
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

  ַאֵּמץ ַׁשָּבתֹות ְמַקְּדִׁשים  ְלָכה דֹוִדי

  ְּבִתָּת ְלקֹוְרֵאי ִמְקָרֵאי ָקָדִׁשים  ַטל ְמנּוָחה

ְוַתְגִּדיׁש ִחִּטים ּוְׂשעֹוִרים ַוֲעָדִׁשים  ּוְתָבֵר  

  ְּדָלֶתי ִלְדּפֹוק ַמֲחִזיק ְּתִריִסים  ַנְׁשִּכיָמה

  כֹון ְּפרּוִסיםָהִריק ִמְּמ   ַטל ְמנּוָחה

ְוַתְרֶּבה ֹּדַחן ְוֻכְּסִמים ְּפָרִגים ּוְגִריִסים  ּוְתָבֵר  

  ִזְּמרּו ִנּצּוַח ַעל ׁשֹוַׁשִּנים  ַהּדּוָדִאים

  ֲחׁשֹור ַלַּׁשֲאַנִּנים  ַטל ְמנּוָחה

פְ ס ּומּוְר וֹ יב ּתִט תֵ וְ   ּוְתָבֵר יםּנִ ִׁש ְר כַ י וְ ִר צְ ל ִמ פוֹ ן ּובָ ל לָ פוֹ ס ּולוֹ ְס  

ַיְצִמיַח ֶצַמח ִמֶּקֶרן ְּדרֹוִמית  ִמי ִיֶּתְנ  

  ַּכֵּלל ִלְרחֹוֵקי ַּתְרִמית  ַטל ְמנּוָחה

ן ְוקֹוְרִמיתּוְתַלֵּבב ִׁשּבֹוֶלת ׁשּוָעל ּוְרִגיָלה ְוִלְפסָ   ּוְתָבֵר  

חם צַ חֹ י ּכְ נִ כוֹ ְמ יט ּבִ ּבִ מַ   ֶאְנָהְג  

  חצַ י פֶ ימֵ עִ נְ ב מַ בֵ נוֹ   ַטל ְמנּוָחה

  חצַ ֶק ן וָ וֹ ּמכַ ל וְ ּדָ ְר חַ ין וְ ִמ ְׁש ְמ יא ׁשֻ ּגִ ְס תַ וְ   ְתָבֵרּו

  יתיעִ בִ י ְׁש יֵר ִק פְ מַ י לְ ִּת כְ ַר עָ   ִהְׁשַּבְעִּתי

  ]... [תַאבּוְת ם ּבִ ֵר אֲ ּפַ   ַטל ְמנּוָחה

יתעִ עּוְּׁש הַ ת וְ וֹ ננוֹ צְ ן ּווֹ ּפִּׁש הַ ם וְ יִ לַ חֲ ׁשַ ן וְ ָּת לְ ח ִּת צַ ְח צַ ְת ּו  ּוְתָבֵר  

  יםִׁש לּוה ְת ּלָ חַ ה ּכְ ׁשָ ְּד ִק   ְׂשֹמאלוֹ 

  יםִׁש דוֹ ע ְק ַר זֶ ף לְ עוֹ ְר   ַטל ְמנּוָחה

ְוַתְׁשִמין ְּתָמָכה ְוַחֶּזֶרת ּוָמרֹור ְוַחְרֲחִביָנה ְועֹוְלִׁשים  ּוְתָבֵר  

  ְּתַכְלֵּכל ִּפַּסת ָּבר  ִמי ֹזאת

  ָּתִניף ְלֵיַׁשע ְמֻחָּבר  ַטל ְמנּוָחה

ים ְוֶלֶפת ְוׁשּום ּוָבָצל ְוֻכְסָּברְוַתְתִליל ְּכֵרִׁש   ּוְתָבֵר  

  קליראלעזר בירבי ' ר  

 טל תברך
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  29.3.2016סיפה מיום א

