
  
  

 הכל משתנה
  

  ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש. ַהֹּכל ִמְׁשַּתֶּנה

  .ָיכֹול ָאָדם ִּבְנִׁשיָמתֹו ָהַאְחרֹוָנה

  ְוַהַּמִים. ֵאַרע, ֲאָבל ַמה ֶּׁשֵאַרע

  א ּתּוַכל, ֶׁשָּמַזְגָּת ְלתֹו ַהַּיִין

  .ִלְׁשֹּפ אֹוָתם ַּבֲחָזָרה

   

  ַהַּמִים. ֵאַרע, ַמה ֶּׁשֵאַרע

  א ּתּוַכל, ּתֹו ַהַּיִין ֶׁשָּמַזְגָּת ֶאל

  ֲאָבל, ִלְׁשֹּפ אֹוָתם ַּבֲחָזָרה

  ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש. ַהֹּכל ִמְׁשַּתֶּנה

  .ָיכֹול ָאָדם ִּבְנִׁשיָמתֹו ָהַאְחרֹוָנה

 

 ברטולט ברכט

בנימין הרשב: מגרמנית  
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  למותו  שנים  40  תטב  'כא  ל"יצחק מרקוס ז

  למותו  שנים  22  טבת  'כא  ל"משה שחורי ז

  למותה  שנים  21  טבת  'כא  ל"יוכבד מחניימי ז

  למותו  שנים  45  טבת  'כב  ל"ישראל שהם ז

    למותו  שנים  26  טבת  'כג  ל"מוניה ישראלי ז
  למותה  שנים  36  טבת  'כד  ל"ליובה גבתי ז

  למותה  שנים  46  טבת  'כז  ל"טובה קנריק ז
  למותה  שנים  46  טבת  'כז  ל"גוטה ברזילי ז
  למותו  שנים  23  טבת  'כח  ל"יצחק דורון ז

  למותה  שנים  19  טבת  'כח  ל"בלה קוצר ז
  למותה  שנים  19  שבט  'ב  ל"רחל שנגרוס ז
  למותה  שנים  11  שבט  'ב  ל"סימה ברוד ז
  הלמות   יםשנ  43  שבט  'ד  ל" זשרה מטרוס

  הלמות  שנים   41  שבט  'ד  ל" זכץ-סימה גבתי

  למותו  שנים  14  שבט  'ד  ל"אריה ברזלי ז

  למותו  שנים   9  שבט  'ד  ל" ז עופר אילן

  למותה  שנים  45  שבט  'ה  ל"ישראל ז-אטקה בן

  למותה  שנים  19  שבט  'ח  ל"עירית צבעוני ז

  למותה  שנים  20  שבט  'ט  ל"צפורה צבעוני ז

  למותו  שנים  16  שבט  'י  ל"משה צבעוני ז

  למותו  שנים  25  שבט  'י  ל"אברהם בורשטיין ז

  למותו  שנים  28  שבט  'יא  ל"זליג סובול ז
  

  

 
  

 

 לקראת האסיפות הבאות
התקיימה האסיפה הראשונה בנושא בחירת , 26.11.15ביום 

חלופת שיוך המגרשים והדירות מול רשות מקרקעי ישראל 
באסיפה זו הוסברה בהרחבה הצעת הנהלת יפעת ). י"רמ(

 בחודש שחלף מאז. 1411 בחלופה 751להחליף את חלופה 
 הבהרות  לשםמפגשים פתוחים לחבריםקיימנו ארבעה 

  . חברים50 -השתתפו כמפגשים אלה  ב.ומענה לשאלות
  

 –המלווים המשפטיים של התהליך בהשתתפות , שנייההאסיפה התתקיים , 5.1.16, קרובה' ביום ג
העברה לקלפי של האסיפה לאשר  תתבקש הדיון בגמר .ד אריק בלפר"ד רותם ליכטנשטיין ועו"עו

