
   
  :מתוך           

  כולנו נבונים

  
  ,ַנַחתֶאה ַרק אֹור וָ וֹ רָהאֹוְּפִטיִמיְסט 

  .ַהֶּפִסיִמיְסט ַרק ַלֲעָנה ָורֹוׁש

  !ֵׁשִדים ִמַּׁשַחת, ֲאָבל ְׁשֵניֶהם ּדֹוִמים

  !ָּבֶזה ֶׁשֵהם רֹוִאים ַהֹּכל ֵמֹראׁש

  

  :ִסיִמיְסט אֹוֵמרַהּפֶ ,  ַהּיֹוםעַר ִאם 

  !ע יֹוֵתר ָמָחר ִיְהֶיה עֹוד ַר ,ַחֵּכה

   –ֲאָבל ָהאֹוְּפִטיִמיְסט אֹוֵמר ָלֹזאת 

  .ע יֹוֵתר ְּכָבר א ָיכֹול ִלְהיֹותֶׁשַר 

  

  , ְּבָכל ָׁשָעה ָרָעה,ֵמאֹות ָׁשִנים

  !ַהא!  ַהא–ַהֶּפִסיִמיְסִטים ָצֲחקּו 

   –ֲאָבל ָלאֹוְּפִטיִמיְסט ֵיׁש ִיְתרֹון 

  !ֶׁשהּוא ָצַחק ָּתִמיד ָהַאֲחרֹון

  נתן אלתרמן                             
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  מזל טוב

  י'לאיילת וישראל קוזצ

  נעמיבת להולדת ה

  '  ללאה גדז

  .להולדת הנכדה

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  ליעל וגלעד דקל

   נטעבן להולדת ה

  ליהודית ושלומיק דקל

  .להולדת הנכד

 !ברכות לכל המשפחה
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  למותו  שנים  30  ' אדר ב  'ב  ל"עודד ארצי ז

  למותו  שנים   43  'אדר ב   'טז  ל"קלמן לוריה ז

  למותו  ניםש  24  'אדר ב   'יח  ל"משה דליות ז

  למותה  שנים  32  ' אדר ב  'כד  ל"בלה רוסלר ז

 
 

   פנסיהח הגרעון האקטוארי ל"וד

 רשם של חדשה תקנה יצאה 2015 שנת בסוף
 הקיבוצים את תהמחייב ,השיתופיות האגודות

 הגרעון את השנתיים הכספיים חות"לדו להכניס
   .ככל שישנו, לפנסיה האקטוארי

ו אנחנ,  האקטואריח"הדו את להכיןעל מנת 
של עודכנים  הצבירה המלנתונים זקוקים
 יקבלובקרוב  .האישיות בקופות הפנסיה החברים
 הפנסיה מקרנות השנתיים חות"דוה את החברים

אנחנו מבקשים מכולם להעביר צילום של . םשלה
, ח לידי אמנון גלעד או לריקי במזכירות"הדו

חות אלה לא יהיה כל "לדו. ח"מייד עם קבלת הדו
  .ל"פרט למטרה הנ, שימוש

  

   רותהדי שיוך תהליך

 אושר ברוב המיוחס הנדרש מעבר חלופת השיוך ביפעת 13-14.1.2016בקלפי שנערכה בימים 
 החלטה זו מחייבת הכנסת שינויים בתקנון שיוך הדירות .1411י למתווה " של רמ751ממתווה 

 בין הפרטני ההסכם עלאנו עובדים , במקביל. 751המבוסס על החלטה , 2010שהתקבל בשנת 
 – הצעת התיקונים בתקנון והצעת ההסכם הפרטני – בקרוב יובאו שני הנושאים .יםלחבר הקיבוץ

  .לאישור ההנהלה והאסיפה

לאחר . והשינויים העדכונים להסבר תוקדש ,שתיערך מייד לאחר חג הפסח, הראשונה האסיפה
. המוצע ולהסכם המוצע לתקנון  חבריםוהערות הסתיגויותלשם העברת  זמן חלון ייפתחמכן 

שלאחריה יועברו , נוספת לאסיפההמתוקנות  ההצעות יובאו הערותבו הסתיגויותיון בד לאחר
  . בקלפי להצבעה

  

  המילואים קרן

 58%  שלהשתתפות בהמילואים קרן תקנוןאושר  30-31.1.2014קלפי שנערכה בימים הצבעת הב
לפי ,  מחייבהוא, מאחר שאימוץ תקנון זה מהווה שינוי של תקנון הקיבוץ. 95%רוב של מהחברים ו

 לפחות של ותמיכה (ההצבעה זכות מבעלי 66%השתתפות של לפחות , תקנות האגודות השיתופיות
למרות , חוזר לאישור התקנון את להביא המליץ הקיבוץ שלהפנים  מבקר). המצביעים מן 75%

 לפיכך יובא תקנון .הצבעההנדרש של השתתפות בעל מנת להגיע לאחוז ,  הגבוהשיעור התמיכה
 בתקווה, קלפילויועבר שוב  29.3.2016 שתתקיים ביום באסיפהן המילואים לאישור חוזר קר
  . לשיעור ההשתתפות הדרוש לרוב מיוחסבהצבעה  נגיעש

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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   מורישים וחברי קיבוץ וותיקים,יורשיםעל 

  24.2.2016מיום " ידיעות הקיבוץ"בעקבות הראיון של שובל גבע עם חגי מירום ב
  "גם החברים צריכים פרקליט"תחת הכותרת 

  
אני מעתיק כלשונם את דברי , "ידיעות הקיבוץ"למען חברי יפעת שלא קראו את הראיון עם חגי ב

  :המביאים בתמצית את עיקרי הדברים, הפתיחה

 ומעדיפות אותם על פני זכויות מערכות הניהול שומרות על האינטרסים של הקיבוץ
ואחרי , יקים נותרים חסרי הגנה ומוותרים על יכולתם להיאבקהוות. החברים

בתקנונים מותירות . פטירתם אין לקיבוץ רצון לקיים את הבטחת השיוך ליורשים
   .מחויב ונתון לחסדי המוסדות, ההחלטות את החבר כלוא

  
ת לא פחו, ביחד הקיבוצי ובמרחב הקיבוצי, מעסיקה אותי איכות החיים של כולנו, כחבר ותיק

