
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור טבע

  

 ַהֹחֶרף ֵהִעיף ִמן ָהֵעִצים

 ל ַהִּליִריֶאת ּכָ 

 ָרָצה ְלַלֵּמד ַמֶּשהּו

 ַעל ִמְבֵנה ָהֹעֶמק

ְּבָעְמָדם ָּכ 

 ְנטּוִעים

 ֹפרְּבֵעיֻרָּמם ָהָא

   ֵלִאים,ְּגרּוִמים

 ַוֲחלּוִבים

 ִמְּפִרי

 ֶסָנדֹות

 ְּתמֹוכֹות ִשְבֵרי

 ִסְרֵטי ִסּמּון

 ְקרּוִעים

 ְכָּתםּלַ ׁשַ 

  ִמְתּגֹוֶלֶלת ָּברּוחַ 

 ַּיְצִמידַא ִמי ׁשֶ 

 ֶאת ָאְזנֹו ַהְּפִניִמית

 ֶאל ּגּוָפם

 ַמע אּוַליִיְׁש 

 ֶאת ַהַחִּיים

  ְרצּועֹוד ֹחֶדש ִיְתּפַָ ׁשֶ 

 יםָרִׁש ִמְּבהֹונֹות ַהּׁשָ 

 ִיְנֲהרּו

 ְּבַמֲעֵלה ַהֶּגַזע

 ז ִמן ָהֲעָנִפיםתֵ ְלִהּנָ 

 ִציָפםהָ לְ 

 ּוֵקי ַעְלָוה ְיֻרָּקהְּבִזּק

 ְּבתֹוָכּהׁשֶ 

 לּוַית ִצָּפִריםַהּלְ 

 ְוִזְמזּום ְּדבֹוִרים

   ִּכיַח ַהֹּכלַּיְׁש ׁשֶ 

                                                                                                                                  .אַהְּזַמן הּוא ֶּפלֶ 

  
  

  

 אגי משעול
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  5.1.2016סיפה מיום א

  י לשיוך הדירות"חלופות רמ

ת הסבר להצעת הנהלת יפעת להשלים את תהליך שיוך הדירות התקיימה אסיפ, 26.11.15ביום 
מטרת . 2000כפי שהחלטנו בשנת , 751ולא לפי ) י"רמ( של רשות מקרקעי ישראל 1411 לפי החלטה

אחרי אסיפה זו התקיימו מספר . מות הוותקבכל ר,  להיטיב עם כלל החברים–השינוי המוצע 
במטרה לאפשר לכל חבר להבין את ההצעה , מפגשים פתוחים לציבור בהשתתפות עשרות חברים

מנגנון האיזון הפנימי , לוחות הזמנים, ולתת מענה לספקות והתלבטויות בכל הנוגע למשמעויות
  . 'וכד

  
ָקַדם . 1411עד ההנהלה לעבור למתווה  העברה לקלפי של הצעת ואושרה 5.1.2016מיום באסיפה 

וחידוד הניסוח המבטיח שבכל מקרה לא יידרשו חברים , לאישור דיון בהסתייגויות וחששות
  . 751י דמי חכירה גבוהים יותר ממה שהיו נדרשים לשלם לפי מתווה "ותיקים לשלם לרמ

  : בשני תנאים1411מותנה המעבר למתווה , לפי ההצעה שאושרה להעברה לקלפי

כל החייבים בתשלום לפי טבלת איזוני המעבר יעבירו את התשלום לחשבון נאמנות ייעודי  .1
טרם פניית קיבוץ יפעת למינהל לצורך , במועד החתימה על ההסכם הפרטני מול הקיבוץ

 .1411יישום החלטה 
,  מערך המגרש3.75%יעבירו לחשבון נאמנות תשלום של , חברים ויורשים, כל זכאי השיוך .2

מקרקעין מטעם על ידי שמאי עשה ייחישוב שלפי ,  כתנאי ליישום1411 בהחלטה כנדרש
במקרה שהשמאות על המגרשים שתבוצע על ידי השמאי הממשלתי מטעם המינהל . הקיבוץ

 תהיה גבוהה או נמוכה מהשמאות שנערכה על ידי השמאי מטעם 1411במסגרת החלטה 
או שיושבו להם הכספים , ההפרשיידרשו החברים או יורשיהם להשלים את , הקיבוץ

  .לפי העניין, העודפים ששילמו
  
בין ) איזון על הבתיםה(כי אין בהחלטה זו כדי לשנות או לבטל את מודל האיזון הפנימי , ובהרה
 וכן אין בהחלטה זו כדי לגרוע 19.10.2012  על פי מודל איזונים מיום, לבין עצמםםחבריה

 כלפי הקיבוץ שנצבר החבריםסילוק כל חוב י ב"ים לרממהחלטת הקיבוץ להתנות הפניית החבר
 .עד לאותו המועד

  

שינוי חלופת השיוך  הצבענו על אישור 13-14.1.2016בקלפי שנערכה בימים 
  .1411י למתווה " של רמ751ממתווה 

  . חברים160בהצבעה השתתפו 
  

  .מכלל המצביעים 81.9%שהם ,  חברים131 הצביעו 1411-השינוי ל בעד

  .מכלל המצביעים 18.1%שהם ,  חברים29 הצביעו השינוי נגד

 . אושר1411השינוי לחלופת השיוך 
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  לנופלו  שנים  57  שבט  'יג  ל"אביגדור יהלום ז
  למותו  שנים  33  שבט  'יג  ל"לבב ז-ותיאל בריק

  למותה  שנים  19  שבט  'יד  ל"צילה גובקין ז
  למותו  שנים  36  שבט  'טו  ל"שמואל ברזילי ז

  למותה  שנים  49  שבט  'טז  ל"ליסר ז- רוזה משי
  לנופלו  שנים  44  שבט  'טז  ל"חיים קוצר ז
  למותו  שנים  34  שבט  'יז  ל"ישראל בגון ז
  למותה  ניםש  26  שבט  'יז  ל"מרים דיטל ז

  למותו   שנים  25  שבט  'יז  ל"נתן מירון ז
  למותו  שנים  27  שבט  'יח  ל"פרץ יפה ז

  למותו  שנים   21  שבט  'יח  ל"מרדכי שפר ז
  למותה  שנים  35  שבט  'יט  ל"רוחמה גלעד ז
  למותה  שנים  20  שבט  'כ  ל"מלכה מנוס ז

  למותו  שנים  26  שבט  'כא  ל"זאב עברי ז
  מותהל  שנים  41  שבט  'כג  ל"חוה דורון ז
  הלמות   יםשנ  28  שבט  'כג  ל" זהדס ביטון

  למותו  שנים  18  שבט  'כג  ל"יעקב קליינבוים ז
  למותה  שנים  3  שבט  'כד  ל"יונינה יזרעאלי ז

  למותו  שנים  37  שבט  'כה  ל"דוד ז-גרשון בן
  למותה  שנים  29  שבט  'כו  ל"לאה לוי ז

