
  
  

   איזון עדין
  

 ּונֶׁשּלָ ת ַּׁשּבָ ֶאת הַ 
  סַרק ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַהְכִניׁשֶ 

  אה ָיכֹול ְלהֹוִציָּת ַרק אַ ׁשֶ 

  .תֵני ֵנרוֹ ְׁש ְחִזיִקים מַ 

  ד ִנְהִיים ֶאחָ ּהסֹופָ ּבְ ָבל אֲ 

  דֵנר ֶאחָ ּבְ ִתילֹות ּפְ י ְׁשֵּת 

  .ָׁשהַהְתָחָלה ֲחָד לְ 

  ןיפִ ּוְרצּפַ -ּדּו ּוית ָהִיינִׁש ֵראבְ ּו

  .ם עֹולָ יּולָּת ְדָרה ָהָיה ִׁש  טּוחּבְ 

  הְדָר ִׁש י דֵ ּמּוֵני עַ ְׁש ו ׁשָ כְ עַ 

  תיִ ּבַ ְחִזיִקים מַ 

   ,ֶפתֹופֶ ּכֲאִני ְקָצת ִמְת ׁשֶ כְ ּו

  .ן ָעִדיןּזּו ִא .ָּתהאַ ׁשֶ כְ ּו

 שפי-סיון הר
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  למותו  שנים  34  אדר  'א  ל"אברהם עמית ז

  למותה  שנים  14  אדר  'ה  ל"חוה הבר ז

  למותה  שנים  28  אדר  'ז  ל"דבורה שושני ז

  למותו  שנים  42  אדר  'ח  ל"מאירי זשמואל 

  למותו   שנים  7  אדר  'ח  ל"אשר קוזניצקי ז

  למותו  שנים  49  אדר  'ט  ל"אליהו פפיש ז

  הלמות   יםשנ  15  אדר  'י  ל" זגוטה שוחט

  

   5.2.2016, ו" תשעשבט בו"כ', ויום , היום
  את חברינו היקריםמנוחת עולמים נלווה ל

   אפרים שמואל
  . ועמוס גל

  

  , םוכן דברי משפחה וחברים לזכר, דברי הפרידה בהלוויה
  .יופיעו בעלון זיכרון ביום השלושים

  
  
  
  
  

  

הנושא שפוצי העלה , חלוקת רווחים לחברים
כפי שהוצגו , 2016 לשנת ההנהלה יעדיהוגדר כאחד מ, )בעלון הקודם" דעתישינוי תו"לדיון בראיון 

  . ואדרבה אדרבה, זו להצעה שיתנגד מי שאין מעריך ניא. 12.1.2016באסיפה מיום 
  

 עתיד את רואה הוא בוש האופן עם גם כמו, זה בנושא פוצי של דבריואני מסכים במאה אחוז עם 
השני ו הדדית ערבות עזרה הדדית ו–האחד , יסודות שני על תתהמושת קהילה:  המתחדשהקיבוץ

 קצת שמכיר מיש, אוסיף ואומר. הקיבוץ נכסי של הכלכלית הפעילות בפירות החברים שיתוף –
 מזכיר כניסתו של ניר מאיר לתפקיד לאחר ,הקיבוצית בתנועהכעת  הנושבות הרוחות את

 העומד הקואופרטיבי במודלהוא וץ הקיב עתיד ,היום התנועתי הקופי -על שגם יודע ,התנועה
  . פוצי של ההצעה בבסיס

  
. הנכונים ליפעת  המימוש וקצב הנכונה השיטהבשנה הקרובה נקיים דיונים מסודרים על פרטי 

  בנושאהחלטה קבלתלהגיע לו ניםדיו להוביל מיעדיה את אחד רואההנוכחית  ההנהלה, כאמור
  .)...כמובן ,קלפיהצבעה בב(

  הל הקהיל מנה–גלעד דקל 

 

 חלוקת רווחים לחברים
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נמסר בעלון הקודם כי הרקע וההסבר להסכם , 8.12.2015ועד ההנהלה מיום ח על ישיבת "בדו
  .יובא בעלון הבא) שאושר על ידי ההנהלה באותה ישיבה(החשמל המוזל 

  : מרחיב ומסביר– מנהל העסקים –שרון ורדי 
  

  אנרגיה ירוקה

 הרקע. בישראל החשמל ייצור במשק מהותיים ושינויים לרפורמה עדים אנו האחרונות בשנים
 לתחרות החשמל שוק את לפתוח הרצון, החשמל חברת של המוגבל הייצור כושר הוא לרפורמה

 מערכת ,כחלק מרפורמה זו ,בנה יפעת קיבוץ .לסביבה יותר ידידותי ,"ירוק חשמל "לייצר והרצון
 ושימוש מהרשת םיזו ניתוק (יזומה הלָ ּׁשָ להַ  בגנרטור והשקיע משק מבני על גדולה סולארית
  ).בגנרטור

 מיזם. עודו גז-ביו, מים, שמש, רוח מאנרגיית חשמלכיום  מייצרים המדינה ברחבי שונים יזמיםמֵ 
והוא משלב ייצור חשמל באמצעות  ,הגלבוע רכס על  הוקםבאזורנושל אנרגיה ירוקה  מעניין

במפלסים  מאגרים שניייצור חשמל באמצעות שאיבה והולכה של מים בין ו גדולות רוח בשבותש
  .שונים של ההר

 הגדולה. טבעי גז על לרוב שעובדות ,פרטיות כוח תחנות הם יותר והמושקעים הבולטים יזמיםהמֵ 
 הוקמה" ותאנרגי דליה" .בקרבת כפר מנחם, "ותאנרגי דליה "הכוח תחנת היאאלה  ןימב ביותר

