
  
  

  )קטע(הלל טרקטורים 

  במוזיאון העמק בכנס עודדי בשבוע הבא" ון דיר בעמק'ג "סככתמוקדש לחנוכת 

  

  .יםִר טוֹ ְק ַר ַהֵּלל ְט 

   ֵאָקִליְּפטּוסֹרקיְ  ִּדיר ַעל ןוֹ 'ּגיֹרק  ּבִ יםִר טוֹ ְק ַר ֹרק ָׂשֶדה ְט ן ִּדיר ַעל יְ וֹ ' ּגָיֹרק ּבְ יםִר טוֹ ְק ַר ְט 

  .ס ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקררוֹ פוֹ ְס  פוֹ ֹרקיְ ה ְוַעל יָ ְר נַ ְר טֶ לְ ַאק ַמְצִהיב מֵ  ִחָּטה ְוַעל ָירֹ ֹרקיְ ְוַעל 

  ֹהב ִחָּטהֹחל ַעל צְ כָ  ּבְ יםִר טוֹ ְק ַר ֹהב ִחָּטה ְט ל ַעל צְ נַ יוֹ ְׁש נֶ ְר טֶ ינְ ֹדם ִא אֲ  ּבַ יםִר טוֹ ְק ַר ְט 

  יםִר טוֹ ְק ַר ים ְט ִט ְט לְ וֹ ים ׁשִר טוֹ ְק ַר ִחים ְט י ֶפְּברּוָאר צַ  ְׁשמֵ ים ֲחָדִׁשים ְלַגְמֵרי ַעלִר טוֹ ְק ַר ְט 

  .ים ְּבִריִאים ְּבגּוָפם ּוְבַנְפָׁשםִר טוֹ ְק ַר ים מּוָצִקים ְט ִר טוֹ ְק ַר ֲחסֹוִנים ְט 

  .רׁשֶ אֹ ה הָ אֶ ְר  נִ כָ וְ 

  קעֵ צוֹ ר וְ חוֹ ָא מֵ לֵ  הוֹ עַ ׁשֵ הוֹ ה וְ יָ ָק ְׁש ת הַ רוֹ וֹ ּנר צִ ֵר וֹ ן ּגסוֹ גוֹ ְר י פֶ ִס יְ ּמֵ ל הַ ן עַ וֹ אׁש ִר לוֹ סוֹ 

  טיַאפִ ת הַ יׁשַ ִח ם לְ ד עִ ם עוֹ לָ עוֹ ע לְ דַ א ֵּת ה זֶ י ּכָ ִא ילָ  עִ רׁשֶ אֹ ט יוֹ יְד ה ִא ימָ ִד ל ָק ּכֵ ַּת ְס ִּת 

  םיִ לַ גְ ַר ת לְ חַ ַּת ִמ ' אץלָ ְּק  הַ יחַ ֵר וְ  ִּדיר ןוֹ 'ּגהַ ת מַ הֲ נַ וְ ט יַאפִ ת הַ יׁשַ ִח לְ ּו ִּדיר ןוֹ 'ּגת הַ יַר ִׁש וְ 

    .יםכִ ּוּלִה ת הַ בַ ֵּת ה ִמ ּזֶ ים הַ ֲעַמִּק ּמַ יק הַ לִ ְק ת ּוּוׁשּגְ ַר ְת ִה ת מֵ דוֹ עֲ רוֹ 

 ישראל נטע
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  הדירות שיוך

הדבר נכון גם .  נמשך כבר שניםתהליך שיוך הדירות ביפעת
 בסוגיית העוסקים כלכמעט . קיבוצים רבים אחריםלגבי 
 הבשילועתה  כי דעים תמימיבתנועה הקיבוצית  השיוך

  .בפועל הדירות שיוךגשת ללהמאפשרים  החיצוניים התנאים
   

 יישום לקראתתקדמות וה זהשא בנו החלטות קבלת לקראת
 יוםמהאחרונה ישיבת ועד ההנהלה ב נדונו, בפועל השיוך

 ההבדלים – הדירות ביפעת שיוךל חלופותה 10.11.2015
ועד  .הכספיים ביניהן והמשמעויות הנגזרות מן ההחלטה

מחלופה לעבור המלצת ההנהלה הפעילה את אישר ההנהלה 
עילה להביא לישיבה  על ההנהלה הפ והטיל1411 לחלופה 751

תשלומי המעבר ומנגנון שיבטיח את הבאה מתווה סגור של 
  .  לחברים הותיקיםמי הפיצויתשלו

  
  .  ולהסביר לחברים במה מדוברהשיוך חלופות בנושא היריעה את מעט להרחיבי נברצו
 דירות שיוך בנושא עיקריות החלטות שלוש השנים במרוצת קיבלה) י"רמ (ישראל מקרקעי רשות

ביפעת כאשר התחלנו לדון . 751 איה, 1996בשנת עוד שהתקבלה , הראשונה ההחלטה. קיבוציםב
 . המתווה היחיד שעל הפרק751על השינוי באורחות החיים ועל שיוך הדירות היתה החלטה 

מעט -מתירק , בפועל. קיבוצים רביםאז  החלטה שאותה קיבלו – להתקדם לפי מתווה זה נוהחלט
הזאת  החלטהאת ה מימשו 'א עדיפות באזור או העימות בקו נמצאים שאינם מבין אלה קיבוצים

 רשות קיבלה ,2005בשנת ,  שנים מאוחר יותר10- כ. ושייכו לפיה את המגרשים והדירות לחברים
 וכיום מספרה, אושרה ועודכנה שוב ושוב, ץ"שהגיעה לדיון בבג, 979החלטה את  ישראל מקרקעי

, ישראל מקרקעי ברשות קנייני דירות שיוךדובר על  מ– 1411- ו751 – החלופות שתיב. 1411הוא 
  . י"רמ מול אישי בהסכם יםהחבר שם על רשומים יהיו והדירות המגרשים ,התהליך ףבסו: לאמור

  

  :מנה ראשונה לשבת

  פסנתר וחליליתרחל סיני וצבי גלעד ב

  .1963, לילות שבת ביפעת

 ...וראו גם מנה אחרונה
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  למותה  שנים  46  כסלו  'א  ל"חנה לוי ז