   הצבעה חוזרת–תקנון קרן המילואים 

 2014בהצבעה בקלפי שקיימנו בינואר . אישור תקנון קרן המילואים דורש שינוי בתקנון הקיבוץ
 66%-על מנת להגיע ל.  מהחברים58%בהשתתפות , 95% ברוב של המילואים קרן תקנוןאושר 

התבקשה האסיפה לאשר העברת , כפי שמחייב כל שינוי בתקנון הקיבוץ, השתתפות בהצבעה
   .תקנון קרן המילואים להצבעה חוזרת בקלפי

שבאמצעותה משולם כבר כיום חלק , באסיפה הובהרה שוב החשיבות הגדולה של קרן המילואים
קרנות . סיעודיהביטוח הקרן לחברים נדחי הא כוללת גם את והי, תשלומי הפנסיה לחבריםמניכר 

 ן אף הות עתיד)עזרה הדדיתערבות הדדית ו, בעלי צרכים מיוחדיםעבור (חברתיות נוספות 
  .  אישור התקנון ברוב המיוחס הנדרש הוא הכרחי,לפיכך. להיכנס לקרן המילואים

  .ת בקלפיהעברה של תקנון קרן המילואים להצבעה חוזראישרה האסיפה 
  

  בחירת מנהל קהילה

בתום ,  מנהל הקהילהלתפקיד החליטה הנהלת יפעת על פתיחת מכרז 16.2.2016בישיבה מיום 
שהמכרז ייפתח בשלב ראשון לחברי יפעת , עוד הוחלט. שלוש שנים לכהונתו של גלעד דקל בתפקיד

   .ז חיצוני ייפתח מכר,חבר יפעתמנהל הקהילה בחר יאם לא ירק ו, )מכרז פנימי(בלבד 
  . )שנייהלקדנציה (  לתפקידגיש את מועמדותויה החבר היחיד שהה גלעד דקל

 בתפקיד מנהל  גלעד דקל לקדנציה שנייהלהעביר להכרעת הקלפי את בחירת אישרההאסיפה 
  .הקהילה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

תקנון קרן  הצבענו על אישור 31.3-1.4.2016בקלפי שנערכה בימים 
  .)קדנציה שנייה(ל למנהל הקהילה המילואים ועל בחירת גלעד דק

 56%שהם ,  חברים177השתתפו על תקנון קרן המילואים בהצבעה 
, לכן. שיעור הצבעה זה נמוך מאחוז ההשתתפות הנדרש. מחברי יפעת

 תתקיים ,98%אף ששיעור התמיכה באישור תקנון קרן המילואים היה 
  .הצבעה נוספת

  

  . חברים178שתתפו על בחירת גלעד דקל למנהל קהילה הבהצבעה 

  .מכלל המצביעים 66.3%שהם ,  חברים118 הצביעו בעד

  .מכלל המצביעים 33.7%שהם ,  חברים60 הצביעו נגד

  .קדנציה שנייה, גלעד דקל נבחר למנהל הקהילה

 !בהצלחה
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 בתקנון זה מחייב אישור כל שינוי. מחייב בין הקיבוץ לבין חבריוחוזה  מעמד של לתקנון הקיבוץ
  :  שינוי בתקנון אפשרית רק בהתקיים כפל התנאים דלהלןהכנסת. של רשם האגודות השיתופיות

  .שתתפו בהצבעהה ן החבריםמ 66% פחותל .1

 .  מהמצביעים הצביעו בעד75% לפחות .2
  

 על אישור תקנון קרן שניתהצבענו , בעקבות הערת מבקר הפנים של הקיבוץ, בשבוע שעבר
משהסתבר שבהצבעה שנערכה בסוף .  מחייב שינוי מסוים בתקנון הקיבוץהקרן תקנון :איםהמילו
 8%( מן החברים 58%אך בהשתתפות של ,  מן המצביעים95% אושר התקנון ברוב של 2014ינואר 