 משקי בין מתחלקת על התחנה הבעלות. ושותפים הקיבוצים משקי י"ע ₪ ליארדכמי של בהשקעה
) 8% (יזמים שני, )20%() המפורסם לא (פישמן, )20% (ישראל תשתיות ןקר, )49% (הקיבוצים

  .ההסכם שעליו חתמנו הוא עם חברה זו). 3% (יזרעאל עמק ומשקי
  

    והסכם החשמל המוזלהחשמל מחיר מבנה על הסבר

 ההולכה מרכיב, הייצור מרכיב – מרכיבים משלושה בגדול בנוי משלמים שאנו שמלהח מחיר
  .28% –האחרים  המרכיבים ניוש מהמחיר 72% מהווה הייצור מרכיב. החלוקה ומרכיב

 הייצור מרכיב על 7% של הנחה מקנה לנו "ותאנרגי דליה" עםשעליו חתמנו  המוזל החשמלהסכם 
 לעודפי מתייחסה, "ב דור" םהסכ מדובר ב).החשמל חברת של נשארים והחלוקה ההולכה מרכיבי(

 לא השיא בחודשי.  בצריכת חשמלהשיא חודשי אינםש בחודשים מייצרת כוחהת שתחנ חשמל
 ,"א דור "הסכמיב. חשמלה מחברת אלא" ותאנרגי דליה"מ החשמל את נקבל לא כי ,מהנחה נהנה

   .השנה כל לאורךמוזל  חשמל לספק" ותגיאנר דליה"מתחייבת , גדולים חשמל צרכני עם נערכוש

 התחייבות כל ללא ,שנתי ממוצעב 4%-בכשלנו  החשמל עלויות את להוזיל אמורשנחתם  ההסכם
 דור "הסכמי לקבלת עדיפות לנו נותןו) מראש יום 60 של בהודעה עלויות ללא ולבטל ןנית( דנוימצ

   .שלו הייצור כושר את יגדיל יזםשהמֵ  לאחר" א

 רופיש לשם כספי מקור לייצרהכספים שייחסכו כתוצאה מן ההסכם מיועדים , ספק רהסֵ  למען
  . ביפעתהפנימית החשמל תשתית של בעתיד
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  זכויות הרוב וזכויות המיעוט, קלפי, אסיפה

בעלון הקודם פתחו פתח לדיון עקרוני בשאלת גבולות שחר -בןדבריהם של פוצי ואהרוני 
,  לקלפי מן האסיפה כל ההצבעותלהעביר את של פוצי ותומך בהצעתאני . הדמוקרטיה ביפעת

על ידי קבוצת  כרת קבלת החלטות אסיפהנפחית במידה ניבכך . לאחר דיון והחלפת דעות באסיפה
 לפעמים אף ,החלטות שאינן רואות את טובת הכללהוק כדי להעביר -אדיסת יגתמבעלי עניין ש

  .ממש מנוגדות לה
  

. לא נוכל למנוע פגיעה בזכויות מיעוט הרבה חבריםבהן ישתתפו בהצבעות קלפי ש גם ,עם זאת
התקבל אפילו  ו,"חוקי"הליך שהוא במזכויותיו  ל מיעוטושינשל היו מקרים גם אצלנו , לצערי

בר אוקטובקלפי בדוגמא לכך היא ההצעה הנוגעת להסדרי האיזון שאושרה . בהצבעת רוב בקלפי
הייעוץ המשפטי . יהם של חברים שהלכו לעולמםבזכויותההחלטה שהתקבלה פגעה קשה . 2012

 ולכן בלתי מוסרית בעליל היאש, קבלת החלטה זו מנע בצורה חדה וחותכת  רק שלאשל יפעת לא
  . אלא אף דאג לתקינותה החוקית,גם בלתי חוקית

  

קפח זכויות עלולות לנוספות הבהצעות לדון כנראה ש ֵר נידָ , לא רק בהםו,  שבהליכי השיוךמאחר
שעשויה , שאינה צמודה למקרה ספציפי, החלטה עקרוניתכבר עכשיו לקבל אני מציע , מיעוט

מבחינה חברתית של הצעות החלטה בעלות משמעות  שבמקרים ,י היאהצעת. לבלום את התופעה
הנהלת יפעת תחויב  , בלתי מוסריותהןעל פנימשום כך הן ו,  שעלולות לפגוע במיעוטוכלכלית

בעל סמכות ,  לחוות דעת של בורר חיצוני מוסכםאו,  בלתי תלוי,לייעוץ משפטי נוסףלפנות 
משפטית  רק תתבקש תהיה לאדעת שהחוות . ת כמעסיקשאינם מחויבים ליפע, רתּכֶ ציבורית מּו

היועץ של  של היועץ המשפטי של יפעת וחוות הדעתיהיה ניגוד בין אם .  אלא גם ערכית,ליתאפורמ
 וההצעה לא תוכל האחרון על הראשון חוות דעתו של תגבר, או הבורר הבלתי תלוי/המשפטי ו

 .פעת ולא על ידי שום רוב באסיפה לא על ידי הנהלת י–להיות מועברת לאישור הקלפי 
 

  . ללא שהות בסוגיות אלודיוןלטובתה של יפעת מתבקש 

  ראובן שהם
  

  
�  

ני בן, פוציבעלון הקודם פתחו  ן- אהרו רו ורן  התנהלות :  בשיח חשוב שעניינושחר 
אופי , דרכי קבלת החלטות ושמירה על החלטות, השיח במישור הציבורי ביפעת

  . התייחסות לשאלות של חוק ושל צדק, טיה ביפעתהדמוקר

  . לכת- לשיח בהצעה מרחיקתראובן שהםברשימתו בעמוד זה מצטרף 
  .ותבצירוף הזמנה להתייחס,  לעיונם של מספר חבריםו נשלחדברים אל