  למותה  שנים  14  כסלו  'ג  ל"אסתר רוזנמן ז

  למותו  שנים  20  כסלו  'ה  ל" זשמחה חורש

  למותו  שנים  8  כסלו  'ו  ל"משה דיטל ז

  למותה  שנים  4  כסלו  'ו  ל"צמרת מירון ז

  למותה  שנים  31  כסלו  'ז  ל"גלה לוין ז

  למותה  שנים   33  כסלו  'ח  ל"דוד ז-מרים בן

  למותה  שנים  22  כסלו  'ח  ל"גוטה וקסר ז

  למותו  שנים  41  כסלו  'י  ל"אמציה מירום ז

  למותה  שנים  7  כסלו  'י  ל"זנעמי איילי 

  למותו  שנים  48  כסלו  'יב  ל"מנשה יתום ז

 למותו  שנים  2  כסלו  'יד  ל"יצחק מינקובסקי ז

.  לא הגיע אל קו הגמר– ביפעת וברוב הקיבוצים – ותהליך שיוך הדירות ,בינתיים עברו שנים
 בנושא ישראל מקרקעי רשות מול ממושכים דיונים הקיבוצית התנועה קיימה האחרונות בשנתיים

חלופת  "כינוישזכתה ל, שלישיתהחלטה בשנה שעברה  התקבלה ,תהליךה ףבסו .השיוך חלופות
 הקיבוץ  הוא עםישראל מקרקעי רשות של ההסכם, זו ת שיוךחלופלפי . 1380 מספרהו" האגודה

  . משני בהסכם לחבריםך השיו זכויות את מעביר והקיבוץ ,החבריםעם  ולא
  

 מתווה שיוך דירות קנייני מלא –  בעברשקיבלנו העקרונית החלטהלדבוק ב החליטה יפעת הנהלת
. המחליש את מעמד החברים במגרשים ובדירות, "חלופת האגודה"ללכת במתווה  ולא –לחברים 

 מחויבות ךומתו, יפעת חברי המכריע מבין רובה של רצונם שזהו הבנה מתוךההחלטה התקבלה 
 לאסיפה יפעת הנהלת המליצמ, השיוך חלופות שתי מבין. לחברים שניתנו והבטחות להחלטות

  . 1411 להחלטה 751 מהחלטהעבור ל
  

  :המלצה זו בבסיס עומדים מרכזיים מרכיבים שני

 כספי  .א

סך מ משמעותי באופן ךנמו 1411 החלטה פי עלי "לרמ יפעת חבריכלל  של התשלומים סך
 . 751 החלטה פיהתשלומים על 

 הקליטה אופק  .ב

 מוזילהמאחר שהיא , לחברות בנים קליטת לש האפשרות את מאוד שפרתמ 1411 החלטה
 שנקלטו בניםב רקמדובר  ולא – בעתיד לשלםהנקלטים  שיידרשו המחירים את משמעותית

 . הבאות שניםבאלה שייקלטו ביפעת ב גם אלא ,הקרוב בזמן וייקלטו

  

 751שעל פי החלטה ,  עלולים להיפגע החברים הוותיקים1411- ל751-מ במעברמאחר ש, זאת עם
כוללת המלצת ההנהלה מרכיב של שיפוי , י על שיוך המגרש"הינם זכאים למלוא ההנחה של רמ

כך , כספית משינוי זה הנהנים החבריםהחברים העלולים להיפגע משינוי ההחלטה על ידי 
  .שהוותיקים לא ייפגעו

  

 רכיביםהמכולל הסבר על , בהרחבה הנושא יוצג 26.11.2015 ',ה יוםשתיערך באסיפת חברים ב
אסיפה . 1411 לחלופה 751 שיוך מחלופת מעבר של והמשמעותכל אחת מהחלופות  של יםהעיקרי

 ,נוספים מפגשים לקיים בכוונתנו. מענה לשאלות ודיון ולא לקבלת החלטה, זו מיועדת להסבר
ללמוד את הנושא באופן יסודי ומעמיק  החברים מירבאפשר לל מנת על ,הבוקר בשעות חלקם

  . דצמבר במהלךהכוונה היא לקבל את ההחלטה . פעיל באופן בדיונים להשתתףו

  . של כולםפעילהו ערה השתתפותהנושא נוגע לכל אחד מן החברים ואנו מקווים ומצפים ל

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  

  .א
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  . הקליטה והבנייהי מפגשים הקשורים לתהליךשנבאחרונה קיימנו 
 בתהליך קליטה בשנה מתעניינים עם בני יפעת ה–בראשון מביניהם 

  .מתעניינים 45-השתתפו כ –הקרובה 
הסברנואת תהליך , של היום עם יפעת ערכנו לבנים היכרות קצרה

הקליטה ופתחנו את ההרשמה למתעניינים בקליטה בשנה הקרובה 
מספר . 21.11.15בתאריך הרשימה אמורה להיסגר ". בננה"ובנייה ב

עם הנרשמים . משפחות כבר נרשמו ויש שעדיין מבררים ומתלבטים
  .לתהליך נקיים מפגשים נוספים של הסבר ומענה לשאלות

  
. לפני שנה וחציהתקבלו לחברות חברים שהיה עם המפגש השני ה

להתחיל היא המטרה . לוחות זמניםוהצבת ן ועדכהמפגש עסק ב
   ."בננה"באת עבודות פיתוח השטח באביב 

  
כולל , בקידום תהליכי הקליטה בכל הרמות משקיעים עבודה רבהאנו 

קידום ההסכמים , לפיתוח השטחהנדרשים  קידום התכנון וההיתרים
יה יהתאמת ההסכמים לבנו" בית בקיבוץ "יפעת לביןהמשפטיים בין 

ו מתקדמים התחושה שאנ .יה עם המשתכניםיהסכמים לבנ ופרטית
  .המטרהלקראת יה משותפת ישוב בתוך עש