 98%תמיכה של : תוצאות הקלפי הפעם. התקיימה הצבעה חוזרת, )פחות מדרישת תקנון הקיבוץ
שוב לא הגענו למספר המצביעים .  בלבד מבעלי זכות ההצבעה56%פות אך השתת, מהמצביעים

תיערך ,  כי למרות התמיכה בשיעור חריג ונדיר ביותר בתקנון קרן המילואים, שוב פורסם;הדרוש
 .סוף לשיעור ההשתתפות הדרוש לרוב מיוחס-סוף להגיע  בתקווה,שלישית במספר, הצבעה חוזרת
  !?ומה אם לא

ונראית לי שגויה , ילואים להצבעה חוזרת נראתה לי שגויה גם בפעם הקודמתהבאת תקנון קרן המ
שחובה לשנותו ולא להתענות , תקנוןהמוטמע בל מהותי ׁשֶ ברור לי שיש כאן ּכֶ . בריבוע בפעם הזאת

  .זרים ונשנים לעמוד בדרישותיו האבסורדיותובניסיונות ח
  

  : הסבר

 באמצעות הצעה להפילהרוב המיוחס הנדרש להכנסת שינוי בתקנון מאפשר למתנגדי שינוי מוצע 
 מצביעים היוהמתנגדים  לו בוודאות איעוברת היתה ההצעה  במקרים שבהםמהצבעה הימנעות

  . נמנעים ולא ההחלטה נגד
  

 יוה לואי.  מהחברים58%בהצבעה הראשונה שקיימנו על תקנון קרן המילואים השתתפו 
אפילו אם הרי , כדרישת שיעור ההשתתפות בהצבעה ,מהחברים 8% עודרק  שתתפים בהצבעהמ

 ועומדת בדרישת שיעור התמיכה 83%של  היא היתה זוכה לרוב ,ההצעה נגד כולם היו מצביעים
 יכולים להפיל אותה, אפילו אם הם מיעוט קטן מכלל החברים, מתנגדי הצעה, מורלא .של התקנון

 –מי שלא מצביע : "קיבלנו, " משפיע–מי שמצביע "במקום , וכך! הימנעותרטגיית אסט באמצעות
 – לא להשתתף צריך פשוט ;לא צריך להילחם על הֵדעה, לא צריך לשכנע חברים להתנגד": משפיע

הצבעה על סמך מניפולציות חשבונאיות . דרישת התקנון למינימום השתתפות כבר תעשה את שלה
  .  היא עיוות גמור של הדמוקרטיהולא על סמך צו המצפון

  

�  
  

  :מוצעת דרישה כפולה שונה ,דמוקרטי במהותו- אנטי, כדי לתקן פגם חמור זה

  .הצביעו בעד בעלי זכות ההצבעהמ 50% פחותל .1

 .דבע הצביעו מהמצביעים 75% לפחות .2
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  למותה  שנים  41   ניסן  'א  ל"צביה כץ ז

  למותו  שנים  43   ניסן  'ג  ל"קלמן ליס ז

  למותו  שנים  37   ניסן  'ג  ל"אריה קנריק ז

  הלמות  שנים  11   ניסן  'ג  ל"ברטל ורדי ז

  הלמות  שנים  55   ניסן  'ד  ל"חוה שהם ז

  למותה  שנים  10   ניסן  'ה  ל"חל סיני זר

  למותה  שנים  3   ניסן  'ה  ל"אורה גל ז

  למותה  שנים  17   ניסן  'ז  ל"מלכה נשלסקי ז

  למותה  שנים  22   ניסן  'ט  ל"כהנא ז-בלה ליסר

  למותה  שנים  42   ניסן  'יב  ל"בלה טרוק ז

  ולמות  שנים  30   ניסן  'יב  ל"ידידיה שנאן ז

  למותה  שנים  18   ניסן  'יב  ל"דור ז- צפורה בן

  ולמות  שנים  9   ניסן  'יג  ל"מרדכי לוין ז

  למותו  שנה  1  ניסן  'יג  ל"אהרון גובקין ז

  