וגלעד דקל   .ודבריהם מובאים להלן,  נענו להזמנהאמיר כהן 

  .להעלות הצעות משלהם, יבלהגלהתייחס ו, חברים נוספים מוזמנים להצטרף

 מרים אהרוני



 5

  

  

  

  

  

  החלטות ציבוריות ביפעת
  

  . ואני עושה זאת ברצון, התבקשתי להתייחס לדבריו של ראובן שהם המופיעים בעלון זה
  .הוא חשוב לכולנוש, אני מקווה שחברים נוספים יצטרפו לדיון העקרוני בנושא זה

  

  הערות מקדימות

חשוב למצוא כל דרך . אני תומך בהצעת פוצי להעביר את ההצבעות לקלפי, באופן אישי �
 .להביא חברים רבים ככל האפשר להשתתף בהצבעות ובקבלת ההחלטות

אני דוחה מכל . ד רמי צידון"י עו"הליווי המשפטי של צוות השיוך נעשה במשך כמעט עשור ע �
המעידה על חוסר היכרות עם עבודת , המשתמעת מדבריו של ראובן, קורת כלפיווכל את הבי

 .הצוות ואישיותו של רמי צידון

  .דרכי החלטה והליך השיוך,  זכויות מיעוט:אתייחס בדבריי לשלושה היבטים
  

  זכויות המיעוט

הרי . נותמונח זה כשלעצמו הוא מורכב ונתון לפרש. הוא בעייתי" זכויות המיעוט"השימוש במונח 
ייתכן שבעיני חבר או מספר חברים ,  ובכל זאת–לא כל הכרעת רוב היא פגיעה בזכויות המיעוט 

  .ההחלטה נתפסת כמקפחת את זכויותיהם
  

ויכולים " זכויות מיעוט"אביא מספר דוגמאות מההווי היפעתי בנושאים שיכולים להיחשב כ
  :ןאשר להן היבטים לכאן ולכא, "החלטות רגילות"להיחשב כ

 : קביעת סדר העדיפות– הקצאת הדירות לשיוך  .א
יתרון למי שיכול , יתרון למי שנמצא במבנה צפוף, "טובה" יתרון למי שכבר נמצא בדירה 

 .לעמוד בעלויות שיפוץ ומעבר דירה

  :איזונים פנימיים  .ב
סכום האיזונים אינו מאפשר בנייה , סכומי האיזון אינם מאפשרים בניית תוספת משמעותית

 .אלא בחלקם ליפעת, תשלומי המשלמים אינם עוברים באופן מלא למקבלים, תיתמשמעו

  :פנסיה  .ג
 .גובה הפנסיה בהשוואה למה שנותר לשימוש ציבורי

  ):עדיין לא בוצע(רווחים /חלוקת פירות נכסים  .ד
 .חלוקה על פי ותק לעומת חלוקה שוויונית

  :הקצאת מגרשים לבנייה  .ה
מכל " בן ממשיך"לעומת שמירת מגרשים ל" םבגיל המתאי"הקצאה למי שנמצא כרגע 

 .משפחה

  :סבסוד בחינוך  .ו
 .או הפחתת מיסוי/עזרה למשפחות צעירות לעומת הגדלת רווחים ו

  

  .עוד דוגמאות רבות, כמובן, ויש
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הפוגעת באופן ממשי , הפלָ אין זה אומר שלא ייתכן בכלל מצב שבו התקבלה החלטה מַ 
 פתוחה הדרך בפני כל חבר לפנות אל –להערכתי ,  מאוד נדיר–במקרה כזה . בזכויות מיעוט

קיבוצי והיבטיו -בהתייחסותי כאן אני מבקש להרחיב בנוגע לדיון החברתי .בית המשפט
  פגיעה בזכויות המיעוט, שאינם בהכרח, המורכבים

  
לשמירה על זכויות המיעוט איננו למנות מישהו מעל , לדעתי, הפתרון הנכון, בכל מקרה

היועץ "הלא גם . לא לשקול את ההצעות באופן ענייני ולגזור מידה של מתינותא, האסיפה
חזקה שהוא ! על יקבל שכר ממישהו-שראובן מציע למנות במעמד" המשפטי הבלתי תלוי

בפעם הראשונה שייתן חוות דעת שאינה לשביעות ) משמע- תרתי" (תלוי"יהפוך להיות 
  .רצונו של מישהו

  
היא על ידי החלטה עקרונית , לפעמים מנוגדים, ת שוניםדרך נוספת להתייחס לרצונו

בעת הדיונים , 2001בדרך זו נקטנו בשנת . משולבת שמאגדת מספר נושאים מרכזיים יחדיו
במסגרת דיון במספר נושאים , במלאת עשור לשיוך, לפני כשלוש שנים. על חוברת השינוי

הצעתי למזכירות דאז , )גרפיתצמיחה דמו, חובות עבר, איזונים, שיוך, פנסיה(מרכזיים 
קיבוץ "שתבטא את השינויים וההתאמות לאחר עשר שנים של , לשקול אפשרות כזאת

והנושאים ממשיכים להתקדם כל אחד בפני , מסיבות שונות הדבר לא הבשיל". מתחדש
  .עצמו

  
 מקבל מפעם , ולהתפתחהמעוניין להמשיך לחיות,  שגוף חייחד עם זאת חשוב להכיר בכך

  . החלטות חדשותלפעם

  
  דרכי קבלת החלטות

היתה מרובת , 2016זו שדנה בתקציב , האסיפה שעוררה את הנושא... אתחיל מהסוף
.  תופעה מבורכת כשלעצמה–ביניהם גם כאלה שממעטים להשתתף באסיפות , חברים