  ד " מרכז צמ– בנר גליליא
  

  .סדר הסיעוד הצבענו על אישור ה5-6.11.2015בקלפי שנערכה בימים 

  . חברים59בהצבעה השתתפו 
  

  .מכלל המצביעים 64.4%שהם ,  חברים38 הסדר הסיעוד הצביעו בעד

  .מכלל המצביעים 35.6%שהם ,  חברים21 הסדר הסיעוד הצביעו נגד

 .הסדר הסיעוד אושר   

  שותפים בצעראנו עם משפחות קול ועדיני 

   .ל"ז ישראל-מיכל עדיניעל מות 

  אנו שותפים בצער משפחות גבאי ושריקיעם 

 ל" זמשה גבאיעל מות 

  אבישי אנו שותפים בצערלביא ועם משפחות 

 .ל" זלביא- שושנה אבישיעל מות 
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תהליך מעקב החלטות : חות הביקורת בשני נושאים מצומצמים בתחום הניהולי"להלן תמצית דו
המלצות המבקר בנושאים אלה נדונו בהנהלה הפעילה ותוקנו בעקבות . והכנת תקציבי הקיבוץ

  .חות המלאים מוזמנים לפנות לריקי במזכירות" בדולעייןהמעוניינים . הערות המבוקרים

  ר ועדת הביקורת"יו –גדעון ברזלי 
  

  מעקב ביצוע החלטות   .א

ביצוע החלטות של הנהלות שוטף אחר הביקורת העבירה להנהלת הקיבוץ המלצות בנושא מעקב 
חות מעקב אחר ביצוע "שיטתי של דוהניהול אופן ה עלהסבר ו הגופים המשפטיים השונים בקיבוץ

  .םניהלרבות הכנתם ותכ, החלטות

 יתורגמו ההמלצות לנוהל מעשי שיחייב את ,הנהלת הקיבוץל ידי המלצות המבקר עעם אישור 
  .הגופים השונים

  

  תקציבי הקיבוץ  .ב

 – כתב ב– להנהלות להציג) אחרים משפטיים וגופים (והקהילה העסקים הנהלות על  .א
 התקציב להכנת כבסיס ששימשו מסודרות יסוד והנחות יעדים שיכלול ,"מקדים מידע"

 יעדים להשגת שבוצעו פעולות של ובחינה היעדים השגת של קהבדי יאפשרהדבר . השנתי
 . החברים ציבור ידי ועל עצמן ההנהלות ידי על אלה

לקבוע נהלים מחייבים של סדרי עבודה במכלול הנושאים על ההנהלות   .ב
  :בהם, הקשורים לתקציבים השונים

  .אופן הכנת התקציב �
 .)' וכוהנחות עבודה, מסמכים נלווים(סדרי הצגתו להנהלה  �
 .סדרי אישור התקציב �
 .הנהלות/חות חודשיים והפצתם למנהלים"סדרי הכנת דו �
 .חות הענפיים ותכיפותם"חות התקציב ובדו"סדרי הדיון בדו �

 של הפרוטוקולים עריכת לאופן מחייבים נהלים לקבועעל ההנהלות   .ג
 של תיעוד, ושמירתם מכינים מסמכים צירוף לרבות ,השונים הגופים

 ונגד בעד המצביעים מספר וציון ההתנגדויות פירוט, יםהדיונ עיקרי
 .ההחלטה

 שיכלול כך , יפעתמתיישבי אגודת תקציב את בחוןלעל ההנהלה   .ד
  . רעוןיהג לכיסוי מקורות

   מבקר הפנים–ח דניאל פרייטג "רו

 

  טובזל מ

  לֵחן ואוֹרי ערבה לנישואיהם

  מזל טוב

  פלונס -לזהרה שריקי

  וליהודית שריקי

 !ל המשפחהברכות לכ
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  חוב אגודת המתיישבים לקיבוץ יפעת

ח הביקורת האחרון בנושא הכנת התקציב "דו
באשר , קוי בהכנת תקציבי הקיבוץמצביע על לי

את הכיסוי האוטומטי הקיים לוקח בחשבון אינו 
 יפעת על ידי כיום של גירעונות אגודת מתיישבי

שאינו בא  ,ובכך יוצר גירעון אוטומטי, הקיבוץ
  . בתקציבי הקיבוץלביטוי נאות

אשר יזם את , אגודה הלשחדש ההנהלה ועד ה
אישור רעיון המיסוי החדשני והביא אותו ל

בחובתו  נכשל שוב ושוב ,)להלן' ר(האסיפה 
, מאוזןהאלמנטארית של ועד לקיים תקציב 

גירעונות האגודה מוטלים . כנראה לא במקרה
 ,די על תקציב קהילת קיבוץ יפעתיבאופן ישיר ומי

  .יהמתוח בלאו הכ

יפעת להציג באופן שקוף את החוב קיבוץ הנהלת   על, לאישור האסיפה2016תקציב הגשת לקראת 
אפשרות ולעצור , אחת ולתמידולוודא את סגירתו לאלתר , הנצבר של אגודת המתיישבים לקיבוץ

  .פת חברי הקיבוץי ללא אישור אס–כיסוי אוטומטי של חוב עתידי מתוך תקציבי הקיבוץ של 

  
  אישור תקציב אגודת המתיישבים בקלפי

גובה המס . יבוץ יפעת מיסוי מנופח עבור אגודת המתיישביםחברי קמשלמים מזה שנתיים ימים 
ניפוח של המיסוי נובע ה. האגודהלמעשה כפליים ממה שהיינו נוהגים לשלם טרם הקמת הוא 

שבעלי דירות  שיטת מיסוי זו קובעת . אחר בארץיישוב שאינה קיימת באף ,משיטה מעוותת
במיסוי ) מרביתם תושבי ההרחבה( הגדולות  את בעלי הדירות"יפצו") כולם חברי הקיבוץ(קטנות 

מן המועצה הארנונה על סמך החזרי , ביניהם לכאורה וזאת כדי להשוות ,רגרסיבי ומופקע
שמחושבים כאחוז מהארנונה ששולמה ולכן גבוהים יותר עבור דירות (האזורית לוועד המקומי 

   ).גדולות יותר

האגודה באסיפת " חוקית" ת דמוקרטיהצבעהבאומנם אושרה הייחודית והפוגענית  ת המיסוישיט
 כל מתיישבי ההרחבה גייסו להצבעה את. אך הושגה בכוחנות שלא הורגלנו בה, 2014בפברואר 