 

 75%- מבעלי זכות ההצבעה השתתפו ו66%אם : דרישה הראשונה מתבססת על התקנון הקייםה

הצבת קריטריונים ). 0.66x0.75=0.495( הצביעו בעד 50%התוצאה היא שכמעט , הצביעו בעדמהם 
 מונעת מצד אחד קבלת החלטה ברוב גדול אך בהשתתפות דלה ,ששניהם צריכים להתקיים, אלה

, להפיל החלטה באמצעות הימנעות מהצבעהומצד שני אינה מאפשרת ,  בהצבעהשל חברים
  .* דמוקרטית-אנטייא כאמור שה, אסטרטגיה מניפולטיבית

  

אולי , בתקנון הקיבוץ חייב לעמוד על סדר היום של ועד ההנהלהלרוב מיוחס שינוי הקריטריונים 
 בדרישה רשם האגודות השיתופיותעל מנת שיפעת תקבל החלטה לפנות ל, אף של האסיפה

  .מנומקת לשינוי הקריטריונים בתקנון הקיבוץ
  

�  
  

  :על תקנון קרן המילואיםבמספר שלישית אשר לפרסום כעת על הצבעה 
הרי במקרה שלא הושגה ההשתתפות הנדרשת בהצבעה ,  לתקנון118אם אני מבינה נכון את סעיף 

מכל מספר  75%וב של בר שלפיו די, "אסיפה נדחית"נוספת בהיתר של מקיימים הצבעה , קודמת

  !הצבעה שלישיתאין צורך ב, ההצבעה השנייה עמדה בכבוד בדרישה זו. של מצביעים

  מרים אהרוני

_______________________________________  
  .תודה לאסף אהרוני על הצעת הקריטריון הכפול הנכון* 

  

 

 
 

  התרמת דם

  .21:00 עד 17:00  בשעות14.4.16'  ביום היערךשנתית ת-התרמת הדם החצי
  .מתחת חדר האוכלמועדון החברים : המקום

  !ויש כיבוד . 65 עד 18בני : מוזמנים לתרום

בשנה הקודמת לא הצלחנו להגיע למספר  .התרומה הינה אישית וקיבוצית
 נקווה שהפעם . תורמים60פחות  ל– פי גודלו- עלהתורמים הנדרש מהיישוב שלנו
  . איתכם ובזכותכם–נגיע ואף נעבור את המספר הזה 

  !בואו לתרום, ל תסמכו על אחריםַא–ין כמוה ובה מאֵ תרומת דם היא מצווה חש

 אבישג הנדלר וצוות המרפאה
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היקף ( אגודת מתיישבי יפעת כמנהלת לתפקידה מלכי לביאלפני למעלה משלושה חודשים נכנסה 
 במינהל עסקים ובעלת ניסיון שני תאריםבעלת , מלכי היא חברת רמת השופט). של חצי משרה

שלאורו היא  הציגה מלכי את החזוןבפנייה קצרה לחברים בתחילת עבודתה  .ניהולי עשיר ומגוון
שחבריו . שבטוח לגדל בו ילדים, שנעים לחיות בויישוב : "ונת למלא את התפקיד הניהולימתכו

העיקריים שהיא " כלי העבודה"את הוסיפה גם מלכי  ".לומדים לקבל את האחר ולפרגן גם לשכן
פתיחות , שיתוף בקבלת החלטות, שקיפות; מקצועיות ויעילות, אחריות: "מביאה איתה

  ".יוזמה ואמינות, רתיותיצי,  חריצות;וסובלנות

מבין חברי . לאגודת המתיישביםבחירות לוועד הנהלה חדש ביפעת לקראת אמצע פברואר נערכו 
, עופר שפריר, ורד שנפיק, עומר השרוני, ישראל- נעם בן: נבחרוהאגודה שהציגו את מועמדותם 