 לנופלו  שנים  19  שבט  'כח  ל"חיים ז- ניר בן

  

 לקראת בחירת ועד הנהלה חדש לאגודת מתיישבי יפעת
ייערכו , של אגודת מתיישבי יפעתהנוכחי ועד ההנהלה תום שנתיים לכהונת ב

. 11-12.2.2016 בתאריכים הבחירות יתקיימו. בחירות לוועד הנהלה חדש לאגודה
  .  מוזמנים להירשם אצל ריקי במזכירות,ניינים להציג את מועמדותםהמעו

  

  :להזכירכם

 מהם נבחרי ציבור וחבר אחד המשמש 6,  חברים7בוועד ההנהלה של האגודה  �
 . קיבוץ יפעתהנהלתכנציג קיבוץ יפעת בוועד וממונה על ידי 

 . לכל חברי האגודה זכות להשתתף בבחירת חברי ועד ההנהלה �
ברציפות לפני מועד  לכהן כל חבר אגודה החי ביפעת מעל שנתיים בוועד רשאי �

  . הבחירות

בנוסף לחבר הממונה כנציג  (לפחות חבר אחד בוועד צריך להיות חבר קיבוץ יפעת �
 . ולפחות אחד צריך להיות תושב ההרחבה הקהילתית)קיבוץ יפעת בוועד

 

  מלכי לביא                                                                                  
  מנהלת אגודת מתיישבי יפעת

 

  אנו שותפים בצערות מוזס ולוי עם משפח

  .ל"זאלי מוזס  על מות
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  8.12.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  הסכם חשמל מוזל .1

הממוקם בקרבת כפר מנחם הוצגו " דליה אנרגיות"עקרונות ההסכם לקבלת חשמל מוזל מאתר 
  . אושרההסכם . ידי חן מלמד ממשקי הקיבוצים-על

  .סבר להסכם יוצגו בעלון הבאהרקע והה*  

  הסכם להשכרת צריף התרבות .2

מן  וסּותרבות נמצא בשטח המיועד למגוריםמחסן יום כהמשמש כצריף העליו נמצא שהמגרש 
 אישרה הנהלת יפעת את הסרת המגרש ממכרז המגרשים לשיוך 2011בשנת  .כמגרש לשיוךבשעתו 

בדיון שהתקיים . כבקשת צוות השימור, כדי לאפשר דיון והחלטה בנושא שימור הצריף באתרו
תכנות יהאבל לבדוק , לא לשנות את ייעוד המגרש למגוריםש בהנהלה לפני כחצי שנה הוחלט

  .  שלו תוך שימור המעטפת החיצונית,המבנה להשכרה ולא לשיוךהסבת 

 לא לאשרהוחלט , בתום דיון בהצעה קונקרטית לשכירת המבנה תוך התחייבות לשימור המעטפת
  .ההסכם המוצעאת 

   הפנסיה התקציביתמקורות לתשלומי .3

הסכום הנדרש ימומנו  מ75% והחליטה כי תשלומי הפנסיה התקציביתההנהלה דנה במקורות ל
בישיבה הבאה תישמע דעתם של חברי ועדת . מקרן המילואיםישולמו  25%-ו הקיבוץ עסקימ

  .הפנסיה
  

אלא מגדירה חלוקה , י הפנסיה לגימלאיםכי החלטה זו אינה פוגעת בשום צורה בתשלומ, יודגש* 
  .אחרת בין מקורות המימון

  22.12.2015ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  )המשך( הפנסיה התקציבית מקורות לתשלומי .1

 הוחלט להשאיר את –) ר"יו (ישראל- נעם בן אמנון גלעד ו–נוסף עם חברי ועדת הפנסיה דיון בתום 
  . ה כפי שהיאחלטהה

 ש העמק"ש יפעת לגד"כניסת לשותפות בין גד .2

 , העמקש"ל גד" מנכ– בהשתתפות רועי ברקןשהתקיים , שים"בנושא שותפות הגדדיון ראשוני ב
הדיון לא . נעשתה בעניין זהכלכלית שהבדיקה ה הוצגה , יפעת ואמנון גלעדש"גד מנהל – חגי טוך

  .הסתיים ויימשך בישיבה נוספת

  5.1.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  2016וקהילה לשנת תוכנית משק  .1

  .  והעברתה לדיון ואישור האסיפה2016הצעת התקציב לשנת שרה וא

  מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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  12.1.2016אסיפה מיום 

  שאילתא של גד ברנע בעניין חנייה באזורי המגורים . א

 האוסרת חניית רכבים באזורי 2010 אושררה בקלפי החלטת האסיפה מאפריל 2014ביולי 
שיפור אזורי החנייה מחוץ : ת אופן היישום והאכיפה ומפרטת א,למֵעט רכבי נכים ,המגורים

חות על ידי גורם חיצוני והטלת קנסות "רישום דו, פנייה ציבורית ואישית, לאזורי המגורים
המצב השתפר לזמן . רק כשנה לאחר מכן החלו צעדי יישום ואכיפה. כספיים על מפירי ההחלטה

  .תוך חל סחף מתמיד לרעה והמצב חזר לקדמובהמש אך, מה

  :השאילתא

 ?האם החלטת האסיפה על איסור חניית רכב באזורי המגורים בוטלה על ידי הנהלת הקהילה .1

 ?שלוותה בהטלת קנסות, האם הופסקה האכיפה שעליה הוחלט, אם לא .2

כאשר עשרות מכוניות חונות מדי יום , שנוצר" החדש"מה בדעת ההנהלה לעשות לאור המצב  .3
 ?תוך התעלמות גמורה מהחלטת האסיפה והקלפי, ושביםומדי לילה בצמוד לבתי חברים ות

  

  : מנהל הקהילה– גלעד דקלתשובת 

 .הקיבוץ הנהלת ידי עלולא שונתה  בוטלה לאכמובן  ההחלטה .1

  .הופסק לאהחלטה באמצעים שעליהם הוחלט ההמאמץ לאכוף את יישום  .2

חם באלה הילל אמשיך ,קהילה כמנהל. לצערי לא כולם, רוב הציבור מקיים את ההחלטה .3
, עם זאת. ואנסה לאכוף אותה בכל האמצעים העומדים לרשותי ת הרובהחלטהמתעלמים מ

 שלא תצלח אם תנוהל רק ,פוסקת בלתימתמדת ו התמודדותמדובר בצריך לזכור ש
 יש משקל מכריע בהצלחת  לדעת הקהל. נחושה ככל שתהיה–על ידי ההנהלה " מלמעלה"

לכן אני . על איכות חיינו ועל כיבוד החלטותינו, שינוהמאבק לשמירה על בטיחות ילדינו ואנ
אני . וכן לחברים נוספים שפנו אלי ואף הגיבו בעלון באותו עניין, מודה לגד ברנע על השאילתא