' שלב ב(אך עדיין לא הגיעו אפילו לחיות ביפעת , כולל כאלה שהתקבלו לחברּות באגודה, חבריהם
מצפונית ומנע -מוסרית ואנטי-הציבור המגויס הגדול והחזק העביר החלטה אנטי). בהרחבה
  .קלפיהצבעה בהעברת אישור התקציב ל: המינימום החברי שהתבקשאת בהצבעה 

 בין היתר מפני שהם יודעים שהצבעות בעניינים – לא נכחו באסיפה חברי קיבוץ יפעתרוב 
לכל חבר הצבעה בקלפי היתה מאפשרת . מהותיים מוכרעות תמיד בקלפי בהצבעה אישית חסויה

אסיפה לאחר  . למנוע הלובי החזק והכוחניואת זאת הצליחלהשפיע על תוצאת ההחלטה אגודה 
ר הנהלת אגודת "התפטר חברנו יואב אהרוני מתפקיד יו, בתגובה להחלטה שהתקבלה, זאת

מצא יגם לא ולהערכתי , לו מחליףהצליח ועד האגודה למצוא לא ועד היום מאז . המתיישבים
  . בתנאים הנוכחיים,בעתיד

אישור התקציב ההצבעה על שכתנאי הכרחי  דרוש יפעת להנהלת קיבוץ על , 2016ראת תקציב לק
  . בקלפי יפעת תיערךהשנתי של אגודת מתיישב

  

 גדעון ברזלי
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בבקשה היפעתי  פנו הדס ורן רון לציבור באחרונה

לחתום על פנייה שתאפשר להם לקבל ממשרד החינוך 
  .מעמד של רב קהילה שאינו אורתודוקסי

  : וכך כתבו
 התחדשות של בפעילות עוסקים אנחנוש שנים כמה זה

, קבלות שבת:  בין השאר,תביפע וקהילתית יהודית
י טקסלימוד ועריכה של  ,מוד בראשי חודשים לנשיםלי
וייעוץ אישי  של טקסי חיים עריכה, מועד וחג

 של הכרה שנקבל אפשרות נפתחה כעת .ומשפחתי
 לא רב" של  תקןלקבל מאיתנו לאחד יאפשרהדבר . בפעילותנוהתרבות  החינוך ומשרד

ות שנעשתה עד כה על ידנו עבור הפעיל משרה חצי של גודל בסדר משכורת  ולקבל"אורתודוקסי
מימון הפעילות התרבותית עצמה היא מתקציב התרבות של (ללא שכר , בהתנדבות מלאה

 .הוא יחייב רק אותנו,  התקן הזה לא יחייב את קיבוץ יפעת או את האגודה לשום דבר).האגודה
 להיות שיביעו את רצונם והסכמתם  אנשים50פחות לנדרשים  זו להכרה בקשה להגיש שנוכל כדי

  . וז קהילהשל  רב מאיתנו באחד ולראות" חשברו יפעת "מקהילת חלק
  

  :הדס ורן הבהירו

הפעילות שלנו מיועדת . אין בכוונתנו לפגוע בבית הכנסת האורתודוקסי ביפעת ולא להחליפו  .א
אלה ; ליברלית ושוויונית, ישראלית אחרת-רוצים בתרבות יהודיתאנשי יפעת האלה מל

 –היצירה והרוח , שההקדּו,  וגם את התפילה–המנהג והחג , הטקסהמבקשים לשחרר את 
  .מההגמוניה האורתודוקסית

 . אינו מחייב את קיבוץ יפעת או את האגודה לדבר, תקווה שנוכל לקבלוב, התקן הזה  .ב
א לכולל אלה ש, ר כל אנשי יפעת ובניהםבכוונתנו להמשיך בפעולותינו ללא תשלום עבו  .ג

  ".ת שברוחיפע"יירשמו כחברי קהילת 
  

 ולראות "יפעת שברוח" להימנות על קהילת  ההסכמהטופס מאנשי יפעת חתמו על 100- מ למעלה
גם לא עוררה הפנייה , עם זאת. מה שאיפשר את הגשת הבקשה, "רב הקהילה"בהדס או ברן את 

והן אצל ,  שהעניין כולו נראה בעיניהם תמוה ובלתי קבילחבריםאצל  הן – בציבור שאלותמעט 
אך , לה שחתמו על הבקשה מתוך חברּות ועל מנת לתמוך בפעילותם הברוכה של הדס ורןכא

  . הסתייגו מההגדרות המתחייבות
  

  :חבריםה דבריהשאלות המהותיות העיקריות שעלו בלהתייחס אל הדס ורן ביקשתי מ

כולל ( מוסד מוסמך כלשהו ל ידיהאם לשם קבלת תואר רב לא נדרשת סמיכה לרבנות ע  .א
יכול ) והאם(כיצד , אם מקור הסמכות הוא הקהילה עצמה? מה מקור הסמכות? )'וכובחינות 

בכל , זאת בהנחה שתמיד(? בתחומים רוחניים וחברתיים" מורה הלכה"קהילתי להיות רב 
רשמי  בין בתפקיד –שהיו אנשי עצה לרבים , חברה ותרבות, היו בקהילה אנשי חינוך, השנים

 ).  ובין שלא בתפקיד
, תחומי תרבות(מה הם מרכיבי התפקיד הזה  ?בכלל נחוץ רב בקהילה חילוניתלשם מה   .ב

האם יש הסכמה כלשהי על ? האם הם זהים בכל יישוב חילוני שממנה לעצמו רב? )פרט, חברה
מנין נולד ? "ללא כיסוי"האם מדובר בתחומי פעילות שהיו כל השנים  ?המרכיבים האלה

 ?צורך ברב שימלא אותםה
פעילי אנשי רוח ובמה נבדל רב קהילה מ: ות והרוחבבדגש על תחום התר –שאלה דומה   .ג

שחלקם ערכו טקסי , בין בתפקיד ובין שלא בתפקיד, תרבות בקיבוצים ובמקומות אחרים
וב צ על עימעמיקה ומתמשכתתוך השקעת מחשבה , חגים בקיבוציהם עשרות שנים ברציפות

 ?ת חילוניתהחג וגיבוש התכנים ההולמים חברה קיבוצית יהודי
  

  .ודבריהם מובאים להלן, הדס ורן נענו לבקשה ברצון
  . והמשך שיחנקווה שלדברים יהיה הד