  .חברים כאלה היו משני הצדדים של העמדות שבאו לביטוי באסיפה
  

  : טמון בכמה מרכיבים לאזן ולקבל החלטות נכונותהפתרון אני חושב ש,בצד האופרטיבי

 .כל ההצבעות בקלפי  .א

 .חיפוש דרכים להשתתפות חברים רבים בהצבעות בקלפי וגם באסיפות  .ב

כלל : לשם דוגמא. חידוד המבנה הארגוני של יפעת והבהרה מי הגוף המחליט בכל נושא  .ג
פות בהשקעות בין לא בטוח שקביעת עיתוי השקעה תקציבית בכל מתחם וסדר העדי

 .המתחמים הוא נושא נכון לדיון באסיפה ולהצבעה בקלפי

אשר לא ניתן , כתוכנית חומש, והשקעות תשתית במיוחד, התייחסות להשקעות בכלל  .ד
בכל שנה לפתוח בה את הדיון מחדש ולאיים בקיצוץ לגבי מה שעדיין לא הספקנו 

 .לבצע

קיימים , כמו כן. אסיפה וועדת ביקורת, קיימת מזכירות, ביפעתמֵעבר למרכיבים אלה   .ה
 .הליכי ערעור ובתחומים שונים יש החלטות על הליכי בוררות ליישוב מחלוקות

שלפי החוק יש להם זכות , ישנם מספר גורמים חיצוניים. יפעת איננה מעל החוק  .ו
אין . שפטבתי המ, רשם האגודות השיתופיות: החלטה ופיקוח מעל אסיפת הקיבוץ

יקבל שאף הוא , חכם ככל שיהיה, אדם אחדיכהן בו שמקום ליצירת תפקיד חדש 
 .סמכויות מעל אסיפת החברים
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  הליך שיוך הדירות ביפעת

  .שני דגשים חשובים בנוגע להליך שיוך הדירות ולדרכי קבלת ההחלטות

טות אישיות שבו החברים נדרשים לקבל החל, ארוך טווח, הליך השיוך הוא הליך חד פעמי  .א
לכן נמנענו במהלך כל השנים מלבטל החלטות שיוך . כבדות משקל במצב של חוסר ודאות

 .אני חושב שנכון להמשיך בדרך זאת. שהתקבלו בעבר ושחברים התבססו עליהן בשיקוליהם
  

 אינה 1411 ומעבר להחלטה 751ההחלטה שקיבלנו באחרונה על ביטול החלטה : הבהרה
וון שבהחלטת המעבר הקפדנו שלא לפגוע בציפיות הלגיטימיות של כי, כלולה במסגרת זאת

 .ולא לשנות את מצבם לרעה, החברים

באופן   הליך האישור של ההחלטות במסגרת שיוך הדירותנעשה, מתוך הכרת המורכבות  .ב
ובכל , אלא שבכל שלב, לא רק שההחלטות כולן הובאו לקלפי. המשתף והשקוף ביותר

 :של שלבי -רבדר  ביצענו הליך מסו,החלטה
  פרסום והסבר .1

 קבלת חלופות מהחברים .2
 דיון בצוות עם מציעי החלופות .3
 דיון באסיפה בחלופות החברים .4
  הצבעה בקלפי על החלופות .5
  פרסום והסבר של הנוסח המעודכן לציבור,הכנסת החלופות שאושרו לגוף ההחלטה .6
  .כמקשה אחתהנוסח המעודכן  אישור  .7

אין בה אבחנה בין חברים שהלכו , ראובן מתייחס  שאליה2012לגבי החלטת האיזונים משנת   .ג
 יש הבדל בין דרך החישוב עבור חברים משלמים לבין  זובהחלטה .לעולמם לבין חברים חיים

. כאשר בשתי הקבוצות יש חברים חיים וחברים שנפטרו, דרך החישוב עבור חברים מקבלים
מֵעבר לבדיקה . מם אינה נכונההצגת ההחלטה כקיפוח מכּוון של החברים שהלכו לעול

ִמנעד ההחלטות גדול . למדנו גם על החלטות איזונים בקיבוצים אחרים, המשפטית שנעשתה
ללא " איזונים"ָהֵחל מסכומים גבוהים מאשר ביפעת ועד קיבוצים שבחרו לעשות , ביותר

ההחלטה . יפעת נמצאת בתוך מרחב ההחלטות הקיימות. תשלומים כלל בין החברים
 .שכולן היו לגיטימיות, לה ברוב קולות בין חלופות שונותהתקב

  
כי במהלך השנים התקבל חלק לא מבוטל מחלופות החברים וכי הנוסח הסופי , לא מיותר לציין

להמשיך , בכוונתנו. של החלטות השיוך שלנו הוא פרי עבודה משותפת של צוות השיוך והציבור
אני חושב שזוהי דרך נכונה ומציע ללמוד ממנה . ותלפעול בדרך זאת גם בניסוח ההחלטות הנותר
  .גם בגיבוש החלטות והסכמות מרכזיות בעתיד

  אמיר כהן

  
  
  
  

  לידיעת החברים

 מדידות לבצע נדרשים אנו ובנייה לתכנון המקומית לוועדה הפרצלציה מפת כדי להגיש
 צורך בחלק מן הבתים יהיה. במדידות הקרובה בתקופה יחל שנבחר מודדה. אנליטיות

  .לערוך מדידות גם בתוך הבית

ן יהיה המודד עם ביפעת הקשר איש    . מדליהסיימו
  .בכל מקרה שתידרש גם מדידה פנימיתלחברים יודיע לחברים מראש יתאם וסיימון 

  מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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   ביפעתקבל החלטותהדרך לנהל דיון ציבורי ול
  שחר בעלון הקודם- בעקבות דבריהם של פוצי ואהרוני בן