מפניות תעלם  להכיםמשי שממעטיםל ירהעהיות מעורבים פעילים ולל את הרבים מזמין
 תפנית אמיתיתעשויה לחולל ,  הרובאי השלמה של דעת הקהל עם הפגיעה ברצוןרק . וקנסות

 .במצב
  

 

   2016תקציב משק וקהילה לשנת . ב

, שרון ורדיהוצגו על ידי כפי ש, 2016לשנת  והקהילה עסקים התקציב ותוכנית האושרובאסיפה 
 .)תמחירנית (ורד מרקיארבעזרת ,  מנהל הקהילה– גלעד דקלועל ידי , עסקיםכספים ומנהל 

  :2016ית  של תוכנמשימות עיקריות

 .העמקת ההפרדה בין עסקים וקהילה ושיפור השקיפות �

 .הכנת מתווה לחלוקת רווחים לחברים �

 .ש העמק" גדש יפעת עם"הצעת מיזוג גדקבלת החלטה בעניין  �

 .ג לדונם" ק100להגיע לרווחיות בענף השקד וליבול מעל  �

 .שנטוע במטע האבוקדו הקיים ובדיקת האפשרות להגדלת שטחי האבוקדו �

שדרוג לכנית וקבלת רישיון חלוקה מותנה והכנת ת, "לק חשמל היסטורימחַ "יסה למתווה כנ �

 .תשתית החשמל

 .כניסה למתווה של הסדרת שימושים לא מוסדרים �

 .המשך מגמת הגדלת המקור מהשכרות עסקיות �

 ."הלֶ עֲ מַ "שדרוג תוכנת המידע  �
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 ידולי שדהג

 2- וישתמש בכ,גידול- בדו' ד1,500 מתוכם ', ד9,420על מגוון גידולים שונים ש יגדל השנה "הגד
 13.6מתוכננים לייצר מחזור הכנסות של   גידולים שונים11 מגוון של . מים להשקיהק"ממיליון 

 1.4-כ(וקחת בחשבון מחירים נמוכים לכותנה  התוכנית ל.₪ליון י מ3ורווח תפעולי של ₪ ליון ימ
גרעיני  נמוך למחיר ,מאותה סיבה, כן ולםהצטברות מלאים גדולים בעומ כתוצאה )ליברה/דולר

  . )טון בשנים קודמות/ 1250₪ לעומת 2016-טון ב/ 900₪(החיטה 

 .ורכישת מחרשה חדשה' שאיבה של מאגר אהשיקום חדר ב מתוכננת השקעה

  'אור'פרדס 

 ,ש"צוות הגד. ניבה מלאה צפויה רק בשנה הרביעית .ה של ניבהי נכנס לשנה שני'אור'פרדס ה
הפרי .  יתמודד שוב עם מורכבות הקטיף וחוסר הוודאות במזג האוויר,2015שנת סיון בישצבר נ

הביטוח תיעד את הנזק ואנו . סבל עד היום מחנטה לא טובה ומשפשופים כתוצאה ממכות רוח
   .עוקבים אחרי המשמעויות מתוך מטרה ללמוד ולהשתפר

להגיע לאיכויות על מנת , ברד מהגנהבכוונתנו להמשיך להשקיע ברשת , כלקח מן השנה שעברה
  .פרי גבוהות

  
  העמקרפת

,  ביחד עם הכנסות ממכירת עגלים.2016 מיליון ליטר חלב בשנת 13.8רפת העמק מתוכננת לייצר 
ליפעת תעביר  .₪ מיליון 3.7-ורווח של כ₪  מיליון 29.7-עגלות ופרות תייצר הרפת הכנסה של כ

  .ד"ים חלוקת רווחים ושכהכולל, ₪ מיליון 1.9- כ2016הרפת בשנת 

 טוב יותר מהסכם ,2015  שנתהנה הרפת מהסכם חדש לאספקת מזון שנחתם לקראת סוףי ת2016בשנת 
מכסת החלב צפויה לעלות . 'מתווה לוקר'מחיר המטרה צפוי לרדת בעקבות ירידת מחירי המזון ו. קודם

  . בעקבות תכנון לקוי ומחסור בחלב

רפת . שפכי הרפתטיפול בלים החדשים של המשרד לאיכות הסביבה ביחס לכנסו לתוקף הכלי י2016בינואר 
שאושרו על ידי המשרד , השקעות בסככה חדשה ובמאצרות הזבלהעמק תעמוד בכללים אלה הודות ל

  .לאיכות הסביבה

    הסולארימיזםה

 תולהחזר ההלוואעד כה  הופנוהתקבולים . כניתו בהתאם לת,הפרויקט מייצר חשמל כבר שנה שלמה
פיקדונות ,  במשקנמוכההריבית הרמת של כתוצאה . להחזר ההלוואותוליצירת פיקדונות בבנק כבטוחה 

 יתחילו להצטבר מזומנים בחשבון 2016שנת הבטוחה מתמלאים בקצב מהיר מהמתוכנן וייתכן שלפני סוף 
  .השותפים

  
 לול

 –  אלף אפרוחים103- כל מדגר כ ב, מדגרים5 מתוכננים 2016 שנתל. ר" מ7,840הוא הגידול בלולים שטח 
  . ח" אש138ברווח של , ח" אש626- כעומד על צפי להכנסה ה.  פטםן טו1,390כ שיווק של "סה

הסתיים הסדר הייצור האחרון . כולוהפטם מבחינה כלכלית מושפע הלול במידה רבה מהסדר הייצור בענף 
 ופגיעה ירידת מחיריםשיביא לצע גדול  צפוי הי, ייצורבהעדר הסדר. ועדיין אין הסדר חדשבשנה שעברה 

  .השנה לקראת סוף קרהזה י, ייצורייחתם הסדר אם  המניחה ש,כנית זהירהות 2016לשנת בנינו . ביצרנים

 , בעיקר בחודשים החמים,שפר את תוצאות הגידולבמטרה ל
שיטת האוורור בשני בכוונת הלול להחליף בשנתיים הקרובות את 

כדאיות אנחנו בודקים את ה. ורור אורךאוורור רוחב לאולולים מ
. במהלךף השתתפות האינטגרציה את היקהכלכלית של ההשקעה ו

מחצית האינטגרציה תשתתף באם תוכח כדאיות כלכלית ואם 
 שנת לאוורור אורך ובאחד בהסבת לול 2016שקיע בשנת נ, העלות

 .נוסף נשקיע בהסבת לול 2017
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  מטעים

 אבוקדו

ח ואמור להשאיר " אש1,584-מתוכנן ל 2016לשנת כנסות המחזור ה . דונם290 הוא האבוקדו ימטעשטח 
באים היתה חודשים ההיה לאבוקדו מחיר טוב ואילו לגבי ה 2015בסוף שנת . ח" אש295 תפעולי של רווח

והקדמנו , הפרי משקל מעלייתהצפוי  המוסף הערךיהיה גבוה מ מהמחיר המוסףהערך הערכנו ש. אי ודאות
 2015 מתבטאת בעליית ההכנסות לשנת תוצאת המהלך .2016 הפרי שהיה מתוכנן לתחילת  קטיףאת