  אהרונימרים  
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  :הדס ורן

שאלות הן נושא לדיון הרבות מ. אחרות כמיטב יכולתנועל לי גם ו ואהאלושאלות הננסה לענות על 
   .ךבהמש פתחתי אנו מקווים ש– מעמיק יותר

  

  סמיכה ומקור הסמכות

 שמישהו הסמיך העובדההאם .  אך התשובה עליה מורכבת,פשוטה לכאורה סמכה ההשאלת
 גם בציבור המגדיר עצמו דתי לא כל ?מישהו אחר הוא ערובה לכך ששלישי יסמוך על מי מהם

חברינו מהקיבוצים הדתיים לא היו , למשל, כך.  גם שם רבות התשובות, על כל רבסומךאדם 
רב בכמה עניינים ושטחי חיים יכול . ישוב שלהםיד כרב ה"מוכנים בשום אופן למנות רב מחב

זאת . במעט מאוד, לדעתנו? יכול לתת תשובות לקהילה שלנושקיבל הסמכתו בעדה החרדית 
דקדוקי ההלכה במסכת ואילו הידע הנרחב שלו ב, ל חיינו מוגבעלשהידע הרלוונטי שלו משום 
ציבור דתי לא , באותו אופן. לוונטי לרובנו אינו ר)העוסקת בקריאת מגילה בפורים(למשל , מגילה
המסמיכה מנהיגי קהילה בתחומי , "תמורה"בתוכנית " רב חילוני"סמיכה כשקיבל רב  יקבל

  .חופשית-הומניסטית-התרבות והזהות היהודית הישראלית
  

מי יכול , לציבור שלנובכלל הסמכה נדרשת אם ה :שנים רבות אנחנו מתלבטים בשאלת ההסמכה
מה המשמעות שלה לגבי הפעולות בתחום הזהות והתרבות היהודית החשובות , לתת אותה

כרבה בסוף שנה זו תקבל הדס תעודת הסמכה  ,עם זאת. ההתלבטות הזאת עדיין נמשכת ?בעינינו
חלקם , בה לומדים יחד רבנים ורבניותש, של מכון הרטמן והמדרשה" רבנות ישראלית"כנית ובת

  . כניות אחרותו שרובם כבר הוסמכו גם בת,אורתודוקסיים
  

  למי ולשם מה נחוץ רב

  : בפרקי אבות כתוב
  . והווי דן את כל האדם לכף זכות, וקנה לך חבר, עשה לך רב: יהושע בן פרחיה אומר

אבל לימודו , מעצמו טוב הוא הלימוד: "ם מסביר"הרמב? "עשה לך רב"מה המשמעות של 
כמוהו ) נבחר על ידו לרבהאדם ש(אף אם היה ,  יותר מבוארמזולתו יתקיים בידו יותר והוא

רב הקהילה אינו נבחר בהחלטת . אנחנו מבינים את הדבר ברוח דומה". ואו למטה ממנ, כמהובח
אלה ן האישי והחברתי שמעניקים לו מּומקור הסמכות שלו הוא האֵ . אסיפה ובהצבעת רוב

, אינה יכולה להיות במתכונת אחידה וקבועהלכן הגדרת התפקיד . שרוצים בו כרב הקהילה שלהם
   .אלא נבנית בכל קהילה לפי ערכי חייה ולפי הצרכים הספציפיים של אנשיה

  

להביאם ביקשנו . לומדים ומלמדים אותם,  אנחנו עוסקים בנושאים של תרבות יהודיתשנים רבות
? י יהיה רב בקיבוצו אבל אול,"אין נביא בעירו"מנם אומרים כי וא. גם לקהילה בה אנחנו חיים

ואנחנו מברכים , יבחרו להם רב אחר גם מי ששיש ביפעת אין לנו ספק. אין זה מובן מאליו... אולי
  .אחר אדם אחד' אמן'לא היינו רוצים קהילה שכל חבריה עונים . על כך

  

, החבר, חינוך,  ישנם הפונים אלינו להתייעצות בענייני משפחה,גם ללא הגדרה רשמית, נכון להיום
לימוד ואירועים , חגים, רבים משתתפים בקבלות שבת. תרבות יהודית ואפילו הלכה, תרבות

 שאינם נוספיםו( כעשרה זוגות מבני יפעת ןֵּת זכינו לחַ .  לקיים ביפעת עצמנועלקיבלנו אחרים ש
ל אירועים חשיבה ועריכה ש לאחרים עזרנו ב; זכינו ללמד את טקסי החיים ומשמעותם,)מיפעת
   .שונים

  

 ועובריםעברו , והחברה הקיבוצית בכלל זה, החברה הישראלית: תפקיד ומעמד הרבעוד על ו
 ,תפקיד הרב. הרוח והתרבות היהודית, מתמיד בשאלות הזהותשינויים המצריכים דיון מחודש 

אלא עמדה המחזיקה את , אחדבתחום מסוים והתמחות  אינו עיסוק ,כפי שאנחנו מבינים אותו
נבהיר שאנחנו , מבלי להיכנס כאן לשאלה הסבוכה מהי רוח(לפי תחומים רבים  כשיקולי הרוח
גרת היהדות  כפי שאנחנו מבינים אותה ולומדים אותה בתוך מס,רוח יהודיתמתכוונים ל

 עוזרת לאנשים למצוא את אבל היא ,שאינה בהכרח נותנת תשובותמדובר בעמדה ). ליתהליבר
  . אפשרויות וריבוי פניםריבוי,  מלשון ריבוי"רב"מונח אנחנו תופסים את ה. שלהם-תשובותיהם
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  .  אבל קל יותר להחזיק עמדה זו מתוך תפקיד,לא חייבים? האם בשביל זה צריך תפקיד
  . ודאי שלא? האם לרב יש מונופול על הרוח

 ואף על פי ולא ראו עצמם רב" רב" שלא נקראו  ביפעת,בקיבוצים, האם לא היו אנשי רוח בישראל
, עיצוב חדש של חגים ומועדים, קו בחשיבה וביצירה מתמדת בנושאי תרבות יהודיתכן עס

לעולם הרוח היהודי   ותרומתםפעלו מתוך תחושת שליחותכולם !  גם היוהיו? התחדשות רוחנית
  .  היתה עצומהלהעשרת חיי הרוח של הקהילהו
  