 זה המקפח לכאורה את –הקיבוץ המאיים המצטייר מדברי חגי  .זכות ההורשהמשמעסיקה אותי 
  . חיים בכבוד, לפי הרגשתי,  נותן לי ולחבריי–זכויות הוותיקים המוחלשים והתמימים 

  
בבחירה שלנו נבחרות  ההנהלות ."סוללות עורכי דין"הנתמכת בהנהלה "אינני חש מאוים מ

כך שאיני מרגיש שיש , הן גם מתחלפות מעת לעת. שהן מייצגות גם אותיודומני , דמוקרטית
למרות שהאינטרסים של קבוצות גיל צעירות אינם , לאורך זמן פעילות המכוונת לקיפוח זכויותיי

שאינו מבחין במה , אני תמים או סתם טמבל אולי – י לא חשתי מאויםימימ. זהים בהכרח לשלי
  .שקורה סביבו

  
מוצע כי תוקם ועדה קטנה ": אני מצטט. לפתרון הבעיה שהוא מעלה" ה מעשיתהצע"לחגי יש 

על חשבון , כמובן ,זאת. "והיא תפעיל את היועץ המשפטי שלה לפי הצורך, בלתי תלויה של חברים
מי ? ועדה הקטנה הבלתי תלויהומנה את הי או יבחר מי :אי אפשר שלא לתהות ולשאול. הקהילה

  ? זה צורך תבקש הוועדה את חוות דעתו של היועץ המשפטי שלהתי ולאיע מיקבגדיר או י
  

, ")הם חותמים מה אלה שלא ידעו על("כאשר תקציב הקהילה כולו נועד לפנסיה לוותיקים , היום
מתאים רק ליורשים או , "עדה הקטנהוהו"התשלום ליועץ המשפטי של . ולתמיכה בנזקקים

  .ים כאן איתנו בקיבוץ של היוםלמורישים וזאת על חשבון הפנסיה של אלה החי
  

הרגשתי , שאותו הוביל חגי לאורך תקופה ארוכה, אני מודה שלאורך כל תהליך השיוך ביפעת
 אני עדיין מרגיש כך גם . עדיפות על פני זכויות החברים החיים כאן ניתנתהיורשיםשלזכויות 

 אני .נגמרות בזכות ההורשהמתחילות ו זכויות החבריםלדעתו אני מבין שמדברי חגי בראיון  .כיום
 יש עוד הרבה לשפר לפני .איני סבור כך ורואה טעם לפגם בדאגתו של חגי ידידי לזכויות היורשים

 שאיני יודע מי המציא אותו ולאיזה  איום,ןהטיפול באיום של הנהלה הנתמכת בסוללות עורכי די
  .צורך

  
, "בלתי תלויים"מכירות לעורכי דין  נראה לי כקידום 'הקיבוץידיעות 'עם חגי בעיתון הראיון 

 יצוצולפרנסתם בפניות אשר " ועדה הקטנהוה" אשר ישמשו את ,במרכאות כפולות ומכופלות
  . גם כלכלית וגם חברתית,והם יעלו לכולנו ביוקר. כפטריות אחרי הגשם

  רפי שושני
  

  

  אנו שותפים בצער  והמשפחהרחל קולניקם ע

  .ל"ז מרטה כץם על מות הא
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ן קריאה אישית של שתיים מוקדשת להל, לרגל יום האשה הבינלאומי החל בסמיכות לחג הפורים
 –למעשה , האשה השלישית. אסתר וזרש –ן במגילת אסתר מתוך שלוש הנשים המופיעות בשמָ 

אשה : שהפכה זה מכבר לסמל ומופת לפמיניזם ולהעצמת נשים, ושתיהיא ,  מביניהןהראשונה
   .עצמאית וגאה, אקטיבית, בעל קול מובהק, מלכה

איום על , תקדים מסוכןהבעל אחשוורוש מהווה -של המלךלציית לצו של ושתי סירובה הפומבי 
לכל העמים ,  והמסר מופץ ברביםאף-  מודחת בחריהיא לכן .בממלכה כולהההגמוניה הגברית 

  : ואין בלתו–הוא האדון , הגבר עליון על האשה: ובכל הלשונות

 ַהָּׂשִרים ְוַעל ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְּבָכל ִּכי ַעל ָּכל ,א ַעל ַהֶּמֶל ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה
ִּכי ֵיֵצא ְדַבר ַהַּמְלָּכה ַעל ָּכל ַהָּנִׁשים ְלַהְבזֹות ַּבְעֵליֶהן  .ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

!  ְוא ָבָאה,ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָאַמר ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ְלָפָניו: ְּבָאְמָרם ,ְּבֵעיֵניֶהן
ְוַהּיֹום ַהֶּזה ֹּתאַמְרָנה ָׂשרֹות ָּפַרס ּוָמַדי ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ְּדַבר ַהַּמְלָּכה ְלֹכל ָׂשֵרי ַהֶּמֶל ,

ְוָכל , ִּכי ַרָּבה ִהיא, ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּבָכל ַמְלכּותוֹ [...]   .ּוְכַדי ִּבָּזיֹון ָוָקֶצף
  . ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן–ִיְּתנּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן , ִׁשיםַהּנָ 

  

  . חסרה הפעם בעלון יפעת, הפמיניסטית הראשונה,  הנהדרתושתי
  . הסליחה–עם כל מעריצותיה ומעריציה הרבים 

  

  המלכה אסתר
  הדס רון

  
נעורים בגיל ה אבל,  גם מלכה וגם יפה– כמו כל הבנות – אסתר תמלכ להיות חלמתי בילדותי

 לשלם מוכנה והיתה המלך פי את להמרות העזהש, ושתי האמיצה. יושת אתהתחלתי להעדיף 
היתה ראויה בעיניי למלכות והערכה הרבה , מחשבתה ועצמאות כבודה על לשמור כדי כבד מחיר

  . שנבחרה למלכה רק בזכות היופי ונראתה לי דמות די חלולה, יותר מאסתר
  

 יגיליתאז . אסתר מגילת את לעומק שלמדתי עד ,רבות שניםשך במ שלי גיבורהה היתה ושתי
 אמיצהעצמאית ו שהלא "של נערה"ו "של בת"מ שהפכה נערה גיליתי, פנים אחרות אסתרב

