את הילדים בסביבה, לצערי

נעזרו , דות והנעורים שלי עוד לא הכירו את השימוש באנטיביוטיקהבתקופת היל
עד . שיכולות לעצור התפתחות חיידקים אבל לא הורגות אותם, בתרופות סולפה

 אפילו – האנטיביוטיקה הראשונה שהוכנסה לשימוש –שהתחילו להשתמש בפניצילין 
 או בניתוח הכי ,אדם צעיר ובריא היה עלול למות מזיהום עקב שריטה מברזל חלוד

, אחד מגיבורי הילדות שלי היה לואי ַּפסֶטר.  שלא לדבר על זקנים ותינוקות–פשוט 
-  תפס שהמחוללים של מחלות רבות הם מיקרו19-שבמחצית השנייה של המאה ה

גילה את החשיבות של ההיגיינה והסטריליזציה , אורגניזמים שאותם אי אפשר לראות
  . עיון החיסון בחיידקים מוחלשיםבמאבק נגד מחלות והמציא את ר

 ולא רק –אחת המהפכות הגדולות ביותר שקרו במרוצת חיי היא מהפכת התקשורת 
אבל מידע , נפש האדם לא השתנתה. החיים והיצירה, אלא בכל תחומי הידע, ברפואה

,  הוא היום מידע פתוח–לפעמים רק במקום מסוים , משכילים, שהיה פעם רק למעטים
להרחבת , זה פוטנציאל נפלא להתקדמות וקידמה. שי לכל אדם מתענייןחופ, יגלובל

זה , מצד שני. לשיתוף במחשבות ורעיונות ולמאבק בדעות קדומות, לנאורות, אופקים
קשה . תוקפנות ואלימות, הפצת שנאה, גם פוטנציאל להפצת מידע כוזב ודעות חשוכות

כנראה , מנתי בעתיד טוב יותרהא, אני תמיד הייתי אופטימית. לדעת מה יגבר על מה
  .אז אני מקווה גם עכשיו שהעולם יהיה יותר טוב... כבר לא אשתנה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .שאלתי את חנה אם היא עדיין מסתכלת על ילדים בעיניים של רופאה
בלי , העיניים שלי בוחנות מעצמן. אבל זה לא עובר לי, אני משתדלת שלא: חנה השיבה

,  מה לעשות–התנועה , היציבה, גזרת הגבות והעיניים, ם את צורת האוזניי,כוונה
  ...אי אפשר להוציא את זהכנראה 

  מרים אהרוני                                                                                                                          
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  היורה

אולי , הארץ מייד לאחר סוכותגשמי היורה ירדו בכל רחבי 
כהיענות מיידית לתפילת הגשם שקראו בשמיני עצרת בבתי 

, כך או כך ".ארציות "הכנסת ואולי מסיבות מטאורולוגיות
, מול עשרות המילימטרים שנרשמו בצפון: יפעת קופחה

 ביום 3 –מ בלבד " מ11נרשמו אצלנו , במרכז ובדרום
  . נוספים למחרת8- ו,7.10.15

  

גג המרזבים במהנשפכים בעוז אשדות השל , ימיןם מהצילו
מ " המ3הוא אחרי , ממש לפני אשנבי הקופות, אולם התרבות

 ?לא,  קצת הזוי.הראשונים

  
  טורניר סוכות

בשבוע סוכות התקיימו בשריד משחקי ספורט במתכונת 
 כדורגל לבנים – יפעת ושריד, דוד-מרמת'  ו- 'טורניר לילדי ג

. חקים נערכו בשתי קטגוריות גילהמש. וכדורשת לבנות
! שהוכיחו את עצמם, לטורניר קדמו אימונים אינטנסיביים

בנות יפעת זכו בכדורשת במקום הראשון בשתי קטגוריות 
  .זכו גם הם במקום הראשון' ד-'הבנים של ג. הגיל

  !כל הכבוד לילדינו

  
  
  
  
  

  חג החמש
  

  מוקדש באהבה והערצה
   שנים100במלאת לה ,  לחנה אדר יקירתנו

  

  ).1959(ך "חג החמש ליפעת נחוג בחג האסיף תש
.  ועודריקודים, פזמונים, מערכונים,  חזרות אינספור של המקהלה–קדמו לחג חודשים של הכנות 

 –הציבור כולו בערב החג התקבץ , לאורו של ירח סוכות ענקי, על הדשא ליד חדר האוכל
  .תרגשות גדולה של התרוממות הרוח האירה את פני כולםה. מקטנטנים עד ותיקים והורי חברים