  מה נשתנה

 הציבורי בעיקר לפרקטיקה אחר ההפרטה צומצמה החשיבה במרחביש לנו הרגשה שביפעת של
 התקיימה שיחת קיבוץ בנושא חינוך או תרבות שלא , למשל,מתי. הכלכלית ושיקולי הרוח נדחקו

את תהליכי ההפרטה בקיבוץ בארץ ובעולם אפשר לראות כתוצר לוואי ? דרך פרספקטיבה כלכלית
 יינים ונושאיםענשל ביטול הרוח והנפש לטובת  מגמה – בתרבות העולמיתיותר של מגמה רחבה 

  . הניתנים למדידה ולחקירה כמותית
  

ת ֶר ּמֶ  כמׁשַ בעיקרהרבנות האורתודוקסית ברובה אינה נמצאת בשיח הזה וממילא רואה את עצמה 
, פירוש,  מחפשים בתחומי הרוח היהודית משמעות– יחידים וקהילות –רבים  .פרקטיקה הלכתית

נעשית ולכן , להתמודדות עם אתגרים אלההרבנות האורתודוקסית אינה מוכנה . יצירה חדשה
מעידים גם רבים כפי ש, פחות ופחות רלוונטית לשמירה על הרוח בחיי ההווה בארץ ישראל

עוד זאת שהחלה , נכנסת היהדות המתחדשתלחיפוש הזה . מצוותומרי הם שמחברינו ושותפינו ש
שעזבו , אחריםורבים וטובים  מלץ ,שלונסקי, גורדון, ביאליקודי אם נזכיר את , בראשית הציונות

  . בתים מסורתיים וחידשו מתוך ידע ומתוך חיפוש משמעות
  

  . מנסים למשוך חוט מדרכם ולחברו להווה, עפר לרגליהם, אנחנו
  . ומוכנים תמיד לשיחה ובדיקה אם טעינו,עושים כמיטב יכולתנואנחנו 

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  מזל טוב

  לרזיה ואברהמי קול

  עומר כדלהולדת הנ

  .בן לאשיר ומאיה

 !ל המשפחהברכות לכ

  מזל טוב

  למאיה ועידן דרור

  אוֹריבן להולדת ה

  אבנר דרור ורותילנכד 

  .ליהודית דרורנין 

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לענבר וערן פקר

  אוֹרבת להולדת ה

  .חיה ויהודה פקרלנכדה 

 !ברכות לכל המשפחה
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  אירופה

  ,ָרצֹון ִּבְׂשִביעּות ִמֻּׁשָּמן ְׂשָפֶתיהָ  ֶאת מֹוָחה

  ֶהָעִתיד ֶאל ְּבִבָּטחֹון ְמַחֶּיֶכת

  ָּתֵפל נֹוְצִרי מּוָסר ִטּפֹות ּוַמִּטיָפה

  .ַהְּיהּוִדי ֶׁשל ּכֹוסוֹ  ֶאל

  

  ִהיא ְמַחֶּיֶכת ִביעּותִמּצְ  ִצְבעֹוִנית

  ְלָכְבָׁשּה ַהְּמַאְּיִמים ֵאֶּלה ֶאל

  עּוִרי, עּוִרי – ַהְּמֻדֶּׁשֶנת ֵאירֹוָּפה

  . ְלָאחֹור ַמָּבֵט ָהִסיִטי

  

  ,ֶהָעִתיד ָל צֹוֵפן ַמה ָׁשם ְרִאי

  .ְוִטְּפָׁשה ְּתִמימֹוֶנת ָעַלִי ֻמְסְלִמים

  ִלְרָעלֹות ְצִעיַפִי ָהִכיִני

  ְמַצֶּפה ַהְיהּוִדי ֵיׁשּועַ 

  

  ַהֶּלִחי ִלְסִטיַרת

  :ֶלְחֵי ַעל ֶׁשִּתָּסֵטר

  ֹעֶנׁש ָּבּה רֹוֶאה הּוא

  .ְלַעּמוֹ  ֶׁשעֹוַלְלְּת  ָּכל ַעל

  ָההֹוֶוה ִמַּתֲענּוגֹות ִעֶּוֶרת ְוַאְּת 

  .ַלּסֹוְטִרים – ַהְּׁשִנָּיה ֶלְחֵי ֶאת ַּתִּגיִׁשי

  נורית שושני

12.10.2015  

  'עידו סמוביץל

  .ל" לצהךברכות חמות עם גיוס

  !איחולים לשירות משמעותי ומעניין

  הדור הצעיר ובית יפעת
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כמה  המועצה האזורית לפני אנשיעם שהתקיים במפגש 
 אנשי ,נותוהמטרידים א חברים נושאיםעלו ה חודשים

אחד . שהטיפול בהם הוא באחריות המועצה, יפעת
 התשובה .הכבישה המסוכנת של חציימהם היה ה

אי אפשר היה . היתה מעורפלת ומייאשתשקיבלנו 
 – ואם כן ,להתייחסותבכלל להבין האם הנושא זוכה 

  .תי ובאיזה אופן יטופלמ
  

החלטתי לפנות ,  שהנושא הזה הוא בנפשנו ממשכיוון
 לקבל בתקווה, 'נתיבי ישראל'חברת באופן אישי ל

 אני שמחה לשתף את אנשי יפעת .מענה ענייני יותר
 ומקווה 'נתיבי ישראל'בתשובה שקיבלתי באחרונה מ

  .רתיוונוחה בטוחה קרוב שחציית הכביש תהפוך ב

  לה רז'דבורה

  

  

  
  
  
  
  

14.10.2015  

  לכבוד

  דבורה רז' גב

  קיבוץ יפעת

  

   כניסה לקיבוץ יפעת– 73שדרוג כביש : הנדון

  . פנייתך התקבלה בברכה במשרדי חברת נתיבי ישראל

מבדיקה שבוצעה מול גורמי המקצוע בחברה נמסר כי בימים אלה מקדמת 
 73כביש , חברת נתיבי ישראל פרוייקט לשדרוג הקטעים המתוארים בפנייתך