ההצבעה .  כולל פירוט מנגנון הפיצוי לוותיקים– 1411 לחלופת השיוךהצעת ההנהלה לעבור 
  .14-15.1.2016 ',ו-'ימים הבקלפי מתוכננת ל

  

   . ואישורו2016דיון בהצעת התקציב לשנת פה שעל סדר יומה י תתקיים אס,12.1.2016' יום גב

 ה מנהל הקהיל–גלעד דקל 

  אנו שותפים בצער  והמשפחהמוטי רחמיםם ע

  .ל"ז דוד רחמיםב על מות הא

  אנו שותפים בצער  והמשפחהפרידה דנאים ע

  .ל"ז שלמה הללח על מות הא
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  ֶיְׁשָנּה ֶאֶרץ: אֹוְמִרים

 ... ֶׁשֶמׁשְרַות ֶאֶרץ 
  ַאֵּיה אֹוָתּה ֶאֶרץ

  ? ֵאיֹפה אֹותֹו ֶׁשֶמׁש

  
שירו של שאול טשרניחובסקי בלחן של נעמי  התנגן באוטובוס בטיול לאילתשלושה ימים במשך 

מפגש עם , משתנים ם נופיעםשלושה ימים . בסבב עם עוד משיריה היפים של ארץ ישראל, שמר
היכרות עם מחקר חקלאי ייחודי וגידולים  ; נפלאות ים סוף;ציפורים ובעלי חיים,  המדבריצמח

במשך כל הימים . ת ומאתגרהקשוהתמודדות עם מציאות  בהתיישבותניסיונות חברתיים , חדשים
. צחוקמרובת חיוכים ו, נטולת מתח ומחלוקת,  ופתוחההאלה שררו בחבורה היפעתית רוח טובה

אֹותֹו . "הרוח הטובה הזאת צוינה על ידי כולם כבעלת התרומה הגדולה ביותר להצלחת הטיול
  .נמצאה לנו בינינו" ֶאֶרץ ְרַות ֶׁשֶמׁש"אותה , ליווה אותנו לאורך הטיול כולו" ֶׁשֶמׁש

  
דאגה ,  שיזמה את הטיול– לשיגי אילןתודה חמה 

-  יחידאיבמסירות לכל המשתתפים וכצוות הווי ובידור
 הצליחה לחלץ תגובות משועשעות אפילו מסרבני ייחודי

שסייע ,  והבריאותלצוות הרווחהתודה ; הצחוק הקשים
תודה חמה ;  הארגוניים והאחריםבשקט בכל הפרטים

ברוח טובה שהדריך את הטיול , חבר גניגר, ס מעוזּבֶ לאַ 
הרחיב אופקים ופתח , קשובהעדינה ותשומת לב וב

  .שערים חסומים
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  שיגי ואבס

 בנאות סמדר' בית האמנויות'
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 בשפע ברכות טובות ואיחולים למזל לילידי דצמברבערב השני של הטיול חגגנו ימי הולדת 
עלו זיכרונות ,  מחבר לחבראדוםבלון באמצעות העברת , בהמשך. צחוק ואושר, שמחה, ובריאות

  .אישיים משותפים

 לפני אורו בננלאה היתה גננת של : בלהה אמרה. לבלהה רפופורט מסרה בלון לאה צבי
. בגן נערכו בחירות: לאה הזכירה. אבל לא מפורט, זה היה נכון כמובן.  שנה20- יותר מ

לתפקיד ראש הממשלה של גן הרציני והשקול  נבחר אור ,בלי זיופים, ברוב דמוקרטי
  ...למופתהדס ובקדנציה שלו התנהל גן , אור נכנס לתפקיד בטבעיות. הדס

:  שנים35- והזכיר היסטוריה בת יותר מלאהוד צבעוני העביר בלון אדום גדעון ברזלי
משאיר את היה , לר במגרש החנייהייחנה את הסמיטרכשה". התבור"אז נהג באהוד היה 