כך חזרה אסתר להיות הדמות . בזכות ולא בחסד , מלכה אמיתית–שהצילה את עצה ממוות 
ומיישמת אותו למען עם ישראל ,  אישישעוברת שינוי ומהפך, דמות מורכבת, האהובה עלי במגילה

  .כולו
  

חסות הנמצאת ב, היא נערה צעירה יפת תואר, הדסה בשמה העברי – אסתר ,הסיפור בתחילת
   .שלקח אותה לו לבת אחרי שהתייתמה מהוריה,  מרדכידודה

  . םִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָואֵ , ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ֹּדדוֹ , ֹאֵמן ֶאת ֲהַדָּסה) מרדכי(ַוְיִהי 
  .ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת, ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָּמּה; ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת ֹּתַאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה

את  ימשיכו להניע – המראה החיצוני של אסתר וחסות הדוד הדומיננטי –אלה מרכיבים שני 
  ":שה להנע" הכול –אינה עושה דבר , אינה פועלת, כאשר אסתר פסיבית לחלוטין, העלילה

ח ַק ָּל ִּת ב [...] ַמְלכּותוֹ  ֵּבית ֶאל ,ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶל ֶאל ֶאְסֵּתר ַו יַט ִּת ,  ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניוַו
ו י נָ ָפ ְל ד  ֶס א ֶח ָּׂש ִּת ּהַוְיַבֵהל ֶאת ַּתְמרּוֶקיָה ְוֶאת ָמנֹוֶתָה , ַו ת ָל ֵת ְוֵאת ֶׁשַבע , ָל

ּהַהְּנָערֹות ָהְרֻאיֹות  ת ָל ֶת הָ . ַהֶּמֶל ִמֵּבית ָל ּנֶ ַׁש ְי ב [...] ַו ַה ֱא ּיֶ  ַו לֶ ֶּמ  ֶאְסֵּתר ֶאת ַה
ם [...] ַהָּנִׁשים ִמָּכל ֶׂש ּיָ הָ  ,ְּבֹראָׁשּה ַמְלכּות ֶּכֶתר ַו יכֶ ִל ְמ ּיַ    .ַוְׁשִּתי ַּתַחת ַו
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ביטוי ומחשבה , אין לה רצון. אסתר היפה והצייתנית עושה רק מה שהדוד מרדכי מצווה אותה
  :ין לה בכלל אישיות עצמאיתנראה שא, משלה

ר ,ַעָּמּה ְוֶאת מֹוַלְדָּתּה ַמֶּגֶדת ֶאְסֵּתר ֵאין ֶׁש ֲא ה ַּכ ָּו יהָ  ִצ לֶ    .ָמְרֳּדָכי ָע
ת ֶא ר ְו ַמ ֲא י ַמ ַכ ֳּד ְר ר ָמ ֵּת ְס ה ֶא ָׂש    .ִאּתוֹ  ְבָאְמָנה ָהְיָתה ַּכֲאֶׁשר ,עֹ

  

  .אינו כלול" מלכה "התואר. אסתר נקראת רק בשמה, אף שכתר מלכות הונח על ראשה, עד כאן
  

�  

היא .  וֵאפר לבש שק מרדכידודנודע מפי נערותיה וסריסיה שהלאסתר . מתרחש מפנה' בפרק ד
לראשונה , לראשונה יש כאן מעשה אקטיבי שלה.  מה קרהבררמזדעזעת מהידיעה וממהרת ל

  ":המלכה"לא במקרה אסתר נקראת לראשונה . מופיע ביטוי של רגש אישי

ל  ַח ְל ַח ְת ִּת הַו ּכָ ְל ַּמ א [...] ְמֹאד ַה ָר ְק ִּת , ִמָּסִריֵסי ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניהָ ,  ֶאְסֵּתר ַלֲהָתַו
הּו  ֵּו ַצ ְּת   .ְוַעל ַמה ֶּזה, ַעל ָמְרֳּדָכי ָלַדַעת ַמה ֶּזהַו

 מתחילה הבנה של .מורא גדול,  חיל ורעדהיםעם התואר מלכה בא:  לאמור–" התחלחל המלכו"
  .ותגודל האחרי

  

. מרדכי מספר לאסתר באמצעות הסריס השליח את גודל הצרה העומדת לבוא על העם היהודי
אינה יודעת מה לעשות נוכח ההסתכנות הכרוכה בהתייצבות בפני המלך בלי , אסתר אובדת עצות

היא מרגישה שזה . זו הפעם הראשונה שהיא נדרשת לפעול בעניין גורלי הכרוך בסיכון עצמי. רשות
  :ליה ובצר לה מבקשת את עצת הדוד החכם והמנוסהגדול ע

ֲאֶׁשר ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָיבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ֶאל , ָּכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ְוַעם ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֹיְדִעים
 ַהֶּמֶל ֶאת ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁשיט לוֹ ,  ְלָהִמית- ַאַחת ָּדתֹו , ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ֲאֶׁשר א ִיָּקֵרא

  ! ְׁשלֹוִׁשים יֹום, ַוֲאִני א ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ֶזה. ְוָחָיה, ַׁשְרִביט ַהָּזָהב
  

  :שיש בה אפילו איום גלוי, זוהי תשובה בוטה. תשובת מרדכי נטולת רוך ואמפתיה

 !ַהְּיהּוִדים ִמָּכל ַהֶּמֶל ֵּבית ְלִהָּמֵלט ְבַנְפֵׁש ְּתַדִּמי ַאל :ֶאְסֵּתר ֶאל ְלָהִׁשיב ָמְרֳּדַכי ַוֹּיאֶמר
ּתְ  ,ַאֵחר ִמָּמקֹום ַלְּיהּוִדים ַיֲעמֹוד ְוַהָּצָלה ֶרַוח ,ַהֹּזאת ָּבֵעת ַּתֲחִריִׁשי ַהֲחֵרׁש ִאם ִּכי ַא  ְו

ית י ּוֵב דּו ָאִב אֵב   .ַלַּמְלכּות ִהַּגַעּתְ  ָּכֹזאת ְלֵעת ִאם יֹוֵדעַ  ּוִמי .ּתֹ
  

לקבל הכרעה , אסתר לקחת אחריותבלתי מתפשרת לקריאה שבו מופנית  רגע ,דרמטיזהו רגע 
לבחור  יש לה הזדמנות אבל, יכולה לבוא בדרך אחרתהצלה ה, היא לא חייבת. אישית גורלית
תהיי יפה "איננה רק ,  איננה רק מנעמי שלטוןמלכותאסתר מבינה לראשונה ש. לעשות מעשה