מדרכות והוספת תחנת , אשר יכלול בין היתר איי תנועה, יפעת ונהלל
  .אוטובוס

  .2015 נובמבר הצפי ליציאה למכרז הינו

עבודות החברת נתיבי ישראל תפעל לביצוע , עם קבלת האישורים הנדרשים
  . וזאת בכפוף לסדרי עדיפויות ותעדיף תקציבי

  .אנו מודים לך על פנייתך ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת

  ,בברכה

  איריס פוקס
 ממונה פניות ציבור
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  .בהרחבההחדש  לביתה  ויניקתמשפח נכנסה טובה בשעה
  :נכיר אותם

בקרית נולדה וגדלה  ,40ת ב ,מאיה

בעלת תואר ראשון  ,ביאליק
בפסיכולוגיה וחינוך מיוחד ותואר שני 

. בייעוץ חינוכי באוניברסיטת חיפה
" עמק יפה"יועצת חינוכית בבית הספר 

  .ך בחבל תענניר יפהמושב ב

בעל תואר , בן כפר יחזקאל, 39ן ב, וןאל
ראשון במערכות מידע ותואר שני 

אוניברסיטת (במינהל עסקים ויזמות 
מנהל פרויקטים בחברת , )א"ת

 בפיתוח המתמחה, נוקס ביקנעםאמל
 המיועדים אלקטרוניים רכיבים וייצור

 ן שרתיםבי מידע של מהירה להעברה
  .וןאחס ומערכות

  

  

  

  
  

  :נותיהםב

  .א"בבית הספר שגי' תלמידה בכיתה ג, 8.5בת , נגה

  .א"בבית הספר שגי' תלמידה בכיתה ב, 7בת , הילה

  מוזיאון העמקל כניסה
  

   .יפעת לאנשי גם מלא בתשלום  בשבתות העמק אוןילמוז הכניסהתהיה , ואילך מעתה
  .לילדים מיוחדת פעילות אוןיבמוז נקיים השבתות בכל

תישאר ללא תשלום , מיוחדת ללא פעילותבימים , און באמצע השבועיהכניסה למוז
  .תושבי הקיבוץל וםלחברי

   מנהלת המוזיאון–ברקת כהן 

!כל הכבוד  

 ניקול דהןלמכולנו  הוקרה והערכה, ברכות חמות

. בשמשית' הדר'גננת המעולה של גן  ה–מההרחבה   

צפון לשנת החינוך של מחוז הזכה בפרס הגן של ניקול 

,  וערכיתעל עשייה חינוכית ייחודית פרס הניתן – ו"תשע

  .איכות ומצוינותעל 
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  שידור חוזר

... שוב רוחות עזות ונזקי סערה, אובך כבדהיה שוב 
מי היה מאמין שפגעי מזג האוויר יהיו פעם אחר 

   .ביפעת" שיחת היום"פעם ל

עוצמת הסערה לא היתה כה עזה כמו זו שחווינו 
אורן שנעקר : ונזקיה היו מוגבלים, שבוע קודם לכן

וה ושבר משורשיו בכביש היורד מהגבעה לאורו
, מסוכן בגזע המכנף הנאה בכיכר האדומה

  . שחייב טיפול דחוף

הפתעות נוספות לנו נקווה שלא צפויות 
שגורם באזורים אחרים ,  המשוגעמהסתיו

  .בארץ לנזקים כבדים ביותר

  
  
  ענןאור בשולי הֶ ּכָ 

ושוב ,  ירד הגשם ושטף את האבקהסערהאחרי 
ש אפשר להתענג על אוויר נקי ורענן ולהתרג

מופזים במערב העננים ודם של ה מהלפנות ערב
  .שקיעות שאין כמוהן ליופימו

  
  
  
  
  
  

  שעת סיפור

 הביא למועדון דורות –  ביפעתלילדיםחודשיים  סיפור  מפגשי–המפגש הראשון של שעת סיפור 
ָלנּום ,  ְּתֵאָנה ְבַגּנוֹ ַוְיִהי ַהּיֹום ַוִּיְׁשַּכב ְׁשֹמה ַּתַחת". אחים וסבים, מלווה בהורים,  מהרגילקהל צעיר

ְלָהִׁשיב  ,ּוְׁשֵני ׁשֹוְמֵרי ֹראׁשֹו עֹוְמִדים ָעָליו ּדּוָמם ְמַרֲאׁשֹוָתיו ּוְמַנְפְנִפים ִּבְמִניפֹות, ְּתנּוַמת ַהָּצֳהַרִים ֶאת
ְוִהיא א , ָרה ְקַטָּנה ְמׁשֹוֶטֶטתַוְיִהי ַא ֶנֶאְחזּו ְׁשמּורֹות ֵעיֵני ַהֶּמֶל ַוַּתֲעֹבר ְּדבוֹ   .ַהְּזבּוִבים ֵמָעָליו ֶאת

ֲאֶׁשר  ֵּיַדע ֶאתוַ . ִּייַקץ ְׁשֹמה ַוִּיַּתר ִמְּמקֹומוֹ וַ . ַוֵּתֵרד ַוֵּתֵׁשב ַעל ַאף ַהֶּמֶלך ַוַּתַעְקֵצהּו, ִהְׁשִּגיָחה ַבְמִניפֹות
ְיַבֵּקש ְׁשֹמה וַ .  ְוַגם ַאּפֹו ָבֵצק ַוֶּיְאַּדם ְּכִרמֹון! ְּכִפי ַהַּמֲאֶכֶלת––י ַחד ַהְּכֵאב ְמֹאד ּכִ . ַוִּיַחר ַאּפוֹ , ַנֲעָׂשה לוֹ 

ַעד ֹּכה ְוַהּפֹוֶחֶזת ִנְמְלָטה ַעל ִּכי ַעד ֹּכה וְ ,  ְוֵאיֶנָּנה––ַוְיַחֵּפׂש ַוְיַמֵׁשׁש ; ַּבת ַהֶּמִרי ְלַיְּסָרה ִּכְזדֹוָנה ֶאת
ִּיְזַעף ֵלב וַ . אַעד ֱהיֹותֹו ְכִקּׁשּו, ַוִּיְפֹרץ ָלֹרב, ָצֶבה ֵמֶרַגע ְלֶרַגעְוַאף ַהֶּמֶל עֹוֶדּנּו ּתֹוֵפַח וְ . ַנְפָׁשּה ַוֵּתָעֵלם