זאב משי פתח בחגיגיות את .  לפחות אחד–בימים ההם לא נפתח שום חג בלי נאומי ברכה 
 –אבל לפני כן .  בזמר ושיר,עוד מעט נראה כולנו את מסכת חג החמש באומר: המסיבה ואמר

 שנענה – !החבר אברהם הרצפלד –רט נו בפיתֵ רשות הדיבור לידיד ההתיישבות בפרט וידיד ּבֵ 
  .להזמנתנו לברך את יפעת ביום חג

 שפריר- נוגה רותם: צילום, 7.10.2015



 16

עם "  וראּו הביטּורּוּוׁש"כולל ,  דקות5לפי התוכנית הוקצו לנאום הברכה שלו . הרצפלד עלה לבמה
. 70הוא היה אז כבן .  התעלם–ואם כן , אלא שהרצפלד כנראה לא עודכן בפרטי התוכנית, הקהל

 שעות עדיין יכול היה למשוך 6-5 אבל – שעות ברציפות 10 –לא היה כבעבר כוח הנאום שלו כבר 
ברצוני לברך את ... אני צרוד קצת, שאקצר הערבעל , ידידיי, סלחו לי: "והוא התחיל. בקלות

 1924בשנת לא אשכח את פגישתי עם ראשוני קבוצת השרון .... בוני העמק, ידידיי החלוצים
החלוצים אנשי קבוצת פינסק בפתח פגישותיי עם זוכר אני את ... ןבשדות הטבק של יבנאל ובית ג

הזכיר שיחות עם , וכך הלך הרצפלד והפליג בזכרונות משכבר הימים ומן העבר הקרוב"... תקווה
 בפני החברים פרׂש, הגליל והנגב, שוטט בשדות העמק, גבתי ועוד חברים יקרים' הח, תרדיון' הח

  .  וכך הלאה וכך הלאה–את התוכניות הגדולות לעתיד 

שהישיבה , איך כמה מן המבוגרים ביותר; לות ראו המארגנים איך הילדים מתנמנמיםבעיניים ּכָ 
-שעתיד היה להיות חג, איך חג החמש המושקע; קמים ללכת, הממושכת בחוץ קשתה עליהם

ל נאום שוקע ודועך עם העליות והמורדות ש, החגים של יפעת מיום עלותה להתיישבות ועד היום
  .הברכה הבלתי נגמר

אך הרצפלד לא הביט , זאב משי ניסה לשלוח רמזים דקים להרצפלד בשפת הסימנים? מה לעשות
מה אפשר : "ו כפיים לצדדים כאומריםידידי הרצפלד בציבור פרׂש. וממילא לא נרמז, לכיוונו
  "...עוד רגע הוא יסיים, לעשות

חנה אדר קמה בהחלטיות . קלשות מעשה לא  שיקום לעאדם אמיץצריך , לפעמים אין ברירה
, בלי הקדמות, מהדשא, מלמטהואמרה להרצפלד הגבוהה ניגשה אל קידמת הבמה , ממקומה

  !"תסיים מייד, אתה כבר מדבר שעה! יש לנו פה מסיבה, הרצפלדהחבר : "בקול רם וברור

דבר כזה לא קרה לו בשום . י נשמתונפגע עד עמק, הרצפלד נדהם
וירד , הפסיק באמצע את המשפט רווי הפאתוס שבו עמדהוא ! מקום

שאל בעלבון את , "?פטע החוצפנית הזאתאמי הקל, משי. "מהבמה
פטע א דווקא לא קלזאת ...לא, אה: "זאב השיב בגמגום. זאב

והיא דווקא מבית , רופאת הילדים בעמק, ר אדר"זאת ד, חוצפנית
  "... ספראבא שלה היה מנהל בית , וסלובקיהכ'טוב מאוד בצ

המבוגרים , הילדים התעוררו. תוך דקות החל חג החמש האמיתי
, המערכונים רצו, ידיד הקבוצה, התעלמו מעלבונו של הרצפלד

שלאחריו רקדו בחדר האוכל עד ,  היה חג נפלא–הפזמונים קלחו 
  .השעות הקטנות של הלילה

התוצאה . חנה הצילה את חג החמש: לא היה ויכוח, במבחן התוצאה
 הרצפלד ואפילו. במחלוקת-דיקה בדיעבד גם את הדרך השנויההצ

, ביפעתלעולם שכף רגלו לא תדרוך עוד באותו ערב שנשבע , הפגוע
שכולם הסתיימו , ה עם הזמן והשתתף בכמה אירועים חשוביםהתרצָ 

  ". הביטּורּושּו "בשירתבשלום 
  .א.מ

 
  
  

 

הרצפלד מברך את יפעת 
בחנוכת אולם התרבות 

10.1.1969 