לראות את יפעת בנסיעה עוד מילדות אהב  גדעון ...פירצה קוראת לנהג. המפתחות ברכב
 הבן הקטן ויוצא  לא פעם היה עולה לרכב הגדול אחר הצהריים עם...).ראו גם עמוד (

סמך , ענייןמזה אהוד לא עשה ... לאורווה,  ללולים, לרפת–איתו לטיול הכרת הסביבה 
  ...על גדעון שלא יעשה שטויות

בבית הספר : מירי הבינה מייד. ה כיתתןב, שחר- אהרוני בןמ  אדום קיבלה בלוןמירי יוגב
אם לשפוט לפי האמירה של  לפחות – לא היה שקט במיוחדש ,ולחן אחד ששניהםלקו חָ 

 להרבה הםדבק ב" הגורם המפריע"הכינוי "... יש פה גורם מפריע: "זאב רבןהמורה 
  ...זמן

 רחל היתה בוועדת הקליטה האם: סילביה ניסתה. מרחל כהן גלסמןסילביה לבלון 
אבל היא זו , תה בוועדת הקליטהרחל לא הי? 1976 ליפעת בשנת הגלסמניםשקיבלה את 

והעבירה אליה את התפקיד ,  משכורות בהנהלת החשבונותלהכיןשלימדה את סילביה 
  .שאותו ממלאת סילביה עד היום

שלא הצליחה להעלות בדעתה למה , זהרה ברזלי אתגרה את הזיכרון של תמי פרנסיס
שותף טירונות וקורס  עברו במ,ל"שתיהן התגייסו יחד לנח: תמי סיפרה. תמי מתכוונת

בקורס . ה ותמי למצפה שלם" זהרה לקלי–כיות ואחר כך נשלחו להיאחזויות "מ
 והן –לקראת סוף היום . כיות בכרמיאל הוטלה על הבנות משימת ניווטים בחוליות"המ

 – זאת היתה שגיאה חמורה. צ האחרונה"על הנ" לוותר" החליטו –כבר עייפות ומותשות 
 הליכה שבזיכרון של –ילית מפרכת לבסיס לֵ בהליכה  הבנות נענשו !ות פינעיגלול לא "נחב

  ... עד עצם היום הזההסתיימהתמי לא 

נסעו ,  כאשר היה חונך של אהרון בנהיגה:גדעון סיפר. גדעון יוגב לאהרון רזמבלון אדום 
עם המזלג על , עיגון המלגזה על המשאית. לחיפה אחרי משאית שעליה מלגזהיום אחד 

" לׁשֶ "בעלייה לגשר .  והוא הקפיד לשמור מרחקנראה לאהרון לא לגמרי בטוח, נההקבי
לאחור  המלגזה החליקה !קרה,  ואכן–..."  מה יקרה עכשיותראה, תראה: "אהרוןאמר 

 האשים וכשראה מה קרה, בחריקההנהג עצר את המשאית . ארגזדופן הונחבטה ברעש ב
  ...שאית שלו מאחורכביכול במ-העיאת אהרון על פגברוגז גדול 

 זכרונות משכבר
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 הגן הבוטני ומרכז הצפרות באילת
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 ועמודי שלמה' הפטריה': בקעת תמנע

 !להתראות בטיול הבא
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לביתה  משפחת גבאי בשעה טובה נכנסה
   .החדש בהרחבה

  :נכיר אותם

. נולדה וגדלה בנצרת עילית ,35ת ב ,שמרית

. בוגרת מינהל עסקים במכללת עמק יזרעאל
וכעת מחלימה ' זוגלובק'עבדה כמנהלת סחר ב
  . בבית מתאונת דרכים

, איחולי החלמה שלמה ומהירה לשמרית
  . שנפגעה באותה תאונה' גורביץוכן ליוליה 

תואר בעל , נולד וגדל במגדל העמק, 38ן ב, ירון
מכללת נצרת מחשבים של -הנדסאי תוכנה

ן "עובד כעצמאי בתיווך נדל, לית יזרעאליע
  . בעמק

  