החלפת חלק , שנטוע במספר מקומות במטעב נת השקעההשנה מתוכנ .2016וירידה בהכנסות של שנת 
 .  שעלויות האחזקה שלו גבוהות, הישן'מיול'מציוד ההשקיה שיצא מכלל שימוש והחלפת ה

  

 שקדים

 'פת'-ו'  ד62-  כ'נאפא', ' ד63-  כ'כוכבא', ' ד300-  כ'אום אל פחם'זן  ה– . דונם435 הואם מטע השקדישטח 
מטע . ח" אש206ח ואמור להשאיר יתרה תפעולית של " אש1,636-כנסות מתוכנן להמחזור ה. ' ד10-כ

 'ד/ג" ק100-  להגיע להוא 2016לשנת היעד שהוצב . השקדים עובר הליך של שיקום לאחר שנים לא טובות
  ). שקד קלוף(גלעין 

 זן הוא' שפע'.  חסרים עציםםבהש במקומות 'שפע'זן ה שתילה של נת מתוכנ2016-כנית ההשקעות לובת
. קריילשפר את החנטה של הזן הע ולכן עשוי 'אום אל פחם' המקדים בפריחתו את הזן העיקרי ,הפֶר מַ 

רים הקשורים להשקיית המטע ותוחלף ניטור פרמטשל  תותקן מערכת ,על את ההשקיהיליל מנת ע, בנוסף
 . מערכת סינון

  

 השכרות מבני משק

התאמת חלק מהסכמי השכירות למחירי שוק של הענף ביחס לשנה קודמת הודות ל גדל העודף 2015 שנתב
 תחת , נמשיך להשקיע בהתאמת מבנים נוספים להשכרה2016בשנת . ומימוש זכויות בהסכמים קיימים

בכוונתנו להכשיר שטחי השכרה במבנה של בית האריזה . קציב השקעות מוגדרמגבלות ייעודי קרקע ות
  . קומתי-  במבנה התלתשמעל המזכירותבשתי הקומות הישן וכן 

פסק .  שהוא צריך לשלםשכר הדירהאנו מנהלים הליך בוררות עם השוכר של מתחם שלהב ביחס לגובה 
כזנו מאמץ רב  רי ולכןבר בסכומים גדוליםמדו. 2016הבורר אמור להתקבל במהלך הרבעון הראשון של 

  .בהכנות ובהליך עצמו

בתום למידת . כנית להסדרת שימושים לא מוסדרים ושמרנו מקור כספי לכךו עבדנו על ת2015במהלך 
 נתחיל ככל הנראה 2016בשנת .  שחלקן בוצעו וחלקן עדיין בביצוע,הנושא החלטנו על שורה של פעולות

 . הממשלהליך ההסדרה מול משרדיהב

  

  קונדיטוריה

צפוי מכירות המחזור .  אלף קופסאות של עוגיות100-   יותר מ2016 שנתהקונדיטוריה מתוכננת לייצר ב
נובעת בעיקר ה , העלאת המחיר כתוצאה מעלייה בכמות הנמכרת וכן מ,שנה קודמתלעומת   4%- בכלעלות

במהלך השנה . את עלות התשומותהקונדיטוריה תמשיך במאמץ להוריד . מעליית שכר מינימום במשק
שמור על להקונדיטוריה צפויה  ך הכולבס.  לחסוך בהוצאות חשמלל מנתישודרג תנור האפייה הראשי ע

 . עם שיפור קל בשיעור של הגידול בהכנסות,רווחיות דומה לשנה קודמת

  

 רכב

לפני . תאונהעקב הושבת ש אחדסיימו את תקופת ההחכרה ושלושה  ש–  ארבעה רכביםהוחלפו 2015בשנת 
. יכולת הפעילות להישאר מאוזנת ברמת המחירים הנוכחיתאת נחיצותו ובדקנו את החלפת הרכב הרביעי 

 . לא מתוכנן שינוי במצב הקיים2016בשנת 

  

 מוסך

 הפעילות , למרות זאת. בגין מעבר הצוות לימי עבודה מקוצרים2015 שנתפעילות המוסך הצטמצמה ב
 כשוכר , הכנסת בעל מקצוע נוסף בתחוםבאמצעותרות לענפים יסינו לשפר את השך השנה ניהלבמ. מאוזנת

.  במטרה לטפל ביותר כלים של הקיבוץ,רות טוב יותרי ננסה לתת ש2016 שנתב. חלק ממתחם המוסך
 2016תקציב .  ובמידת הצורך נחלק למשתמשים הוצאות שהמוסך מממן,נבדוק את מרכיבי ההוצאות

  .עם עודף קטןמתוכנן להיות מאוזן 



 8

  

  

  

  פני האסיפה
  בעקבות האסיפה האחרונה

  
  . 2016באסיפה האחרונה הובאה להסבר ולאישור תוכנית התקציב של קיבוץ יפעת לשנת 

 ואף הוצגה בצורה הצעת התקציב הוכנה על ידי ממלאי התפקידים בצורה יסודית ומעמיקה
אסיפות הפחות טובות מבין אלו  מבחינת התנהלות הדיון היתה זו אחת ה,למרות זאת. בהירה

חשוב להפיק  . ואני מקבל על עצמי את מלוא האחריות לכך–ר "שבהן מילאתי את תפקיד היו
  . ולא בפעם הראשונה בהצגת התקציב השנתי–לקחים ממה שאירע באסיפה זו 

  

  דיוני התקציב. א

הדבר נובע .  לקבל או לדחותמתבקשתשהאסיפה ,  כמקשה אחתמובאת לדיוןתוכנית התקציב 
בדיון . מעצם ההכרח להציג תקציב מאוזן ולהגדיר לשימושים המוצעים את המקורות הכספיים

כל שינוי בסעיף אחד מחייב שינויים בתוכנית , פתוח אי אפשר לשנות סעיף מסוים זה או אחר
 הסברהמצריכות של חברים הערות ב לדיון מפורטלהיכנס עד בלתי אפשרי קשה ,  כמו כן. כולה

התוצאה היא שרצון חברים להבין את סעיפי התקציב .  או כניסה להבהרות מרחיבותממושךע רק
 לפעמים כאלה –הצגת התקציב והסתייגויות והערות הנשמעות במהלך , לעומק לא מתמלא

,  יוצר תחושת תסכולהדבר. ות וללא מענה פתוחותנשאר –שחוזרות ונשנות בדיוני התקציב 
  .  וחוסר אמון בדיון הציבורהרגשה של אי שקיפות כלפי

  

נכון יהיה להציג את התוכנית לציבור כשבועיים לפני , להבאבדיונים על התקציב נראה לי ש
אין זה מן  .הבאתה לאסיפה ולהתחייב להשיב באסיפה על שאלות והשגות שיעלו מצד חברים