  ודברי ראובן שהם בעלון זה
  

  ובקלפי באסיפהביפעת  החלטות קבלת

. בקלפי להצבעהביפעת עוברות כבר כיום  באסיפה לדיון המגיעות ההחלטצעות הה כל כמעט
 שהוכרע נושאאני מתקשה להיזכר ב, השנתיים הכספיים וחות"והד התקציב אישור טעֵ למַ 

  . מהותי בנושא מדובר כאשר ובודאי ודאיוב, שבה התקיים הדיון באסיפה

 להעביר עניין כלשהו כדי באסיפה מהנוכחים 10% בדרישת די ,יפעת תקנון פי על ,מכך יתרה
את  בבקשה להעביר חברים 3-2תמיכה של המשמעות היא  האסיפות רוב לגבי. בקלפי להצבעה

  . גם אם לא הוחלט על כך מראש, ההכרעה לקלפי

 ברוב באסיפה יתקבלו לא בחיינו הציבוריות ותחלטההש רצונם של החבריםכי , לפיכך נראה לי
למעשה בשגרת - מתממש הלכה, בקלפי כולו הציבור להכרעת יובאו אלא – מגוייס או לא – מקרי

 מהאסיפההמחייבת לקבל את כל ההחלטות בקלפי ושוללת , החלטה מפורשת. ההתנהלות
  . לי מהלך שגוינראית, תקנון הקיבוץב לה המוקנות סמכויות

 התקדמנו לא אך, ראשונית בדיקהעל ידנו  נערכה כבר לגבי רעיון זה –האלקטרונית  הצבעהאשר ל
  .זה נושא םדֵ לַק  מקום יששואהרוני אני מסכים עם פוצי . מימוש לכדי

  

  וזכויות מיעוט הדיון תרבות

 באסיפה או קלפיב – הצבעהאופן הל ישיר לתרבות הדיון והשיח הציבורי יש קשרש בטוח אינני
 ,השני את האחד יותר לראות לנו אבדהקצת ש ליכולת נושא זה בעיקר קשור אוה ,לדעתי. עצמה

 דבריו אתבעמדת המתנה לרגע שיסיים  ולא דבריו את להבין רצון אמיתי מתוך זולתל להקשיב
  . חזרה לתקוף כדי) הטוב במקרה(

 יפעת של המשפטיים םיועציה מידישפטי להפקיע את סמכות הייעוץ המ ראובן של הצעתו, לדעתי
.  הינה הצעה מסוכנת,חיצוני גורםולמסור אותן ל יפעתקהילת  מידי ולהפקיע את זכות ההחלטה

 החלטות ולקבל, מורכב כלשהו ציבורי דיון לנהל היכולתבסיס  אתרעיון זה ישמוט מידינו יישום 
  . המעצבות את חיינו ודמותנו

את צרכיהם של  לראות כחברה נויכולתוחוסר אמון כלפי  יאושי של רוחב ה זובהצעאני חש 
 המסקנה שאליה הגיע שזוצר לי . החברים כלל של לאינטרסים ולדאוג ביפעת שונים ציבורים

למחשבה על דמותה נוספים  ואולי אף עצירה של חברים ,אני מקווה שהמשך השיח הפתוח. ראובן
של ראובן ושל  ם שינוי בהרגשת יצליחו לחולל– כבני אדם, כיחידים, ועתידה של יפעת כחברה

  .אלה המרגישים כמוהו

  גלעד דקל
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  מתקדמים בתהליך  .א

 נקיים במועדון 13:00-10:00בשעות , 12.2.2016' ביום ו
 תלחברּוולמועמדי הקליטה ' דורות מפגש לנקלטי שלב א

 ומיועדים לבנות את שהצטרפו רשמית לתהליך' שלב ב
 על פרטים יימסרו במפגש ."בננה"בתיהם במתחם ה

יוצגו דגמי הבתים ויובהרו , רהדיו ונספח הקליטה הסכמי
  .ועלויות התהליך' בית בקיבוץ'נוהלי העבודה עם חברת 

  .ל"בדוא במסרון או שליחת אישור אליההשתתפות מותנית ב
  

  קבלה לחברות  .ב

 תתבקש האסיפה להעביר לאישור 16.2.2016' ביום ג
. ת ביפעתהקלפי קבוצה נוספת של מועמדים לחברּו

  .25-26.2.2016ההצבעה בקלפי תתקיים בתאריכים 

  :ת עם המועמדיםהיכרּו-פה תחולק חוברתלקראת האסי

ואיתן ברזילי   חדווה 

  נורית שוויקה 

ן ודגן בורמיל   אביטל פרטי

ואמיר שגיא   יעל 

ועופר מנוס   מיטל 

 בלתתהיה ערה ונוכל לשמוח שוב בקההצבעה  שנקווה

  .ת מלאה ביפעתחברים לחברּו

  ד" מרכז צמ– בנר גליליא

 
 
 
 

  

  

  
  'ו- ' במרכז ה16:30 בשעה 8.2.16' יום ב

  :סיפורת שע

   : פיבי גילמןעל פי הספר המקסים של  אלון זמק

  "עץ הבלונים"

. החיים של הנסיכה ליאורה נפלאים וחסרי דאגות
 ממלאים את הארמון – אהבתה הגדולה –הבלונים 

המלך צא יויום אחד . ואת משחקיה עם אביה המלך
עם הדוד שלה נשארת הנסיכה  .לדרך ארוכה

מצווה לפוצץ את הדוד . רשע גדולמתגלה כה, הדוכס
   ?מה יקרה? מה יהיה.  בממלכהכל הבלונים