  :ילדיהם

   – 10 בן ,יתרמֵ 
  א"בבית הספר שגי' תלמיד כיתה ה

  – 8 בת ,גאיה
  א"בבית הספר שגי' תלמידת כיתה ג

  –  בת שנתיים,אופק
   ".כלנית"גנון  , הגיל הרךבמערכת

 
 

  
 

קיבוץ רמת חברת , מלכי לביא
 לתפקיד נכנסת בשבוע הבא, השופט

. אגודת מתיישבי יפעתמנהלת 
האתגרים העומדים בפניה רבים 

  .ומסובכים מאוד

 –נאחל למלכי הצלחה בתפקיד הקשה 
קרה הזה לא מיותר להזכיר במ

חשובה של מלכי שההצלחה הניהולית 
  .לכולנו, בראש ובראשונה לנו

  !בהצלחה
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עלייה להתיישבות בעמק המועד  לפי –האחד :  שני שעוני זמןנו היו ל, שנה50עד שמלאו ליפעת 
 שלוש עשור ליפעת ו1964כך חגגנו בשנת . 1954 קיץהמעבר ליפעת במועד  והשני לפי 1926 בשלהי

שנחוג , חג היובל של יפעתברק .  שנה להתיישבותנו40שנים אחר כך ערכנו מסיבה ענקית במלאת 
החלטנו שהגיע הזמן להניח לשעון הישן ,  שנה להתיישבות75 חגיגתעם שנתיים אחרי - ברוב

את בחגיגיות גבת פתחה כש,  עכשיו,ובכל זאת. יפעתשעון , אחדולהמשיך את המניין לפי שעון 
  .את ספר הזכרונות הישן ולעלעל בדפיושוב דומה שחשוב גם לנו לפתוח , 90-אירועי שנת ה

  

התיישבות "במסגרת , בגוש קישוןעלו על הקרקע  )1926דצמבר -נובמבר(ז "פתחילת שנת תרב
בגלל . שדה יעקב וכפר ברוך,  וכן כפר יהושע,קבוצת השרון וקבוצת עיינות, גבת,  שריד,"האלף

לעלות יחד  חברי קבוצת פינסקכל לא יכלו ,  העמוקהמצוקה התקציבית והבוץ, התנאים הקשים
רוב .  עם חבריהםותאחדשבו ייום המיוחל לבמקומות אחרים  ןהמתינאלצו ל וחלקם גבתל

כדי  מרחביהל  חברים15-כמשם נשלחו  1928בסוף קיץ ). פתח תקווה(הממתינים חיכו בעין גנים 
  . הפלוגה בעין גנים נסגרהו לסייע בהחזקת המקום שנעזב מאנשיו

  

רקה הקואופרציה כאשר התפ"). הקואופרציה ("1911החלה כבר בשנת תיישבות במרחביה הה
רובם , הגיעה למקום קבוצה של צעירים משוחררי הצבא הבריטי, אחרי מלחמת העולם הראשונה

 איש – דוד יזרעאלילעתיד -מנוסה מביניהם היה חברנוהיחיד ההחקלאי . מארצות הברית
מאוקראינה בארץ מאז עלייתו ומעשיו  תקצר היריעה מלפרט כאן את שנותיו .העלייה השנייה

 ועד שובו עם ,1914ב בשנת " נסיעתו להשתלמות חקלאית בארהדרך, 1906 בשנת 16.5בגיל 
שנשארו המתנדבים היהודים מאמריקה לצבא הבריטי וקבלת מרחביה לידי מעטים מביניהם 

,  בקיום המקוםהן כדי לסייע, כאשר הגיעו חברי קבוצת פינסק למרחביה. בארץ בתום המלחמה
  . פגשו שם את דוד–לגבת גיאוגרפית להתקרב  ובות בחקלאותכדי להכשיר עצמם להתיישוהן 

  

  

  

  

  

  