חובה לרשום , כן-כמו. שבסעיפים מסוימים תידרש ההנהלה להכין שתי חלופות שונות, הנמנע
שיהיה לו משקל בהמשך , בדיון מיוחדיגויות וההערות ולהשיב עליהן יבמהלך הדיון את כל ההסת

  . ההתייחסות לאותו עניין
  

  תרבות הדיון. ב

נושא זה ". 17מתחם "של תשתיות ה פיתוח  היה באסיפה זוהדיוןעליו התפתח שנושא המרכזי ה
יימשך דיון בעניין והאם ומתי איך האם ו ברורה וגם לא היתה החלטה, לא הוצג בבהירות מספקת

.  הגיעה לאסיפה כדי לאשר נושא זהקבוצה גדולה של בעלי עניין .הצעה ארוכת טווח לאישורתוגש 
חברים חלק מה, לצערי, ברם. יהיו מניעיו אשר יהיו, השתתפות של כל חבר באסיפהמברך על אני 

.  לסיים את הדיון ולעבור להצבעהוחזרו ודרשוהפריעו לנהל דיון ענייני וממצה שבאו לאסיפה 
הצעה "שהצעות להפסיק דיון ולא לאפשר הבעת דעות באופן חופשי ופתוח אינן , חשוב להבהיר

סדר ופוגעות במעמד -הצעות כאלו הן הצעות לאי, אדרבא. המחייבת הצבעה מיידית" לסדר היום
וחוסר סבלנות תבטאות בוטה  ה,צעקנותתופעות של , למרבה הצער. כמוסד דמוקרטיהאסיפה 

ת החברים ביפעת גם לאסיפוהתקשורתית  לדברי הזולת חלחלו מהזירה הישראלית הפוליטית
  ). ?ואולי להיפך(

זו גם אם , תודעאת אפשר לכל אחד להביע ר האסיפה ל"יוכהחשוב ביותר אני רואה את תפקידי 
מגוון הקולות והדעות הדמוקרטיה נבחנת בראש ובראשונה בהקשבה ל. אינה דעת רוב

מי רק כאשר כל להצבעה אני משתדל להביא את הצעות ההחלטה . ובהתחשבות בדעת המיעוט
יחסות ימהת,  לפחות במידת מה, יוצאים מסופקיםשרצה להתבטא קיבל את רשות הדיבור וכולם

רך אני מאמין שזו הד, למרות זאת. הדיון מתארךלפעמים בשל כך . להצעותיהםומכבדת עניינית 
  . זו גם בעתידניהול אנסה לשמור על דרך הנכונה לשיח הציבורי שלנו ו

 רן רון
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  לשנות לאלתר את דרך קבלת ההחלטות
  בעקבות האסיפה האחרונה

  
כאשר לכל חבר זכות , בשחר ימי הקיבוץ התקבלו ההחלטות על ידי האסיפה בדמוקרטיה ישירה

ורובם , החברים היו צעירים ומעורבים. הרובלהשתתף ולהצביע וההחלטה מתקבלת על פי הצבעת 
.  הלכה ופחתה ההשתתפות הפעילה באסיפות מסיבות רבות, השניםבחלוף. השתתפו באסיפות

, את רוב הנושאים לדיון במועצה נבחרתביפעת  העברנו , שנים10-משך כל, 90-באמצע שנות ה
 המייצג את הציבור בצורה ,מתוך תקווה שהדבר יבטיח חשיבה שקולה במעגל חברים גדול יחסית

 בשנים האחרונות כאשר התמעטו החברים במועצה עד כדי אבסורד. מאוזנת ופחות חשוף ללחצים
  . חזרנו שוב להעלות באסיפה פתוחה לכול את הנושאים שעל סדר היום, לקיומה

  
 גם בעבר עמדו לא פעם אינטרסים אישיים אואומנם . מצב האסיפה היום הוא לדעתי בלתי נסבל

אבל נעשה מאמץ להעמיד את העניין כטובת , )' וכוקבוצת גיל, צוות ענף(של קבוצות אינטרסים 
לצורך אינטרס אישי מובהק מגייסים : היום אין בושה.  חברתיהכלל או שמירה על ערך

מפריעים ,  קצרי רוחיושבים באסיפה  וכולםמשפחה וחברים קרוביםהאינטרסנטים הישירים 
השדולה . או לחלוק עליולעומקו להבין את העניין מעטים שרוצים  חברים לשאלות וניסיון מצד

הגיעה להצבעה לטובת העניין שלמענו להגיע במהירות : לדבר אחד בלבדהמגויסת חותרת 
עניין נושא שיש להם בו  שוב עלה אלא אם כן י–לאסיפות בנושאים אחרים לא יבואו . לאסיפה

  .זה להימשךתת ל אסור ל.בושה וכלימה ליפעת, "לרצון הכל"זהו עיוות גמור של . אישי
  

 הכול –בהצבעה באסיפה עצמה יותר  ששום החלטה לא תתקבל בלי דיחויאני מציע להחליט 
הצבעה אפשר למציע י אנ, כדי להגביר את ההשתתפות בהצבעה. קלפיהכלל ביעבור להכרעת 

. ל להצביע מהבית בצורה מזוההיוכשירצה בכך כל חבר . ינו מסובך לביצועשא עניין ,אלקטרונית
  . תתבטל גם בעיית ייפוי הכוח של חברים שאינם יכולים להגיע לקלפיכך

   מירסקיפוצי
  

 
� 

לא מעט אסיפות מהסוג  היטב ממוכר ליאך הדגם שמתאר פוצי , לא נכחתי באסיפה האחרונה
של רצון הכלל עיוות ההצבעה באסיפה כיום היא  אני סבור שאף,  כמו פוצי. שבהן השתתפתיזהה

  . אני תומך גם בפתרונות הטכניים שפוצי מציע. ושהגיע הזמן לתקן

לחילופי , לית למידע על הנושאים שמובאים להחלטהאבמה פורמכהאסיפה תמשיך לשמש 
  .אך ההצבעה לא תיערך באסיפה עצמה,  ולייצוג כל העמדות וההסתייגויותמחשבות

  
תכן שגם הדיון באסיפה יאלא י, בע באופן יותר נכון לא רק שרצון הכלל ייק,אם נתקן וננהג כך
  .אולי גם לתרבותי יותר, יהפוך לענייני יותר

  שחר- אהרוני בן
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הדברים . היא הזמנה לדיון וחשיבה משותפת, השיחה עם פוצי בנושא שמעסיק אותו כבר זמן רב
 מוזמנים הינכם. כי אם ניסיון להניע מהלך ממשי של שינוי, אינם הרהורים פילוסופיים בעלמא

  .נולכוללהביע דיעה ולקחת חלק בעניין הנוגע 
  .א.מ

  :פוצי

השינוי ". קיבוץ מתחדש"למודל ל שינוי אורחות חיינו ומעבר לפני למעלה מעשר שנים החלטנו ע
שנשארו ט מספר לא גדול של קיבוצים למעֵ , כמו גם ברוב הקיבוצים, היה הכרחי ביפעת