  ! אל תחמיצו .עשירמ מצחיק ו,מותח
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 נסעתי מזמן לא ?הזה היופי את לנו יש בשנה חודשים כמה. מסביב ירוק הכול אלה בימים
 נביטהמ וריקהה שלא קרקע פיסת תהיה לא, ממש הדרום עד, דרומה ובדרך, שבע- לבאר

 ירוק – תפנה שלא לאן. שלנו בצפון וכמה כמה אחת על, כך הארץ בדרום ואם .כלשהי
  .והאביב החורף בחודשי לפחות, אנחנו מזל בני ...הדשאים אפילו, בעיניים

, הסרפדים, החוביזה – שלנו בגינה באושר הגדלים הבר עשביהחלו , אויה, השבוע אבל
 מכירים (טעימים, אכילים עשבים הם אלה כל, יודע שלא למי .עינינו לנגד להצהיב הכוכביות

 חשבנו, ש היתה גדולהעוגמת הנפ. התזונתי ערכם על לדבר שלא, )?חוביזהה לביבות את
טעינו , לשמחתנו. "עשבים שוטים"במחשבה שאלה   העשבים הטובים שלנואת ריסס מישהוש
 הזדמנות כאן ימצאת, זאת םע.  הקרהתוצאה של, פיזיולוגיככל הנראה  הנזק שנגרם הוא –

  . שלנו ביישוב העשבים ריסוסי – חשובהה סוגיהה את לדיון להעלות

 ביישוב שיש היפות הפינות את לכער למה, )עאלק, "בר "עשבי (הזה היפה בירוק לפגוע למה
 מתחילים הם, כבר ואם .הטבע במערכת חשוב תפקיד בוודאי יש האלה לעשבים הרי? שלנו

 והופכים מתייבשים כשהם רק) עאלק, האבולוציה בראש העומדים (האדם בני, לנו להפריע
 דרכים עוד לכך יש ,מזה יותר. הזה" מפגע"ב לטפל שצריך לפני זמן עוד יש, כלומר. לקוצים

  .יםרעל כלומר, הדברה חומרי דווקא לאו, )?למשל, מכני חרמש( יותר טובות

 החלטות או תקציב ענייני בשל כבולות ידיהם אבל, להם רּכָ מּו הזה הנושא הנוי אנשי לדברי
  . יפעת של כלכליות

" הדברה "שיטות ולהכיר, לוהל הריסוסים את להפסיק לדרוש הוא לעשות לנו שנותר מה
 דיון בעלון ייפתח דבריי שבעקבות מקווה ואני, אמרתי דעתי את. יותר ידידותיות, אחרות
  .זה בנושא

  שלומית אביאסף

  ליפעת הכניסה צומתבכביש ב עבודות
  

  :לידיעת הציבור

 הכניסה צומת הסדרתעל מתחילה לעבוד  ישראל נתיבי חברת
  . 73 כביש על ליפעת

משרדו של הקבלן שנבחר על ידי נתיבי ישראל לביצוע העבודה 
  . הישנות חממותליד ה, הפנימי הכביש ה בצדהעבוד בתקופתיהיה 
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פגיעה בסביבה הטבעית באמצעות -  רואה עין בעין עם שלומית את החשיבות האקולוגית של איאני
שצמחי הבר בעונת החורף יפים ומשמחים את  שלומית עם כימהמסאני , כמו כן. חומרי ריסוס

. הוא קצר חיים" הירוק היפה הזה", עם זאת). יש לא מעט חברים שחושבים אחרת(הלב והעין 
  .המראה הרענן והחיוני יהפוך למראה אחר לגמרי. בעוד זמן לא רב יקמול הירוק ויצהיב

אפשר לא לרסס כלל ולטפל ,  תקציב וכוח אדםשאינו צריך להתחשב במגבלות של, בגן נוי אוטופי
האופציה , למרבה הצער. בקוצים ובעשבייה היבשה באמצעות עישוב ידני וחרמש מוטורי

, זאת מפני שהיא דורשת השקעת עבודה עצומה ועלּות בהתאם. האידילית הזאת לא קיימת עבורנו
  . מצומצמים ומוגבלים ביותרואילו משאבי התקציב וכוח האדם העומדים לרשות הענף שלנו כיום 

 הקדשתי עם הצוות מאמץ גדול מאוד להתמודדות עם בעיית 2015בתחילת עבודתי במאי 
שמלבד אווירת , קוצים ועשבים עם סבך אזוריםהמון  ביפעת היו. העשבייה היבשה ביישוב

זה קרה מפני . שריפותהתלקחות ו נחשיםהיוּו סכנה ממשית של מסתור ל, העזובה וההזנחה
 הצוות .שבחורף הקודם לא ריססו מספיק ולא היתה אפשרות לטיפול בעשבייה בדרכים אחרות

 משימה –רבים בלב יפעת ואחר כך בשוליים  אזורים בניקיוןבמשך ימים רבים  קשהממש  עבד
  . שאני מקווה שלא נצטרך לחזור עליה יותר

וכן בשל פרסומים לחשש , ך רצון לשמור על יופייה של צמחיית הבר בחורףמתו, למרות זאת
נגד עשבייה  לרסס שלאהחלטתי , לסיכון בריאותי לאנשים בשימוש בקוטל העשבים ראונדאפ

ה אפשר לראות אל באזורים. חדר האוכל והמרפאה סביבו  אזור בתי הילדים–יישוב ה מרכזב
כי ברור , זהו סיכון מחושב.  עוד פרחי בר נחמדים השופעת ואיתההסביונים פריחת אתכעת 

את צידי הדרכים אנחנו . שבתחילת הקיץ תוטל עלינו עקב כך עבודה רבה ויהיה ממש לא קל
אחרת לא נצליח להשתלט על שטחים ,  אין ברירה–למרות שהם עדיין ירוקים ויפים , מרססים