, לול, מטעי זיתים ושקדים, כרם, בו שדות פלחהוחברי קבוצת פינסק מצאו במרחביה משק 
מגדל כזה ראו בפעם . ליד הרפת היה מגדל תחמיץ שהוקם שנים ספורות לפני בואם. מכוורת ורפת

  .הראשונה

  )1929(ט " אביב תרפ,מרחביה

  )גוטמן(איצקוביץ  דבורה ,אליהו פפיש: בין היושבים בשורה הראשונה

  )דור-בן(ין 'דורצצפורה , מיכאל קושט, דוד יזרעאלי, דוד-גרשון בן: רכזבין העומדים במ

 מרדכי גוטמן, דור-מרדכי בן: בין העומדים מאחור
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  : סיפר דוד יזרעאלי בזיכרונותיו –! ילו הראשון בארץ מגדל הס– המגדל על הקמת

.  פרות דמשקאיות ופר בירותי12קיבלנו . הבעיה הקשה ביותר במשק היתה הרפת
זו היתה המחלבה היחידה בעמק ששלחה כל יום חלב .  היה מצב הרפת לא רעתחילה

. משך הזמן סבלה הרפת ממחלות וירדה פלאיםהב. בכדים לחיפה ברכבת מעפולה
ואלה שהתגברו היו לפרות , רובם מתו. המחלה העיקרית היתה שלשולים בוולדות

שניזונו רוב חודשי השנה , הגענו למסקנה שכל זה בא מחוסר ירק לפרות. גרועות מאוד
. לגדל ירק לפרות לא יכולנו מחוסר מים. במזון מרוכז עם קצת שחת והרבה קש יבש

  .  ביממה והספיקה רק לשתייהק מים" ממ20הבאר היחידה שברשותנו הפיקה 

 התקשרתי עם האוניברסיטה של קליפורניה והתחלתי לקבל מהם 1920עוד בשנת 
פה ושם כתבתי להם על . חוברות הדרכה לחקלאים שהם מוציאים בכל ענפי החקלאות

ב "בשהותי בארה, זאת ועוד. שאלות שהציקו לנו וקיבלתי מהם תמיד תשובות אדיבות
עתה למדתי מהקריאה . ראיתי על יד כל רפת מתוקנת מגדל לתחמיץשוטטתי בחוות ו

באתי בהצעה זו למחלקת . בספרות המקצועית שגם אנו חייבים לבנות מגדל החמצה
המתנגדים העיקריים היו המומחים מתחנת . ההתיישבות בירושלים ונתקלתי בסירוב

חילה מגדל החמצה לניסיון צריך לבנות ת, לדעתם. ).א.מ,  מכון וולקני–לימים  (הניסיונות
  .בתחנה והם יבדקו את התוצאות

אחד המנהיגים , קפלנסקישלמה בזמן ההוא היה מנהל המחלקה להתיישבות המהנדס 
צורך שום נסעתי אליו והסברתי לו שאין . שהכיר אותי במפלגה' פועלי ציון'של 

ורניה גם בקליפ, מאחר שמגדלי תחמיץ נפוצים ברחבי ארצות הברית, בניסיונות
קפלנסקי הכיר בצדקתי ולבסוף נקבע שבונים את . שאקלימה דומה לזה של ארצנו
' סולל בונה'בין חברינו היתה קבוצת בניין שעבדה ב. המגדל הראשון לניסיון במרחביה

קיבלנו את בניין המגדל על אחריותנו ובנינו אותו לפי . ואחד מהם היה מנהל עבודה
  .  הבריתהתכנון של משרד החקלאות בארצות

לשם . ניגשנו למלאכה. זרענו תירס וכשהבשיל דיו עמדה ליד המגדל מקצצה אמריקאית
כעבור . הידוק התירס עמדו בחורים בתוך המגדל ורקעו ברגליהם עד שהמגדל התמלא