  ? מה תעשה, ואסתר.אומץ בשעת מבחן וסכנה, חויבותמ, כרוכים במלכות אחריות". ותשתקי

 ְוצּומּו ,ֵל ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן: ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב ֶאל ָמְרֳּדָכי
 , ּוְבֵכן. ָאצּום ֵּכן ַּגם ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי. ְוַאל ֹּתאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום,ָעַלי

ל , ַוַּיֲעֹבר ָמְרָּדָכי.ָאָבְדִּתי – ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ,ָאבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר א ַכָּדת כֹ ׂש ְּכ ַע ּיַ ַו  
ר ֵּת ְס יו ֶא ָל ָע ה  ָת ְּו ִצ ר  ֶׁש   .ֲא

  

והוא השומע , היוזמת, היא המנהיגה:  מהפך–מכאן ואילך , עד כאן שמעה אסתר בקול הדוד
הופכת , חייה את המנהלים הגברים ידישמעשיה מוכתבים על , וצייתנית פסיבית נערהמ. הבקול

  . ואת עמהמהצע את ומצילהבהחלטיות  מכוונת את האירועיםה ,עצמאית שהאאסתר ל
  

מצליחה ברוב תושייה וחוכמה להפוך את עצת , אסתר מסובבת את העלילה: ההמשך ידוע ומּוָּכר
מתמרנת , תוך שימוש מושכל בכוח החולשה הנשיי וכישורי הפיתוי, דקבתכנון מדוק. המן על פיה

  .אסתר את אחשוורוש לחזור בו מגזירות השמד ומביאה ישועה לעמה

ַוָּיַסר . [...] ַּבּיֹום ַההּוא ָנַתן ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ֶאת ֵּבית ָהָמן ֹצֵרר ַהְּיהּוִדים
ַוּתֹוֶסף ֶאְסֵּתר ַוְּתַדֵּבר ִלְפֵני [..]  .ַּבְעּתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן ַוִּיְּתָנּה ְלָמְרֳּדָכיַהֶּמֶל ֶאת טַ 

 ן לוֹ ַהֶּמֶל ּנֶ ַח ְת ִּת ַו ְּך  ְב ֵּת ַו ו  י ָל ְג ַר י  נֵ ְפ ִל ל  ֹּפ ִּת  ְלַהֲעִביר ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת ַו
, ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ִׂשְּברּו ֹאְיֵבי ַהְּיהּוִדים ִלְׁשלֹוט ָּבֶהם . [...]יםַמֲחַׁשְבּתֹו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּודִ 

   .ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבֹׂשְנֵאיֶהם, ְוַנֲהפֹו הּוא
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שלבשה , תקיפהמנהיגה - אשה שהפכה בכוח אישיותה מנערה תלותית וכנועה למלכה–אסתר 
. ל ותבונהכֶ ם ׂשֵ ּובׂש, הצילה את עמה בהעזה, חיצוני חלולמלכות במובן הפנימי ולא רק כתואר 

בצדק נקרא הסיפור  .מרדכי היהודי, שכם אל שכם עם הדוד, בצדק היא זוכה לשם ולתהילת עולם
  ".מגילת אסתר: "שלנו על שמה

ְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ..] [.ַוִּתְכֹּתב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַבת ֲאִביַחִיל ּוָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ֶאת ָּכל ֹּתֶקף 
ְוַכֲאֶׁשר , ַּכֲאֶׁשר ִקַּים ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ְוֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ִּבְזַמֵּניֶהם

  .ֶפרְוִנְכָּתב ַּבּסֵ , ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה, ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר ִקַּים[...] ַזְרָעם –ִקְּימּו ַעל ַנְפָׁשם ְוַעל 
  

  .ובו תמצית המהפך באישיותה המרתקת של גיבורת המגילה, מאסתר לאסתר,  שיר–ולסיום 
  

  מה של מלכות א–ר אסת
  אסתר שקלים

  

   – "יּב'דֹוְחָתֶר ַנגִ "
  ְצנּוָעה ּוְכנּוָעה, ְרִסָּיהַנֲעָרה ּפַ 
  ַּכָּיאּות
  ָהִייִתי

  ֶאל ֵּבית ַהֶּמֶל ִנְלַקְחִּתי
  יַצו ּדֹוִדי ִקַּיְמּתִ 

  ְוֶאת ֲאֶׁשר ִעִּמי א ִהַּגְדִּתי
  ְוָדָבר א ִּבַּקְׁשִּתי

  צֹוָפה
  ָמה ֵיָעֶׂשה ִּבי 

  

  ְוָאז ָיַדְעִּתי
  ִּכי ָלֵעת ַהֹּזאת ִהַּגְעִּתי ַלַּמְלכּות 

  

  ְוַנֲהפֹו הּוא
  א עֹוד ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני

  ִמֶּמִּני
  ְוא עֹוד ַאֲחִריׁש 

  

  תֶאְלַּבׁש ַמְלכּו
  ֶאת ָמְרְּדַכי ֲאַצֶּוה

  ּוְדַבר ַהַּמְלָּכה
  ְּבֵּמָאה ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע ְמִדינֹות

  ָאִריץ
  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא

  ֶאְקָרא' ּוְבֵׁשם ה
  ְוַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה ִלְמָלכֹות

  הּוא ִיְהֶיה ְּבֶעְזִרי
   

  ְקָבעּוִני ְלדֹורֹות
  ִלְהיֹות ֹּכל ִאָׁשּה

  ָּבּהׂשֹוֶרֶרת ַעל לִ 
  ּוֹפַעל ָיֶדיָה ִּתְרֶצה

  

  –ֶאְסֵּתר 
  .ִאָּמּה ֶׁשל ַמְלכּות

____________________________________________________________  

   .המקדישה את חייה לבית ולמשפחה בלבד, אשה כנועה וצייתנית:  בפרסית"יּב'דֹוְחָתֶר ַנגִ "*   
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   מבט אחר–זרש 
  מרים אהרוני