  .אלה

ולחיות בהרמוניה , )קולוגית וטיפוח הנוישמירה א(אני מקווה שנשכיל לאזן נכון בין הערכים 
  .בסביבה ירוקה ופורחת

    מרכזת הנוי–דפנה קולמר 

  
  

 

 

פריחת סביונים משמחת 

ילדים בשולי המדרכות 

  .בלב יפעת

 2016פברואר 

 מרים אהרוני: צילום
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שהשתתפו בהפנינג הירוק של  סבים ואורחים , הורים,ילדים 150-לכהשבת שעברה איזו שבת נהדרת היתה 
התחלקו הנאספים , אחרי נטיעת עצים ושיחים בגינה שבין המגרש הלבן לבין שכונת ההרחבה! ו בשבט"ט

 ,)מגרש הטניס("לעבר המגרש שמצפון לבתי הילדים  בשלושה מסלוליםמהגבעה  וירדו  קבוצותלשלוש
  . כשהם אוספים בדרכם את כל האשפה לשקים גדולים

ניירות : בחצר ובצידי השבילים,  בגןשמכער את פניה היפים של יפעת, נאספה כמות עצומה של לכלוך
שפוזרו במיכלי המיחזור לפי ,  שקים עצומים20 –  ומה לא–חתיכות פח , ופסאותבקבוקים וק, וקרטונים
  .העבודה קשה נעשתה בהתלהבות ומתוך תחושת שליחות. החומרים

 ;בהדרכת אושרה כהן ונטע הדס,  ראשי דשא נחמדה שליצירהפינת :  הפתעותבמגרש הטניס חיכו לכולם
 רן רון ופיתות שנאפו בטאבון על ידי יניב גלסמן וסהר  תה צמחים מחמם וטעים שהכין– הרמֶ טעימות גּו

 בחצר פואסנ ש" נגינהכלי"ב שניגן ,מיוזיק- של גיל מאקוצלילים המופע . קולמר מהבצק הטעים של רן
  . תרם לאווירה הקהילתית הקסומה, תהגרוטאו

, ןרו רן ,סהד ונטע טל, רקולמ וסהר  דפנה):אומרים המשתתפים, "המדהים(" המארגן תודה לצוות
, ןגלסמ יניב: םיוך המהלכך טובה ב-רוח כלבלעזרה  למתגייסיםה והוקרה תוד. שומאיה קדו כהן אושרה

  .תרמו שתרמו ונ–  תודה לכל המשתתפים.הולי נוי קרן, ולנדא מריסה, רליה סיגל', ץסמובי  אבי, רשכנ עדן

 ככל ים מושקע, ניקיון בלבדי במבצעכ, יפעת במשך השנה כולההוא לשמור על ניקיון עכשיו האתגר הגדול 
 . אין די– ושיהי
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  לקראת יום המשפחה      
  
 אינו עניין םׁשֵ ולכן שינוי , ם מגדיר זהותׁשֵ 

רבים מאיתנו מחליפים , אף על פי כן. פשוט
רבות ,  וביתר דיוק–את שמם במהלך חייהם 

הן נשים , זאת מאחר שלפי המקובל. מאיתנו
. מחליפות את שם המשפחה עם נישואיהןש

שם המשפחה ר לקש:לכל בחירה יש השלכות
הנקראים כמעט תמיד בשם  (של הילדים

לבטים חדשים במקרים , )המשפחה של האב
  .של התפרקות המשפחה ועוד

  

שלימו עם בדור המייסדים היו נשים שלא ה
ולא קיבלו את ההגמוניה המוסכמות 

 לא בהחלפת השם ולא בעניינים – הגברית
במיוחד מקבוצת , חלקן. רבים אחרים

 עברי משלהן עם עלייתן םׁשֵ בחרו ב ,השרון
  . לארץ ולא ויתרו עליו גם כשהקימו משפחה

  
לאה , יפה גלילי, כאלה היו צביה רון

ו קראאחרות נ. עמי-צפורה בתוישראלית 
ולא תמיד  ,בשם נעוריהן גם אחרי נישואיהן

 או מפני בחירת הןשל-אם מפני בחירתןברור 
-ןשהכירו אותן בראשונה משמָ , החברים

למרות (לו לשינוי תרגהמהבית ולא 
ם שהסתגלו חיש מהר וללא קושי לשינוי לׁשֵ 

גם כאשר הכירו את החבר כבר , עברי
סוניה , למשל, כאלה היו. ) שנה20-למעלה מ

חיה , אסתר שכטר, אסתר קלבנר, נתנזון
 ועוד צביה פקר, דבורה איצקוביץ, שיפמן

   .ועוד
  

  

 
 
 

 
 

�  

. "מרד"כמעט שלא היו מקרי בדור השני 
 לשם  משפחתןםׁשֵ נות החליפו את הב

ובכל , בשמחהאו  בצער משפחת בן הזוג
, בשנים האחרונותאבל .  בהשלמה–מקרה 

אם מפני שגיל הנישואים עלה ונשים רבות 
לפני הקמת המשפחה ן רות כבר בשמָ ּכָ מּו
 ואם מפני עליית ,תחומי המקצוע והעיסוקב

 עצמאותת הפמיניסטית ומאבק על דעּוהמּו
על שם שומרות כיום ים רבות  נש.נשים

. ם משפחה כפולנעוריהן או נושאות ׁשֵ 
מצים גם בני הזוג את השם לפעמים מַא

 נושאים את שני – גם הילדים –הכפול וכולם 
וכך אף , כך בארץ כולה. שמות המשפחה

   .ביפעת

  