. שהפרות אכלוהו בתיאבון, כמה שבועות של תסיסה קיבלנו תחמיץ חום וריחני
כעבור מספר . בריא והעגלות גדלו לתפארתהפרות התחילו לה. ההצלחה היתה מלאה

המשק הלך .  פרות בתנובה גבוהה ודור צעיר בריא50שנים עמדו ברפת החדשה שבנינו 
מדי שנה היו עזיבות רבות ותנועה שתעזור לא .  אבל הקבוצה לא התפתחה.והתבסס

  ". ן המוהיקני האחרולבסוף נשארתי.  עלתה בקושי רב'מילואים'השגת . היתה קיימת
  

�  
דוד . עברו חברי קבוצת פינסק לגבת,  אחרי כשנה במרחביה,)1929  שנתשלהי(ץ "בתחילת תר

  את המקוםם לידיהושקיבל" השומר הצעיר"חברי חודשים ספורים עם במשך נשאר יזרעאלי 
 עם למושב חרות בגוש תל מונדכך עבר -אחר. יםהכשרה ראשוניליווי ולשם מסירה מסודרת ולשם 

חום על ידי הוותיקים בהתקבל בהוקרה ו, 1955כאשר הגיע ליפעת בשנת . םחבורת המייסדי
  .שזכרו לו חסד נעורים, " מרחביהבוגרי"

  מרים אהרוני
  
  

בני נעורים ישמחו לסייע לחברים 
בעבודות גינון  בהתנדבותותיקים 

כגון עישוב וגיזומים קלים , פשוטות
יבות ומחפרויקט  במסגרת ,במזמרה

  .ענף הנוי המתואם על ידי אישית

  .המעוניינים מוזמנים לפנות אלי

 דפנה קולמר
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  מה קרה לגשם
  

  .  בראשית השבוע בדאגה ילדי הגןושאל, "?מה קרה לגשם"
שנתי - המשקעים הרבממוצע פחות ממחצית –מ "מ 81.5 ירדו 31.12.15עד . הגשם מתמהמה, ואכן

  .ביפעת עד סוף דצמבר
  

 גידול עם כותנה- המתוכננת לדו', בגלל העיכוב בגשמים ניתנה השקיית הנבטה לחיטה בחלקה א
 3בבוקר ערפילי לפני . )יזרע כותנה באותו שטחאמורה לה, אחרי קציר החיטה, באפריל: לאמור(

 ,ש" מנהל הגד,חגי טוך. הממתין לגשםהחיטה של שדה מרגשת שבועות צילם עופר שפריר תמונה 
    .עקב מיעוט גשמיםהעסקית של הענף  התוכנית לשנות אתיהיה צורך עדיין מאמין ומקווה שלא 

  
 

  ציפייה לגשם

 4.12.2015, עופר שפריר :םצילו

  'ו-' במרכז ה16:30 בשעה 4.1.16'          יום ב

  : שעת סיפור                               

  ".שני עננים"הלל .לאה שטייאר בסיפורו המתוק של ע
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  אנו לך משמרת 
ת אושרה גם החלט, 2015במסגרת אישור חוק התקציב 

 אזרחי בינלאומי במרחב בסיס להקים נמל תעופה הממשלה
רוב אנשי העמק משוכנעים .  אליורמת דוד והשטחים הסמוכים

שהקמת נמל התעופה הזה תהרוס את נוף העמק והחקלאות 
, על כן יתר . של תושביוותפגע פגיעה אנושה באיכות החיים

ג "ברור לכול שאף כי הקמת נמל תעופה בינלאומי משלים לנתב
ברור גם שיש למדינה , היא צורך חשוב של מדינת ישראל

שנדחו בגלל לחצים פוליטיים , חלופות טובות ונכונות יותר
  . ואינטרסים כלכליים

מטה המאבק בעמק מארגן הפגנות בצמתים וכנסי הסבר 
,  הציבורימפגש עם המטהשלשום ביפעת נערך . ביישובים