  
 בספרותנו היא מתוארת. היהודים,  מושא לעג ובוז מצידנו,אשת המן, יתה זרשמאז ומתמיד ה

 –ש "זר", "קרש-זרש", "זרת: " לכינויי גנאי מעליביםאף זוכהו, רה ומרשעת איומהכמכשפה כעּו
ה מדעות קדומות במגילת אסתר מגלה דמות ּפָ קריאה חַ .  ודומיהם"ש"יכורה ימש-שעהר- ונהז

  . הראויה ליחס אחר
  

  .בשתיהן מבקש המן את עצתה ועזרתה,  מופיעה במגילה בשתי אפיזודות בלבדזרש

  ' פרק ה–אפיזודה ראשונה 

 למשתה אותו ֶהרֵּכבומזמינה את , עבור המלך אחשוורוש והמןמיוחד אסתר המלכה עורכת משתה 
גש המן פו,  על המעמד המיוחד שלו זכה בארמון"ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב"בצאתו מן המשתה . נוסף למחרת

 הוא, יתר על כן.  כלפי המןשום מחווה של כבודאינו עושה  ,כדרכו, מרדכי. במרדכי היושב בשער
המשמעות , בשער,  במרחב הציבורימתרחשמאחר שהדבר . כאילו היה שקוף, מתעלם ממנו כליל

  . היא ביזוי פומבי
  

ר על קור רוח עד  הוא מצליח לשמובכל זאת. מצב רוחו המרומם נהרס כליל, המן מתמלא חימה
אין " (אוהביו"את אשתו ואת משתף המן . כי הבית הוא עבורו מקור תמיכה ועצה, שובו הביתה

  : סתיר את ההשפלה שספג ממרדכימבלי לה,  במה שקרה בגילוי לב)אנו יודעים מי הם

א ָזע ִמֶּמּנּו, ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת ָמְרֳּדַכי ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלא ָקם ְוַוִּיָּמֵלא ָהָמן ַעל ָמְרֳּדַכי , ְו
. [...] ַוִּיְׁשַלח ַוָּיֵבא ֶאת ֹאֲהָביו ְוֶאת ֶזֶרׁש ִאְׁשּתוֹ , ַוָּיבֹוא ֶאל ֵּביתוֹ , ַוִּיְתַאַּפק ָהָמן. ֵחָמה

ם ַאף א ֵהִביָאה ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִעם ַהֶּמֶל ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ִּכי אִ : ַוֹּיאֶמר ָהָמן
ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֶוה ִלי ְּבָכל ֵעת ֲאֶׁשר ֲאִני ֹרֶאה . ְוַגם ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא ָלּה ִעם ַהֶּמֶל, אֹוִתי

ֶאת ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל !  
  

  : זרש מציעה לתלות את מרדכי ולגמור עניין

ּוַבֹּבֶקר ֱאֹמר ַלֶּמֶל , ַיֲעׂשּו ֵעץ ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה: ֲהָביוַוֹּתאֶמר לֹו ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ְוָכל אֹ 
  . ּוֹבא ִעם ַהֶּמֶל ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ָׂשֵמחַ , ְוִיְתלּו ֶאת ָמְרֳּדַכי ָעָליו

 הזדהות עם רגשותיו של בן זוגה תוךאבל ברור שהיא באה מ,  ואכזריתהעצה של זרש גרועה
שום , שום תככים, אין כאן שום מניפולציה. את כבודו ואת חדוות החייםומתוך רצון להחזיר לו 

, קבוצת ההתייחסות והתמיכה של המןזו  –" כל אוהביו"בעצה הזאת תומכים גם . כוונה נסתרת
  . אל נשכח כי עצות דומות אנחנו שומעים בשיח הישראלי השֵּכם והעֵרב, זאת ועוד. בראשהשזרש 

   .ַוַּיַעׂש ָהֵעץ, ַטב ַהָּדָבר ִלְפֵני ָהָמןַוִּיי: המן מקבל את העצה

  ' פרק ו–אפיזודה שנייה 

 עסוק במחשבה זה  כאשרהוא מגיע שוב אל המלך.  המןתוכניותהעניינים מתגלגלים באופן הפוך ל
 מתייעץ עם המן אחשוורוש. ל את מרדכי אשר הזהיר אותו בעבר מקושרים שרצו לחסלואיך לתגמֵ 

  .ומציע להעניק לידיד המלך כבוד פומבי גדול, עצמו-ה לחשוב שמדובר בוהמן טוע. בשאלת הגמול

ַוֹּיאֶמר ָהָמן ? ַמה ַּלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרוֹ : ַוֹּיאֶמר לֹו ַהֶּמֶל, ַוָּיבֹוא ָהָמן
ִאיׁש ֲאֶׁשר : אֶמר ָהָמן ֶאל ַהֶּמֶלַוּיֹ ? ְלִמי ַיְחֹּפץ ַהֶּמֶל ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמֶּמִּני: ְּבִלּבוֹ 

ְוסּוס ֲאֶׁשר ָרַכב ָעָליו , ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאֶׁשר ָלַבׁש ּבֹו ַהֶּמֶל, ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרו
ָחפֵ [...] ַוֲאֶׁשר ִנַּתן ֶּכֶתר ַמְלכּות ְּבֹראׁשֹו , ַהֶּמֶל ץ ִּביָקרוֹ ְוִהְלִּביׁשּו ֶאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ,

ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ : ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל ַהּסּוס ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְוָקְראּו ְלָפָניו
ַוֲעֵׂשה ֵכן , ַמֵהר ַקח ֶאת ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ : ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלָהָמן! ִּביָקרוֹ 

ַוִּיַּקח ָהָמן ֶאת . ַאל ַּתֵּפל ָּדָבר ִמֹּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ . ַהּיֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל, הּוִדיְלָמְרֳּדַכי ַהּיְ 
ָּכָכה ֵיָעֶׂשה : ַוִּיְקָרא ְלָפָניו, ַוַּיְרִּכיֵבהּו ִּבְרחֹוב ָהִעיר, ַוַּיְלֵּבׁש ֶאת ָמְרֳּדָכי, ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס

  ! ָחֵפץ ִּביָקרוֹ ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמלֶ 
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גם במקרה זה אין הוא .  אל זרש אשתו ואל אוהביו, המן הביתהשוב חוזר, אחר הדברים האלה
 בתשובתה. זרש מבינה את המשמעות מייד. מה שאירע את יפותמעקם את הדברים ואינו מנסה ל