שמר את האידיאולוגיה תוך יכולים לם רשותלכספיים שהמקורות כאלה שה רובם, שיתופיים
. על כל חבר וכל משפחהביפעת  השפיע השינוי באורחות החיים. כלכלית-על התנהלות לאחיפוי 

בפרספקטיבה של עשר שנים ניתן להבחין שהשינוי לא נקלט ולא הופנם ברמת , כן-פי-על-אף
למען ו, למעננו –הגיע הזמן לשינוי תודעתי גם ברמה הציבורית . ההתנהלות הכללית של הקיבוץ

  .עתידהחברה היפעתית ב

מבטיחים את יציבותו יחד שניהם רק  ש–י יסודות על שנ, לדעתי, הקיבוץ המתחדש צריך לעמוד
   . בכל הגילים ורובדי החברהוקיומו ואת איכות חיי החברים

:  לאמור– עזרה הדדית ודאגה לאיכות שירותים גבוהה לכלל החברים שימור: היסוד האחד
   .סבסוד החינוך והבריאות והבטחת קיומם של חיי תרבות

ה שנתית חלוקהקיבוץ בצורת נכסי  הפעילות הכלכלית של שיתוף החברים בפירות: היסוד השני
 בעלי המניות והעובדים של –הוא אינטרס של כל אחד ואחד מאיתנו  יסוד זה.  כספי דיווידנדשל

  .אינו מתקיים היוםהיסוד הזה . גם אינטרס של החברה בכללותה והוא –" יפעת"הקונצרן 
  

  ?כסףהרי ליפעת אין , נחלק דיווידנדמאיפה 

גם היום משתדלים מנהלי , בקיבוץ הישן, כמו בעבר. זה רק עניין של סדר עדיפות,  כסףיש
אלא שבמקום שהרווחים יופנו .  והצוותים להגדיל את ההכנסות ולהשיא את הרווחהפעילויות

הם מושקעים בעיקר בהגדלת כושר הייצור של הענפים , צורת דיווידנדים אל החבריםחלקם בב
  .  תקווה שלא תמיד מתממשת–יותר את פוטנציאל הרווח בתקווה להגדיל עוד 

 יושקעו בענפים עצמם רק לשם הבטחת הרווחיות לאורך הפעילויות היצרניותעלינו לקבוע שרווחי 
 רק ינוצלו" הזדמנויות עסקיות" .טווח- עתידיות ארוכותתקוות- ולא לשם התרחבות ותחזיותזמן

  .  אחרת זה הימור מסוכן ולא הזדמנות–  תוך שנתיים ימיםמובטחכאשר החזר ההשקעה 

נציגי הציבור בוועד ההנהלה של הקיבוץ צריכים לייצג את האינטרס הציבורי הזה ולרסן את 
המטרה עליהם להזכיר כל הזמן ש. ממלאי התפקידים ומנהלי הפעילויותל שלהשקעות הרעיונות 

גם כדי לעודד . וידנדים לחברים צריכה להיות הגדלת הדיוהפעילויות העסקיותהעיקרית של רווחי 
צריך אולי למצוא מנגנון של בונוס ,  לחשוב בכיוון זההפעילויותי נהלמממלאי התפקידים ואת 

  .לצוות שיגדיל את תרומתו לדיווידנדים לחברים
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" עתודות"לקרן מועברים כספי . קרן המילואיםלחברים צריך להיות מקור נוסף לדיווידנד השנתי 
 הפנסיה שלנו מאז שקיבלנו החלטה על הקמת קרן פנסיה תגמולי נכנסו  שאליה,הקבוצתית

קרן המילואים מעבירה לגימלאים את המגיע להם על סמך תקנון הפנסיה ומחזירה . לחברים
. עבור הבטחת הפנסיה לחברים בגיל עבודה, לשם הקטנת הגרעון האקטוארי" עתודות" לפיםכס

אני . שעל שימושיו לא החלטנו, בשנה₪ ל כמיליון בקרן המילואים עודף שאחרי כל זה נשאר 
  . צעד ראשון להנעת השינוי התודעתי כ, לחבריםדיווידנדלחלק מהסכום הקצות מציע ל

  
  ?ממתי, איך יחולק הדיווידנד

 או 50/50 – ותקבחלקה על פי מפתח  שוויוני וחלוקת הרווחים צריכה להיות בחלקה על פי מפתח
   . ונחליטכל חלוקה אחרת שעליה נדון

אני . לאלתר צריכה להתקבל נד שנתידעל חלוקת פירות הנכסים לחברים בצורת דיוויההחלטה 
  .והסכום יגדל משנה לשנה, ייווצר שינוי תודעתי, אפילו בסכום נמוך, מאמין שאם נתחיל בכך

  

  

  

  

  

  

ני   :יואב אהרו

 חבריו חיי ואיכות קיומו ,יציבותו את מבטיחים יחד שניהם שרק, יסודות שני ברשימתו מונה פוצי
 של הכלכלית הפעילות מפירותלחברים  ידנדודיו חלוקת והדדית העזר שימור: המתחדש בקיבוץ
  .הקיבוץ

 חבריו בין הקיבוץ משאבי של הוגנת חלוקה הוא הדדית עזרה שימורל החיוניים היסודות אחד
 כזאת הוגנות של קיומה לא ראיתי האחרונות בשנים שקיבלנו ותאחד בהחלטות. השונים לגיליהם

 נכונה החלטה היא, 1411 שיוך לחלופת מעבר על, שקיבלנו האחרונה ההחלטה ,לשמחתי. אצלנו
 ישחקלא נניח לה להו, כלשונה זו החלטה לקיים נצליח מידה באיזו יהיה שלנו המבחן. הוגנת וגם

 רמת את םלקיי נצליח הדעת על מתקבלת הוגנות לרמת בחזרה רק. הביצוע במבחן יכשללהו
  .הרצויים ההדדית והערבות השיתוף

" עסקיות הזדמנויות "כי מציע פוצי. פחות לא מורכב וידנדודי וחלוקת ההשקעות מדיניות נושא
 רווחי כי העההצ. מדי גבוה רף זהו לדעתי. שנתיים תוך מובטח ההשקעה החזר כאשר רק ינוצלו

 ,לדעתי, להוביל עלולה הקיימת ותהרווחי הבטחת לשם רק בענפים יושקעו היצרנית הפעילות
התוצאה . פיתוחשום  ללא הקיים המצב שימור – כלומר,  בלבד"רבֶ ׁשֶ  השקעת "של למדיניות

לאורך  רּמֵ לׁשַ  כדי. זמן לאורך הרווחיות שלושחיקה  ירידהודאית של מדיניות כזאת היא -הכמעט
  אפילולהתקדם להמשיך םחייבי, מתמדת בהתחדשות צורך יש, בחקלאות במיוחד, רווחיותזמן 
 עליה. זהירה יותר להיות חייבת שלנו ההשקעות מדיניותש מסכים אני. במקום לעמוד כדי