, "שלמה המלך והדבורה" זוהי האגדה היפהפייה של ביאליק ..."ָּפָניו ָהְפכּו ֹחֶמץ ַהֶּמֶל ְּבִקְרּבֹו ְוָכל
ר ובאוצר לשון שהתחשבה בגילם הצעיב, שיר ומשחקה לילדים בהוצגהאגדה . כלשונה במקור

להיות לעזר והצלה לגדול מים עלפגם קטן וחלש יכול : אך הלקח הובן היטב, המילים העכשווי
  .אפילו לחכם מכל אדם, אפילו למלך, וחזק

  :צילומים
 מיכה להמן

  : צילום
 מרים אהרוני
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  מאוצר הזכרונות

" קיר הסרטים "מאחוריהידיעה הקטנה בעלון לפני חודש על החלפת מרכזיית החשמל הישנה 
  :י נשכחותשמול המזכירות הזכירה לשמוליק עדינ

' א-מ, אברהם עדיני,  שנה אבא שלי50 בנה לפני –'  מרכזייה ב–את המרכזייה הזאת 
" בריקרים" מכיפוף הפח וריתוכו כדי להרכיב בתוכו את מפסקי החשמל –' עד ת

. ועד הבורג האחרון, ששלטו אז בתחום החשמל בארץ" מולר-קלוקנר"מתוצרת 
מפעל המתכת והמוסך , ספר האזוריבית ה, המרכזייה שירתה את אולם התרבות

  .ותחנת הדלק

בין הקיבוצים  (1977כשהעברתי את יפעת לאספקה במתח גבוה בשנת , לימים
החלפתי את השנאי והגדלתי את החיבור במרכזייה זו כדי לחבר , )הראשונים בארץ

על מנת , אליה גם את השכונה המערבית של בתי החברים המערבית ושיכון הנעורים
  ).'מרכזייה א(עומס מהמרכזייה העמוסה מאוד שליד חדר האוכל להפחית 

 . ההיסטורי על אספקת החשמל ביפעתהידעהעשרת לשמוליק על מקרב לב תודה 

  
  חרובים

עוברים כשהם אומרים הילדים הקטנים , !"סיכְ ִא "
רצים מהר , ליד כמה מעצי החרוב בחצר יפעת

העצים . הקטנים צודקים. וסותמים את האף
המדובר רק בעונת הפריחה . דוחה, ים ריח רעמדיפ

, יתיּבֵ -החרוב הוא עץ דו(ורק בעצי החרוב הזכריים 
שרק הם נושאים , יש עצי זכר ויש עצי נקבה: לאמור

צחנת הפריחה הזכרית של החרוב אינה ). פרי
 היא מושכת אותם, אדרבא. מרתיעה את החרקים

  . והם מזמזמים בתוכה בהמוניהם, בשפעת האבקה

והוא מפאר בחוסנו ובירוק הכהה ,  כשהעץ אינו פורח אין לו ריח.זל שעונת הפריחה קצרהמ
  .הנהדר את החצר ואת הבוסתנים בגבעות סביב היישוב

  

  

 
 
  

 מרים אהרוני: צילום

  מפגש יצירה לילדי הגנים
  

  ) 'ו- 'ה( ניפגש במרכז הדר 17:00 בשעה 16.11.15', ביום ב

  :לפעילות מהנה לילדים והורים

  יצירת מוביילים ברוח סתיו

  .יצירת ראש דשא

  !בואו ותיהנו

  עדה קליף ונורית שוויקה, נטע הדס
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  ירדה השבת

שמעם של לילות השבת ביפעת יצא 
בכל ערב ,  במשך עשרות שנים.למרחוק

 בלי פסיחה ובלי דילוג אפילו על –שבת 
 נערכה מסיבת ליל שבת בחדר –שבת אחת 

על לילות השבת היה מופקד נחמיה . האוכל
אומנם אחריו מילאו את התפקיד . פרומקין

אבל עצם , גם אהרון זיגלמן ובנימין לוי
ביפעת נשאר קשור " ליל שבת"מושג ה

שנשא בעול לילות השבת , לנצח לנחמיה
  . שנה במסירות אין קץ20-במשך למעלה מ

  

, אחרי שהתורנים סיימו את הניקיון של חדר האוכל מסעודת השבת, בשעה תשע וחצי בערב
שלושה שירי שבת - בקריאות פסוקים מפרשת השבוע ושנייםהיתה נפתחת מסיבת השבת 

רוב הציבור לא היה ער למאמצים שהשקיע נחמיה מאחורי הקלעים בחיפוש  . ושירהבנגינה
 מאמצי ההתחמקות והסירוב של ידע עלרוב הציבור גם לא , מנגד. נגןיסכים לקרוא ולאחר מי ש

  . מוח מול מוח, מבחן שבועי של מאמץ מול מאמץזה היה . המועמדים לקריאה ונגינה
  . עובדה.מיה על העליונההיתה לבסוף ידו של נח, איכשהו

  
 הנמצאת בשנת שירות במשמר , לימימה אחותו13- ממכתבו של צבי גלעד בן האחדות שורות 

  . המוחות שופך אור על אחורי הקלעים של מאבק,דוד
  

  4.10.1963, יום שישי
  

.  שעות עד לנגינתי הערב8.5נותרו לי עוד . השעה אחת בצהריים[..] 

יה נאלץ להרנין את לב הקהל בשיר  ואני אה,הצליחנחמיה שוב 

. ערמימיותו של נחמיה עמדה בכבוד נגד ערמימיותי". ירדה השבת"

ן  אני כבר מתּכֵ ,)חידדתי את העיפרון (כי לא לעולם חוסן, אפס

  . ..כניות שונותוכניות מתות

 100כשהייתי רואה את נחמיה במרחק של : כך היה, מעשה שהיה

סובב על עקביי או מבצע כל תפנית , הייתי פונה לשביל צדדי, מטרים

עמד נחמיה ושלח פתקאות באמצעות אבא או . אחרת של התחמקות

. וכך היה אתמול. בהן היה מבקש ממני לנגן בלילות השבת, אמא

אני בודק בכובד ראש אפשרויות אחרות ,  ברם–אומנם , הערב אנגן

  ... של התחמקות

 