  שמות סיפורי שלושה 

  ימים ההםמן ה
  

  משפחת חורן

ם רה רות כל השנים בשם הנעורימדוע נשא
  ?גם אחרי נישואיה לדוד, שלה

דוד היה במקור : האגדה ההשרונית מספרת
ץ ֶמ הנפש  תַאכביטוי למְׂש אבל , ניֶ

 שהקימו לימים את קבוצת םחבריה של
החליף את  ,להתיישבות בחורן השרון לעלות

ם הׁשֵ , מה עבר- זמן. החורנישם משפחתו ל
מדי והוא קיצר אותו  נראה לדוד ארוך

ו כאשר קשרה רות את זה היה שמ  .חורניל
ודוד המשיך , עוד זמן עבר. גורלה בגורלו

מעתה ואילך ביקש להיקרא דוד : לקצר
ה בשינויים נפשה של רות קצָ . ןחור

מה יהיה אם מחר יחליט דוד . "התכופים
' נ-וריד את ההמשיך בתהליך הקיצור ויל

 , בדאגה עצמהשאלה, "?בקצה השני
רות : בשמה המקורי והחליטה להישאר

  .קרה
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  משפחת גלילי

מבסרביה לארץ עלתה  יִק נְס ׁשֶ טּוּבַ  יפה
 כדי להגשים את החלום 16ישראל בגיל 

הציוני שבו דבקה בכל נפשה ובכל מאודה 
כאן "לשם הגשמת החלום . 14כבר מגיל 

כדי , גיל האמיתיהוסיפה שנתיים ל, "ועכשיו
 הגיל המינימלי שבו יכלה – 18להיחשב לבת 

שלא תפורט ,  בקומבינה מתוחכמתלעלות
זמן קצר ביותר לאחר מכן הצטרפה . כאן

ראשית ב אז קבוצת בניין –לקבוצת השרון 
 בחרה שם משפחה היא. חיפההתגבשותה ב

שהגדיר את זהותה ואת מאווייה והיתה 
  . ליפה גלילית

ר ׁשֵ אריה נקרא מהבית בשם משפחה עברי ּכָ 
). הפֶ וֹ י: ובהיגוי האשכנזי (הפֶ יָ : למהדרין

האמין , כמו רבים מחבריו בקבוצת השרון
 ולחם אריה בכל לבו בשוויון בין המינים

אין רק והעובדה שבניש. להגשמת החזון הזה
ן נראתה לו לא נשים נדרשות להחליף את שמָ 

הוא כאשר החליטו . שוויונית ולא צודקת
 שלא הוגן חשב אריה, יפה להקים משפחהו

מה גם  (שמוחליף את שמה לידרש להתיפה ש
 ראוי .)...קצת בעייתיצירוף  הואה ה יפֶ שיפָ 

ם תישאר בׁשֵ יפה שהיה בעיניו ונכון יותר 
. שמו לשלה והוא יחליף את עצמהשבחרה ל

ושניהם היו , של גלילית' ת-יפה ויתרה על ה
  .גלילילמשפחת 

  

  משפחת שחורי

, חבר קבוצת השרון, יצקיטנִ זלוֹ משה 
 1941שנת סוף  בח"של הפלמ' גוייס לפלוגה ו

עם חבריו . בדפנהעם מחלקתו ושירת 
ליחידה סייע בהבאת עולים שחצו ברגל את 

 תחת עינּה, הגבול מסוריה למקום מבטחים
  . הפקוחה של המשטרה הבריטית

" רזרבה"והוא כבר ב, כך-שנים אחדות אחר
הגיעה , )אנשי מילואים בהגדרה של היום(

הבריטים :  בהולהת חירום הודע משהאל
הרזרביסטים  של הבקיבוץ מזרע רשימתפסו 

ששמם ברשימה ם חבריוה, ח"של הפלמ
ות את מהיר צריך לשנות ב–צפויים למאסר 

  ! םהׁשֵ 

הזדמנות נאותה הקריאה הדחופה היתה 
משה התייעץ עם נעמי . שם עבריבחור ל

. קיַארנִ 'צֶ  מהבית היה ּהמָ שְׁש , רעייתו
) רניאק'צ(בין השחור , למרבה ההפתעה

  .  בשחורבחר הזוג, )זלוטניצקי(ב לזה

. נעמי ומשה נפרדודרכיהם של ו, שנים עברו
הקימו שניהם משפחות חדשות , עם הזמן
נעמי נישאה לשמואל ונקראה . מאושרות

משה נשא לאשה את . פרידלנדר –בשמו 
שם הנעורים של ושניהם נקראו ב, מוסיה

  .שחורי: נעמי בתרגומו העברי
  .א.מ

  

בהסתמך , ממוצע הגשמים השנתי של יפעת
,  שנה של רישומים מסודרים60-  למעלה מעל

- ממוצע הגשמים הרב.מ" מ548עומד על 
  .מ" מ379שנתי עד סוף ינואר עומד על 

,  גשמים-אחרי נובמבר ודצמבר מעוטי, השנה
, מ" מ306.5עד כה ירדו . אר גשוםהיה ינו

- מהממוצע הרב80%- שהם קצת למעלה מ
- מהממוצע הרב56%-וכ,  בינואר31שנתי עד 

  .שנתי לשנה כולה
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 1964, מצילומי המשפחות של מוטקה שפר בשנת העשור  

  :מימין לשמאל, מלמעלה למטה
  אסתר ואברהם כהן עם הנכדות התאומות תמר ואפרת; יפה ויוסף רייזנר עם הבנים גדי וארנון

  ישראל-בלה ויהודה כהנא עם הבן שי והנכד ניר בן; ועדנהרחל ואברהם סיני עם הבנים אריה 
 אסתר ושמעון רוזנמן עם הבן יצחקי; אורה ועמוס גל עם הבנת זהרה ונטע; חיה ויעקב לוצקי עם הבנים גרשון ויוספי