לה לא הנפי, העניין אבוד:  בלי לטפח אשליותתובנתההיא אומרת את , יחד עם חכמיו, להמן
קשה מאוד . לומר את הדברים הקשים" םחכמי"היא נותנת ל, באהבתה אותו, ובכל זאת. תיעצר

  .להגיד בשורה קשה לאדם אהוב

ַוְיַסֵּפר ָהָמן ְלֶזֶרׁש . ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאל ֵּביתֹו ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראׁש, ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶל
ִאם ִמֶּזַרע : ַוֹּיאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו ְוֶזֶרׁש ִאְׁשּתוֹ . יו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּוִאְׁשּתֹו ּוְלָכל ֹאֲהבָ 

  . ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו,  א תּוַכל לוֹ –ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנֹּפל ְלָפָניו , ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי
  

�  
.  בטוב וברע– לו ותפה נאמנהתומכת וש,  לבעלהרה ואשת סודחבֵ כזרש  בשתי האפיזודות מתגלה

בכל הפעמים שבהן נזכר שמה כתוב : המגילה מדגישה את קשר הֵאמּון והנאמנות העמוק ביניהם
הלא כך אנו מבקשים . מעריכים ומכבדים זה את זו וזו את זה, שניהם במעמד שווה". זרש אשתו"

  ?בין נשים וגברים בכלל, עד היום לראות את היחסים בין איש לאשתו
  

  ואחר כך הורגיםבעלה נתלה על עץ. טרגדיה שאין לה שיעורעבור זרש ה שקורה בהמשך הוא מ
שאשמתם אינה ,  בהם עשרת בניהָ , ובממלכת אחשוורוש איש בשושן75,800תוך יומיים היהודים 
לבקשת ,  בכיכר העירםבניה גוויותיהם של עשרת נתלות, יום לאחר הוצאתם להורג. מתבהרת

, כמו זרש, הכלָ ׁשָ , שאת שמה אין אנו יודעים, ל סיפורי המקרא רק אשת איובדומני שבכ. אסתר
  .זרש נותרה לבדה,  לאשת איוב נשאר איוב.עשרה בנים

  

מה , קשה למשוך רחמים ואהדה אל אשת צורר שרצה להשמיד להרוג ולאבד את היהודים, נכון
,  אדם שראוי גם להערכהאבל האם פטורים אנו מלראות בה. גם שהיא היתה שותפתו לתוכנית

וגם מן השאלה , האם פטורים אנו לגמרי מן החמלה? אשה שאפשר ללמוד ממנה דבר או שניים
  ? נהגו ביותר צדק ורחמים כלפי חפים מפשע, האם היהודים בסיפורנו היו טובים יותר
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ומבוגרים ,  ילדים–  יפעתים170-כ
  היו שותפים לפני –בפריסת גילים רחבה 

ר ויואג מזך בשנער,  שבועות לטיול שבת3
נקודת המפגש . אהנפלה וירוובאם מושל

וממנה יצאנו , כפר החורשה להיתה בכניס
ת ופריחף היער הקסום ונ. ללהר נלעב

ת שלהם ו ארמה תמופלאב האבי-חורףה
  .מרומםח הרו הבלמצ

  

כשילדי הגן , ארוכה מטייליםבשיירת 
משתלבים עם ילדי בית הספר ובני 

נו לכה, סהשלושים עם בני השישים פלו
אחרי כשעה הגענו .  בדרך היפהניחותאב

ק לפיקנישם עצרנו , לקרחת יער ירוקה
  . םאלוניל הבצינוח נ
  

ת חומות הערביות הפרולהפתעתן של ה
הודלקו , בנחתהסמוך שרעו בשטח 

.  טעימות נאפו עליהםפיתותם וטאבוני
. קפה ותה הוסיפו טעם וניחוח משלהם

 שובבו את לב טחי שמשחקה ויצירפינות 
הילדים ואת בעלי הרוח הצעירה 

 והכול התנהל בנועם –שהצטרפו 
  - - -ובסבלנות והיה רגוע ונעים כל כך 

  

חולפים על פני , תרדו להמשכנאחר כך   
ס הבסישטח אים בם הנמצלבנים ההראמי

ת כנסיועד הגיענו לשתי ה, רהמגודהצבאי 
 האורתודוקסית –  של מהלולתיפהפיוה

  . והקתולית
  

תחיל לספר לעומדים לידו י הלעף סוסי
עד . פרקים מההיסטוריה של הכפר והאזור

מהרה התקבצו סביבו עשרות מאזינים 
ששתו את , בהם ילדים רבים, קשובים

ילו מחאו הסיפורים המרתקים בצמא ואפ
 היתה הדרך קצרה משם .בסוף כפיים בתודה

, ברכי הלד כליו לשלום נפרדנ .לסוף המסלול
  .ייפים ומאושריםה עביתו החזרנו
  

סיגלית ', ץמובי אבי ס–ל ה למארגני הטיותוד
גיא , סהר קולמר, דני סלעי, רכנד שאלעו

אלון , לו'סטפן מונטצ , נטע הדס,תהילים
שתרמו להצלחת  לרביםוויניק וארז ביטמן 

לפעילויות הילדים , הטיול הכיפי המקסים
אפשר להשיג כל כך . לאווירת היחד הטובהו

קווה נ! הרבה עם רוח של שותפות והתנדבות
  .שנזכה לעוד טיולים נפלאים כאלה

  ברקת כהן
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 'לימור סמוביץ:  צילומים–שכולו טוב טיול מראות מיום 
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  יום המעשים הטובים
 –נדיבות ונתינה , עזרהיום של היה גם ביפעת , "טוביםהמעשים היום ",  במרץ15יום שלישי 

 במשך  עבדו)'כיתה יב(רוני שנפיק  ומדריכתם ביפעת' נוער כיתה ח. בהובלה של בני הנעורים
 ותרומה ת וארגונים וולונטרייםלעמותו חשיפהשמטרתו , שבועות רבים על ההכנות להפנינג

  . במרכז הרפואי העמק ילדים לאונקולוגית

הקראת סיפור וליטוף בעלי , היציר פינותיריד מופלא של הפך חדר האוכל ל, כשהגיע היום הגדול
המדמה הנגשה לבעלי צרכים , "מתחם נגישות", משחקי שולחן;  לקטניםאגלינג ובלונים'ג, חיים