  . והדברים שנשמעו עוררו דאגה רבה

 למנוע את רוע הגזירה מחאה הציבוריתבכוחה של ההאם יש 
  ?שומעלה  היהאם י ה?ולגרום לשינוי ההחלטה

  
  
  
  

  יפעת היא הבית
  

מפגש ל'  שלב בתלחברּוומועמדי הקליטה '  נקלטי שלב א19.12.15 ש"במוצד התכנסו "ביוזמת צמ
 להכיר טוב – לפתוח את המעגל החברתי של הקבוצה  כוונת המפגש היתה. ראשוןווייתיח-חברתי

, המקומות, להזכיר ולהכיר לכולם את הפנים, יותר את בני ובנות הזוג של בנות ובני יפעת
  . הזכרונות והחוויות של יפעת כבית במרוצת השנים, האנשים

 ילדות יפעתית ועם מילון מושגים מקומי עם ניחוחות וטעמים של, לב-המפגש היה מוצלח ומחמם
,  חלקם היו ואינם–ניווט לאיתור מקומות ביפעת -המשתתפים יצאו בצוותי. משעשע ומחכים

 שלהב אפילו –בית ֶסם ועוד , 30+מועדון , הדואר הישן ,יהיהכריכ: חלקם ישנם אך שינו ייעוד
ה אינו אומר להם "המפעל עאחרי שהסתבר שיש ביפעת מועמדים לחברּות ששם , היה על המפה

 דרשו מהצוותים הוכחה מצולמת לאיתור – שופטות קשוחות –ורד שנפיק ושרה אליהו . דבר
נושא אוכל בן (' שלישייה'מה זאת : נערך חידון טריוויה עליז למושגים מקומיים, בנוסף. צ"הנ

ומה ) ...ג היו מזועזעים בני הזו– 'מהפעוטון עד סוף יב, בית הילדים(' טיפול'מה זה , )שלוש קומות
שחיבר את , רם גלעד). לרוב אחד, מספר הפירות לכל ילד בהפסקה הגדולה(' אחד לכל אחד'זה 

הגיע אישית כדי לחוד את החידון ולהעשיר בסיפורים את המילון של מי שלא גדל , השאלות
  ...או סתם שכח, או טרם נולד כשהמושג כבר נעלם, ביפעת

שהכין משה מינקובסקי ) נקניק שוקולד עם עוגיות(טעים -טעים' קיקפולס'המפגש הסתיים ב
  .  עם טעם של עוד של אבנר גלילי ושל מירי יוגבביסקוויטים נוסטלגית-  גבינהובעוגות

  : סיכום פה אחד
  ! תודה!היה ממש כיף

  אבנר גלילי וציפי אזולאי

  בהפגנת מחאה ברמת ישי

 11.12.2015, יפתח פלג: צילום

  

  

  

  

  

  

  למיה סלעי

  .ל" לצהךכות חמות עם גיוסבר

  !איחולים לשירות משמעותי ומעניין

  הדור הצעיר ובית יפעת                    
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  מתרחבים
  

 שים חדם תאי48וספת תזאת הסיבה ל. התרחבות היישוב מחייבת עדכון של שירותי קהילה
  . על חשבון דלת הכניסה המזרחית, בדואר

משמאל לתאים : עכשיו נראה המיספור מעט מוזר
נמצאים , עם המספרים הנמוכים, הראשונים

  . ..המספרים הגבוהים ביותרהתאים עם 

כדי לשפר את השירות לאוכלוסיה הגדולה 
והמגוונת של יפעת פתוח הדואר בימי חמישי גם 

, איש הדואר המסור, שוקי רפופורט .לפנות ערב
  : מעדכן את שעות הפתיחה

  .12:00-10:00 בשעות –' ה-'בימים א
  .19:00- ל18:00גם בין ' בימי ה

 .08:30-08:00 –בימי שישי וערבי חג 

  
  

  הטרקטורן

וְ  רּוּפִס  אט"יָ ְׁש ַּת  הּכָ נֻ חֲ  בֶר עֶ / , תעַ פְ יִ ּבְ  ,הּפֹ  היָ הָ  סנֵ : / היָ הָ ׁשֶ  אהּו הׂשֶ עֲ מַ / , היָ ָד ּבְ  א ...  