פניתי , בהתאם להשקפתי זאת. ורודות תקוות על לאו ויועכש וידע אמת נתוני על להתבסס רק
מעמיק וביקשתי לקיים דיון , מנהל העסקים שלנו,  לשרון ורדי2016לקראת הדיון על תקציב 

 שדה לגידולי מטעים גידולי בין שלנו והמים הקרקע משאבי הקצאת כולל, השונים המטעים בענפי
  . שנתיים- חד

עלינו לעשות  אולם, לחברים דיווידנד חלוקת לשקול להתחילשל פוצי  ההצעה את בחיוב רואה אני
ת קוחלמר מ ולהישבעתידגם  דיווידנד לשלם יכולתנו את להבטיח כדי ,מרבית בזהירותזאת 

  .מחר של הדיווידנדים חשבון על היוםנדיב  דיווידנד
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קרובים שהם אומנם  הפעם לשני אתרים –שוב יצאו ותיקי יפעת ליום סיור ביוזמת צוות הרווחה 
  .אתר אשכול והרדוף:  קשה לבקר בהם כיחידיםאבל, יחסית ליפעת

  

סינון וטיפול ביולוגי טרם , יכי שיקועבמי הכנרת בתהל' מקורות'באתר אשכול מטפלת חברת 
במרכז המבקרים המרשים . הזרמתם כמי שתייה צלולים לכל הארץ באמצעות המוביל הארצי

מי תהום של אקוויפר ההר , בהם הכנרת(למשאבי המים של ישראל ותיקי יפעת באתר התוודעו 
בים לשימושים ׁשָ לחין מּומי קו, י שטפונותמ, קידוחי מים ומים פוסיליים בדרום, ואקוויפר החוף

 שמעו על ניהול משק באמצעות מיצגים מאירי עיניים. ) התפלת מי ים–חקלאיים ומעל הכול 
 תוכניות הפיתוח ,הטכנולוגיות והתהליכים שקיימים היום, הבטחת בטחון המים, המים הארצי

  .ואתגרי העתיד
  

,  מתקיימת פעילות חברתיתרוֹ שבתחומי חצ, י ומיוחדלקיבוץ ערּכִ המטיילים בהרדוף התוודעו 
בני ילדים ו: כרבע מאוכלוסיית המקום הם בעלי צרכים מיוחדים. חינוכית ואנושית יוצאת דופן

אנשי היישוב ואנשי חינוך ורווחה העובדים .  בסיכון וצעירים המתמודדים עם משבר נפשינעורים
הנערים והצעירים , יםהילד. תמיכה רגישה וקשובה והרבה אהבה, במקום מעניקים לכולם חום

לשקם את חייהם למצות את יכולותיהם וכישוריהם ומשולבים בחיי היישוב וזוכים בהזדמנות 
בשמחה מיוחדת . את של קבלה ועידוד לעצמאות וביטוי אישיבאווירה מרּפֵ , רוגעתכפרית בסביבה 

עמותת  העובדת זה שנים בהרדוף כמנהלת אדמיניסטרטיבית של ,עפרי אילתפגשו כולם את 
  ).רדוףהרפאת מהילה ק(ה "קמ

  

, פרותרבה  עם ה–היתה בסככת רפת בהרדוף אבל קבלת הפנים המלבבת , כמעט קשה להאמין
 ואוורור הגורם לייבוש, הפלא הזה מושג על ידי קלטור יומיומי! אבל בלי בוץ ובלי מפגע ריח

 .וצרי הפירוק של פעילותםם ושינוי תשינוי אוכלוסיית המיקרואורגניזמי ל–וכתוצאה מכך , להזב
 את מַטֵּייבהזבל חסר הריח . והפרות נקיות, דפֶ בלי צורך בתוספת ֶר , ץ הפרות נקי ומתוחחמרּבָ 

  . שדות החקלאות האורגנית של היישוב
  .א.מ

  
  

  ? שלנוהרדוף גם ברפתרפת היש מניעה ליישום מודל 

  :משיב, מנהל רפת העמק, עמרי גולדהור

 ומקלטרים את  העמק ברפת'שיטת הרדוף'מים את כבר שנים שאנחנו מייש
  .  ברפתות רבות בארץ אומצה שיטה זו–לא רק אנחנו . המרבצים

היא  ברפת בוץ וריחנראה לי שהסיבה העיקרית לכך שבהרדוף כמעט שאין בכלל 
ייתכן שיש תרומה ). צפיפות נמוכה(ח ליחידת שטשם מספר הפרות הנמוך 

שתוכננו לממשק אחר ,  שלנוככות הוותיקותמסוימת גם לחלוקת המרחבים בס
  .  מאוחר יותר'שיטת הרדוף'והותאמו ל

יחל , הרושם העמוק שהשאירה רפת הרדוף על הוותיקיםם בעקבות אאשמח 
הפחתת ול  שלנורווחת הפרות ל– ברפת העמק קמפיין לבניית סככה נוספת

   .הבוץ והזבובים בקיץ, הריחותמפגעי 
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 שחר-בן משפחת בשעה טובה נכנסה
  .ביתה החדש בהרחבהל

  :נכיר אותם

מהנדסת . חדרהבגדלה  ,35ת ב ,סתיו
 עובדת ).גוריון-אוניברסיטת בן(חומרים 

 –' לּוֶמִניס'כמנהלת פרויקטים בחברת 
  .חברה למיכשור רפואי ביקנעם

- של רותי ואהרוני בןבנם, 36, )יונתן(יוני 
אף  .ר לכולם מילדותמּוּכָ , גדל ביפעת, שחר

-אוניברסיטת בן( חומרים סמהנדהוא 
 עובד כמהנדס אבטחת איכות ).גוריון

במגדל ' רקטוֹ נַד מיקוֹ סֶ  ראֶ אּוטָ 'בחברת 
העוסקת בפיתוח וייצור של , העמק

  .הת האלקטרוניקומוליכים למחצה לתעשי
  

  :ילדיהם

קוראת , ית תיאטרון בהתהוות שחקנ, אפשר לזהותה לפי צחוקה המתגלגל.גן אתרוגב, 4  בת,תמר
  .בכל יום מחדש בשמחת חייםאת סובביה  מדביקה ,ספרים בפרשנות מיוחדת

נרקם  תמים ומבטשמאחורי  , ילד בלונדיני עם עיניים כחולות.צבחבפעוטון , בן שנה וחצי, נדב
  .קירות הבית החדשיצירתי של ר עסוק באחרונה באיו. התעלול הבא

 

  

 

  

  מזל טוב

  לגוני והראל קסוטו

  הדרבן להולדת ה

  ישראל-לתמר ונעם בן

  .להולדת הנכד

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לרותי ופנחס פפיש

  יהלינכד להולדת ה

  .לירדן ועמוסבן 

 !ברכות לכל המשפחה

  לנעמה קולניק

  .ל"צהשחרורך מברכות חמות עם 

  !הצלחה בהמשך הדרךאיחולי 
  

  לתומר אדוט

  .ל" לצהךברכות חמות עם גיוס

  !ייןאיחולים לשירות משמעותי ומענ

  הדור הצעיר ובית יפעת                    
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  ח" תשיליד