בתוך זה השתלבו הדוכנים של . זומבה ואיפור ליותר גדולים ופינת קפה ועוגות לכולם, מיוחדים
 בית –" עזר לזולת"ו, לילדים עם צרכים מיוחדים בעמק מרכז לפעילות חברתית –" עלי כותרת"

י "כמו גם עמדות של חתימה על כרטיסי אד, תמחוי המופעל על ידי מבוגרים עם צרכים מיוחדים
  . ם ועודכלבי אימוץ, )תרומת אברים(

מהגרלות נושאות , צהריים מגוון ועשיר-נהנו מאחר, והרבים שהגיעו מהעמק כולו, הקהל היפעתי
רוני ! בלבד ₪ 20 הכול במחיר כרטיס של –וגם מהרגשה טובה ומעצימה של תרומה לזולת פרסים 

 תרומה –נאספו ממכירת הכרטיסים  ₪ 6600: היו מרוצים מאוד' ועימה בני ובנות כיתה ח
המוצרים : היו מרוצים" עלי כותרת"ו" עזר לזולת"גם . למחלקה האונקולוגית ילדים בעפולה

  . נמכרו יפה–גרביים ועוד , בובות, מחברות,  כוסות–שהחניכים יצרו בעצמם 

הרעיון הזה גדול על ילדים בכיתה , אין לזה סיכוי: בתחילת הדרך אמרו לי רבים: "מסכמת רוני
, במהלך חודשים הם עבדו קשה. הוכיחו לכולם ששום דבר לא גדול עליהם' אבל בנות ובני ח... 'ח

 !ילדים מדהימים.  רעיונות וגרמו לכל זה לקרותהעלו, התקשרו לבתי עסק ולאנשים פרטיים
. לב- התנדבות מרגשת ומחממת–רבים נוספים התנדבו חבריהם מבית הספר ובני נוערלעזרתנו 

והיו . המועצה האזורית פרסמה ברבים את  האירוע וכמה מעובדיה התנדבו לעזרה בהפנינג עצמו
  ".אנחנו מודים לכולם.  יכולתו ובדרכו כל אחד כפי–שתרמו ועזרו , במעגלים רחבים ,עוד רבים

המתגייס למשימות של , כל הכבוד וכל ההוקרה לרוני הנפלאה ולנוער הזהב ?מה נאמר ומה נדבר
  . למען חברה ישראלית טובה יותר, התנדבות ועזרה לזולת

  

  

  

  !כיף לתרום

ורוני עם אייל ' בני ח: למטה

, ראש המועצה האזורית, בצר
 רכזת המתנדבים –וענת ירון 

 .של המועצה
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  ...זה לא נגמר, רגע

נוך לנתינה וקבלת ובמסגרת החי, לקהילה" העמק המערבי"במסגרת המחויבות של בית הספר 
לפעילות משותפת עם אנשי ' שבועיים קבוצה מתחלפת של תלמידי ט-מתקבצת מדי שבוע, האחר

לתרום בעצמם ' בית בעמק'ביקשו דיירי " יום המעשים הטובים"לרגל . ביפעת' בית בעמק'
לאי מ. 'בית ערבה'ל' עם בני הנעורים מכיתה ט' בית בעמק'ביוזמה משותפת הגיעו אנשי . לקהילה

, ערכו משחקי שולחן לדיירים, ובשמחה גדולה ריעננו בצוותא את הגינה בצמחי נוי חדשים, מרץ
  .פעילות והתרגשות גדולה, שרו וניגנו והכניסו לבית רוח צעירה

  ".הערב בבית מכולנו וליוזמים לתלמידים ענקית תודה: "בשם דיירי הבית והצוות, נעמי לוי
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 אלופים
 ים המלח הינו מירוץ אופניים תחרותי בסטנדרטים ערד טור

, רב מוניטין ורב משתתפים, קשה מאוד, בינלאומיים גבוהים
שנערך , 2016בטור ערד ים המלח .  ימים רצופים3הנערך במשך 
בנם של גלית , 17- בן ה,  מיפעתניר גבאיזכה , לפני שבועיים

גאווה ! 'וניורס'ג' בקטגוריית ההראשוןבמקום , ומשה גבאי
, ברכות חמות מכולנו. לקבוצה ולחברים, למשפחה, עצומה לניר

   !כל הכבוד
  

�  
 .14-10 גילאיםלבשחייה נערכה בבריכה הלאומית בוינגייט אליפות ישראל  שבועות 3לפני 

ת ביותר אשר השיגו את התוצאות הטובו,  שחיינים מכל שנת גיל20באליפות הארצית השתתפו 
 על. כל רחבי הארץעשרות אגודות ספורט מ השתתפו מאות שחיינים מהםבש מוקדמות במשחי

ן של הישגו גם נמנה ,יזרעאל עמק ושחייני שחייניות של היפים הישגיהם  בן  פלורס- עדן פרטי
 אישי להישג והגיע ממנו בוגרים שחיינים מול 'מ 400 בגמר בכבוד שהתמודד ,תלמה של בנה ,11- ה

  !בהמשך הצטיינות והמשך הצלחה איחולי ,ולמשפחה לעדן ברכות .שיםמר
  

  2016 אביב-מירוץ תל

 נעורים מבני – אביב-תל במירוץ ורצים רצות של מרשימה יפעתית משלחת השתתפה השנה גם
 הרב הסיפוק .אימונים של רבות שעות מושקעות כזה מאתגר במירוץ .פלוס 70 עד צעירים

 המאמץ את ,מסתבר ,שווים בסוף האישי הניצחון והרגשת והרוח ףהגו חולשת על מהתגברות
  !המעריצים מכל לרצים ויקר כבוד .הגדול

  

  

  

  
  
  
  

 
  

 איתמר גרינברג: צילום

  תמונות קבוצתיות חלקיות
  הדור הצעיר: מימין
 נוספים ושלנוהרצות : משמאל
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  הוותיקים לא מפסיקים לטייל

בדגשים של נוף , לשפלת יהודה הפעם –הוותיקים נוסף של טיול מקסים עוד בין עלון לעלון היה 
היה . וייתית עם יצירותיו של ָחַרש הְּפלדה משה כץוגם פגישה חו, ושל היסטוריה רחוקה וקרובה