ובו , "נס גדול היה פה"של יצחק יצחק בשם מחורז סיפור " מנה אחרונה"בעלון הקודם הופיע כ
שנעצר בנס ממש , 10כמעט בן , טרקטורן צעירעל , בערב חנוכה, שאירע שבוע קודם לכןמעשה 

: יין העירקורא נאמן בעל זיכרון מצו,  שמוליק עדיני. הודות לתושיית שוטרברגע האחרון
 גדעון זה היה. )אך שגויה, "טבעית"הנחה (ישראל - לא היה נעם בןסיפורגיבור ההטרקטוריסט 

. ושלמה שריקי) משפחת עדיני, ילד חוץ שהיה מאומץ במשפחתנו(שאתו היו יוסי שקולניק , ברזלי
  ...גדעון בוודאי זוכר את הפרטים

  :גדעון אכן זוכרו
סככת ב. לראות מה נשמע ביפעת ,כרגיל, הלכנווקר בשבת בב. 'זה היה בתחילת כיתה ד

החלטנו לצאת .  הקטן של גן הירק'אליס'ה עמד) 2יד  מגרש רכב – היום(הטרקטורים 
. תי על מושב הנהג ושני שותפיי עמדו מאחוריי על היצולישבאני . לסיור בוקר קצר

  .  לדרך ויצאנולכיוון הכביש הראשיבירידה  גלישה הנעתי את הטרקטור באמצעות

שהסיעה בעגלה את ענת בת , חיה כהןטיילה באותה שעה על הכביש , לרוע מזלנו
 והתחילה לצעוק בכל כוחה מה-משוםהיא נבהלה , כשחיה ראתה אותנו. השנתיים

 ופרץ  של חיה הבהלהאת קריאותעל קטנוע שמע שוטר שנכנס במקרה ליפעת . לעזרה
  . ..הצלת נפשות, כאילו יש כאן שאלת חיים, לכיווננו בסערה

משולשים קטנים (את המעצורים במהירות נעלנו , בלמתי את הטרקטור. לא היתה ברירה
בין מהשוטר להתחבא  כדי שהטרקטור לא יידרדר בירידה ורצנו )ליד קרקעית הכנפיים

כדאי לדלג על הפרטים של הסקנדל שעשו לנו אחר .  מגרש הכדורסל הישןלידהגרוטאות 
  .כך

אלא ששום נס לא היה כאן וגם , את הסיפור בדייקנות ובחריזה מצוינתכתב יצחק יצחק 
עת מסיבות -הנסיעה הקצרה והבלימה בטרם, הנעת הטרקטור: לא נדרש שום נס

  .חיצוניות היו כל הזמן בשליטה מלאה

   :אחרית דבר

עיבד יצחק את מאוחר יותר . כשבוע אחרי התרחשותו" נס גדול היה פה"בעלון יפעת פורסם 
רן "בשם ) 1966" (חרוזים עליזים"כונס בספר  ואף "דבר לילדים"פורסם ב והוא פורהסי

, בגירסה המאוחרת הגיבור הראשי הוא רן. בסיפור המקורי לא היו לילדים שמות. "הטרקטורן
   .כמובן, שמות בדוייםכולם  –ויואב  גדי –וחבריו 
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  2016חגיגת תחילת שנת 
  2015ופרידה משנת 

  . בחדר האוכל1.1.2016, הערב
  
  

   ירקיד אותנו ניבנתיהתקליטן 
  ... עד שייגמר הכוח22:00משעה 

  

  :)תשלום במזומן (עלות
   50₪ :לאנשי יפעת ובני יפעת

   100₪: לאורחים
  
  

  , שתייה כיד המלך
  .כיבודים ופינוקים

  !בואו לרקוד ולשמוח
  