כמדי שנה הביאו הבאים כמתנות יום . צביקה לוילפני שבוע נחוג שוב בפרלמנט העמק יום הולדתו של 
לחיילים  שכולם יימסרו – ומיקרוגליםקומקומים חשמליים , טוסטרים, הולדת שמיכות ותנורי חימום
   .הלבאת בודדים ויחממו את הרגליים ו

ות כשהבריא,  מפני שגם בשנה הזאת–כמדי שנה 
ממשיך צביקה לדאוג , כל כך פתאום התרופפה

, לחיילים הבודדים ולהיות להם אב מסור ואוהב
 והם משיבים לו –דואג ככל יכולתו לרווחתם 

  . אהבה

ָּבֵאי יום ההולדת שרו עם צביקה משיריה היפים של 
חיבקו אותו בחום והביעו ברגש רב תקוות , הארץ

  . החלמה

לתקוות , ברכותשותפים ל, כל בית יפעת, אף אנו
  ...לּו יהי. לטוב

 

  

  מראות

שחזר וצייר  –ה נֶ כמו הצייר קלוד מוֹ 
שוב ושוב את אותם שלושה עצי 

אותן ,  וגשר כנסייהםאות, צפצפה
 בניסיון ללכוד את ,נימפאות באגם

עופר כך  – סוד קסם ההשתנות
חוזר שוב ושוב :  עם המצלמהשפריר

י אור אל מראות פניה של יפעת בתנא
 בימים בהירים –ואווירה שונים 

 ;אבק וערפל, עננים, ובימי אובך
 בימים ;בימי קיץ ובימי בוץ וגשמים

. של רוך וחסד ובימים קשים
 כל –ובצילומים האלה של עופר 

  .וכל האהבה. המכאוב

  

 

  

  מוקף אהבה
 אמנון גוטמן: צילום

  :למעלה
 שלוש"ה סדרהתמונות מארבע 

) 1891( "על גדת הנהרצפצפות 
   .קלוד מונההצייר של 

  . שפריר מצילומי עופר–למטה 

דרך המשק והאסם : מימין
  .4.1.16 , הבוקרבערפל

 – אחרי הגשם הכבד: משמאל
 .9.1.16 ,מ ביום אחד" מ100- כ
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  הנטיעה הראשונה

היתה המעשה הסמלי והמעשי הראשון של הפלגים ) 1952פברואר (ב "נטיעת עצים בשבט תשי
איחוד -וגבת, קבוצת השרון והמצטרפים אליה משדה נחום: שהתאחדו לשם הקמת יפעת
שנערך , ם אפילו לטקס הנחת אבן הפינהדַ טקס הנטיעה קָ . והמצטרפים אליהם ממחניים

בכך קיימו החברים הלכה למעשה את הפסוק המקראי שליווה אותם כחזון .  לאחר מכןכחודשיים

ם, ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ: "ו עוד מימי נעוריהםוכצַ  מחמת מזג האוויר הסוער והגשום ששרר ". ּוְנַטְעּתֶ

ט "י, נדחה טקס הנטיעות הראשון בנקודה החדשה בימים ספורים ונערך ביום שישי, ו בשבט"בט
  ). 15.2.1952(ב "בשבט תשי

  

 מתוך חזון יההפסוק האחד ה . לבטא את המעמדהפליאושני הפסוקים שעיטרו את במת הטקס 

 הנביא מצּוֶוה לקחת :)יז, יחזקאל לז ("ְלָך ְלֵעץ ֶאָחד, ְוָקַרב אֹוָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד": העצמות היבשות

. ב אותם זה אל זהקֵר ות ישראל ולמלכ ואחד את מלכות יהודהשאחד מהם מסמל את , שני עצים
מתוך הקרע והפילוג תצמח אחדות :  במילים פשוטות.השניים לאחדיתחברו בהתערבות אלוהית 

, הבחירה בפסוק זה ברורה מאליה, בהקשר לפילוג בגבת שמתוכו הוקמה יפעת. חדשה ויציבה
  .בהירה ומדוייקת

  

ְלֵגי ָמִים": ר לכל ילדּכָ מּופסוק אומנם היה הפסוק השני  תּול ַעל ּפַ ֵעץ ׁשָ אך , )ג, תהילים א ("ְוָהָיה ּכְ

בהכירי את חברינו הוותיקים ואת עומק המחשבה והידיעה . לדעתי נבחר לגמרי שלא במקרה
נראה לי שמי . אין לי כמעט ספק שלבחירה יוחסה משמעות פנימית עמוקה, שאיפיין רבים מהם

כעץ  לא –כעץ שתול ": ם" המלבי עיניו את פירושראה לנגד, שבחר בפסוק תהילים זה דווקא
והשתול הוא הצמח שנעקר ,  הנטוע הוא הנטוע במקומו;כי יש הבדל בין הנטוע והנשתל, נטוע

טא בדיוק מופלא את יהפסוק ב, בראייה זו".  להשביחו ולתקנו,ממקומו ונשתל במקום אחר
, ם ממקומוש לאחר שנעקרלהכות שורשים מחדהתקווה : התחושה של החברים במעבר ליפעת

  . דווקא מתוך כאב העקירה,להתעצם ולהתחזק פי כמה
  

מטקס הנטיעה מימין צילום הנלבב ב
רואים את בגבעת יפעת החשופה הראשון 

 הצעירים מקבוצת השרון בני הנעורים
  .ברקע פסוקי המקרא

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  :מימין לשמאלבנים 
, אמציה וילקומירסקי, עמוס עברי, אבנר גלילי

  .יחזקאל עזרוני, שלומיק זיגלמן
, זיוה יוגב, תרצה יוגב, שפרה יזרעאלי: בנות

 .מירי פסחי, נורית דנאי

 מרים אהרוני
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   חג האילנות ואיכות הסביבה–ו בשבט "ט
  

  29.1.16 ,ו"ט שבט תשע"י, ביום שישי
   17:45נתכנס במועדון דורות בשעה 

  .קהילתי" ו בשבט"סדר ט"ל

  , נטעם מפירותיה, נשיר ונספר בשבחי הארץ
  .היהדות והציונות, בדרך הקבלה" לתקן"וננסה 

  "שולחן הסדר"וזמנים להביא לאתם מ
  .מטעמיהומעט תקרובת מפירות הארץ 

  
   10:00נתכנס בשעה  30.1.2016, בשבת

משם נצא ברוח ירוקה  ,במגרש הלבן בגבעה
מבצע ניקיון ברחבי יפעת , ועליזה לנטיעות

בהן , ופעילויות נחמדות בגינה הקהילתית
וכיבוד רענן של פיתות על יצירה לילדים 

  .טאבון ותה צמחים
  

 !כולם מוזמנים להשתתף, מתאים לכל גיל

 !חג שמח
 