 הרחיב אופקים והזכיר נשכחות – ַאֶּבס מגניגר –הארץ דיברה בפרחים ומדריך הטיול , יום מתנה
כל כך , !)שיגי, תודה(כל כך נעים שיש מי שדואג לארגון ברוח טובה , כל כך טוב לצאת יחד. בנועם

   - -  -שרק יימשך .  להתענג על נופי הארץ וסיפוריה80- ו70- ו60נפלא שאפשר גם אחרי גיל 

  

  

  בית

  :נטעימים ספורים אחרי לידת הבן הרביעי , "יפעת היא הבית"בקבוצת הפייסבוק , יעל דקל

   מרגישה מבורכת

עוגות , חזרתי ביום שישי בצהריים מבית החולים ומצאתי בית מלא בפרחים, חברים
   !שה של בית וקהילה תומכת ומפרגנתאיזו הרג! ריגשתם... ואוכל מבושל

  . ולכל מי שטרח ועשה למעני, 'איכפתיה'כל הכבוד לכל חברי 
  . בעצמי'האיכפתי'מחכה כבר לחזור לשגרה ולהצטרף ל

  

  מבט על עמק האלה, תל עזקה

 שיגי אילן: צילום

  מזל טוב

  ברזלילזוהרה וגדעון 

   אילנהל"עב  אורילנישואי

 !ברכות לכל המשפחה
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  יפה מיום ליום

  החורשיתפארת הורוד העז של כלילכש ,אבל כמה שהוא יפה ביפעת, קצר פה כל כך האביב
הירוק הרענן של לבלוב אלוני התבור כש ;ות מול חדר האוכלולוניהנמזגת בפריחתם המרגשת הפא

תכֹולו בצובע יקינתוני החצב ה-בןכש ;פוגש את הפריחה הצחורה של הלבנה הרפואי והעוזררים
,  יפעתוככה... ומרבדי הפרחים סביב,  הזוהרות בשמש והחרציות, ועדיין הרקפות;את רחבי הגן

  !תר מיום ליום יפה יו–בין חורף לקיץ 

  

  

  :ו"תשע' אדר ב, עצים בלב יפעת
  אלון התבור, לבנה רפואי,  קוצניעוזרר, פאולוניה

   מרים אהרוני: צילומים

  

  

  

  

  

  לרותם שפריר

  .ל" לצהךברכות חמות עם גיוס

  !איחולים לשירות משמעותי ומעניין

  הדור הצעיר ובית יפעת                    
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  יום המעשים הטובים
  

. בחודש מרץ" יום המעשים הטובים"את ובארצות רבות נוספות בעשור האחרון מציינים בארץ 
היוצקות ליום הזה תוכן , גם אצלנו מתעוררות מדי שנה יוזמות נפלאות של נוער ומבוגרים

 בשנים הזאתביפעת הקדימו את המסורת כדאי לדעת ש.  בעלון זה מוזכר חלק מהן– ומשמעות
מצווה לבחור לעצמם -בשנת הבר' משך הרבה שנים היתה אחת המשימות של ילדי כיתה ז ב:רבות

שכל אחד מן הילדים מילא , זאת היתה משימה אינדיווידואלית. יום שבו יעשו רק מעשים טובים
אפילו בלי לזכות ,  בלי פרסום וכל זה–ביוזמה ובחירה אישית נוכח אתגרים פרטיים , בדרך משלו

  .בשבח ובגמול אחר כך
  

�  
 כפי ,)1959 (ט"כיתת בר המצווה של שנת תשי, "מגדים" ממחזור ישראל שחרהנה היום הטוב של 

  .של המחזור" ספר בר המצווה"שתואר על ידו ב
  

   שליטובה יוםה

. שנייה פעם ותיא להעיר תצטרך לא ,המטפלת שלנו, פרומקין שחיה כדי במהירות בבוקר קמתי
השתדלתי  בלימודים. סולת מדייסת חוץ, לוהכ את ואכלתי בוקר לארוחת האוכל לחדר הלכתי

 .מהכיתה אותי זרקה  בכל זאתברוד סימה  כךאחר אבל, בהתחלה הצלחתי. מאוד לא להפריע
.  במשימההמשכתי זה למרות אך, אחרטוב  יום לי לבחורשהיום הזה כבר אבוד ואצטרך  חשבתי

  . אמיתי טוב ליום נעשה שלי והיום ,נסלי  התרחש רייםבצה
  

 שלובכי  צעקות שמעתי. הכיתה טיפתהתנדבתי לתורנות שש אחרי הספר מבית כשירדתי היה זה
 ילדים קבוצת תוךב – !ושבר ד שו–והנה , ראיתי. כוחי בכל לשם רצתי .האורווה מכיוון ילדים

 ורציתי נבהלתי. יִד ּפֶ  הכלבבפראות  ומשתולל מתרוצץ, אהרוני עם לפעולה שבאו העמק ממגדל
. בריצה והתקרבתיגדולה  אבן הרמתי, אומץ אזרתילכן , שלי הטוב היום שזה נזכרתי אבל, לברוח

  . בפיו גדולה בד כשחתיכת עזב את הילדים ורץ לכיוון אחר כבר יִד ּפֶ , שהגעתיעד 
  

 קרעים.  לגמריקרועים שמכנסיו בבכי ממרר ילד עמדבתוך קבוצת הילדים המבוהלים 
, אותו חבשוש אחרי. למרפאה אותו לקחתיהרגעתי את הילד ו. הכביש על פזורים היו מהמכנסיים

 לך ניתן, כן, כן: "לילד אמרה חיה.  מה קרהשיפמן חיהוסיפרתי ל הבגדים למחסן תויא הלכתי
 כמהכנסיים במ הוציאה בינתיים"... ?אתה מאיפה? אתה כמה בן... ילד תבכה אל רק, מכנסיים

 גם פה יש, רגע חכה: "לו אמרה חיה. במידתו כחולים מכנסייםזוג  מצאו מדד הילד. גדלים
  .  גם אותםלו ונתנה, "מידה באותה תּבָ לׁשַ  יפים מכנסיים

  

וגם  יאיר , כבר היה איתם המדריך שלהם אהרוני, באורווה הילדיםקבוצת ל עם הילד כשחזרתי
  . מגיל ןַר קָ הוא . הילדים הקיפו את הילדכל  .מרכז חברת הילדים, פסחי

 ."..אותי גם נשך לא שהכלב חבל":  בשקטלי ואמרניגש אלי  הילדים אחד
 