 לנציג קיטו הנדלר  הנהלת קיבוץ יפעת אתמינתה, על פי תקנון האגודה .'אלעד שכנר ואבי סמוביץ
תפקיד . ר האגודה" ליוישראל-נעם בן בישיבה הראשונה נבחר . האגודהה שלהנהלוועד הקיבוץ בה

היה בלתי מאוייש מאז התפטרותו של יואב אהרוני , החיוני לתפקוד אגודת המתיישבים, ר"היו
  .מס האגודה על אופן גביית אסיפת האגודהבעקבות החלטת , לפני שנתיים

  : פת ומעדכנת במהלכים שנעשו בחודשים הראשונים לעבודתהמלכי משת
כל הישיבות עד כה הוקדשו . אחת לשבוע, צורה מסודרתבמאז בחירתו תכנס הנהלה מועד ה

, לימוד התקציב והכנת תוכנית תקציבית, לעבודה אינטנסיבית על קביעת היעדים והמדיניות
אבל מגולמים בה , קציב היא לשנה זותוכנית הת. שתובא בקרוב לאישור אסיפת חברי האגודה

ייצוב , פיתוח חברה וקהילה, החזרי חובות עבר, יעדים ארוכי טווח בתחומי ההתנהלות הכללית
  . השירותים המוניציפליים ועוד, הביטחון, וקידום של מערכות החינוך

, האגודה חייבת להגיע להתנהלות במסגרת התקציב המאושר בלבד. האתגר הכלכלי אינו פשוט
בהם , וכן לעמידה בתשלומים לספקים והחזר הלוואות וחובות לספקים ולארגונים, ללא חריגות

שיובאו בפני הציבור , המשמעות היא צעדי התייעלות ארגוניים. קיבוץ יפעת והמועצה האזורית
 –פיקוח הדוק על ההוצאות וכן בחינת אפשרויות להגדלת המקורות הכספיים , ויוסברו במלואם

). השגת תקציבים ייעודיים מהמועצה ומשרדי ממשלה(והן מחוץ ) הגדלת מס האגודה (הן מבית
, שמירה על הקיים: כי אם להיפך, חשוב להדגיש שהמטרה איננה הפחתה ועצירה של פעילויות

  .תוך הפעלה יצירתית של משאבי התנדבות ומיצוי מלא של המקורות החיצוניים, פיתוח וקידום

 –  השילוב בין חברי הקיבוץ לתושבי ההרחבהם מציבה מלכי אתבראש האתגרים החברתיי
. הנכנסות בהדרגה לבתיהן החדשים' ומשפחות שלב ב, שכבר מבוססות במקום' משפחות שלב א

, כדי לקדם יעד זה .גיבוש מטרות משותפות ורצון לפעול יחד למען הקהילה כולה היעד הוא
חברים שהביעו נכונות ). ועדת קליטה בעבר(תתחדש בקרוב פעילותו של צוות לשילוב חברתי 

חברים נוספים . רונה תהילים ואבנר גלילי, לפעול במסגרת צוות זה הם בינתיים סיגלית שכנר
   .המוכנים להצטרף לחשיבה ולעשייה מוזמנים בכל לב

שרבים מוכנים לתרום מכישרונותיהם מלכי מפגישותיה עם ראשי מגזרים ועם חברים התרשמה 
ליזום ,  נבנית מהרצון של חבריה לחיות יחד ומגובשתקהילה חזקה. "ן הקהילהוזמנם למע

של  אפילו , בסיס רחב של נכונותיש. קייםביפעת זה . "היא אומרת, "ולהתנדב לעשייה למען הכלל
  ". קהילהמען ה לתרומה ל,התלהבות
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כונות לעשייה על קו החיבור בין תוכנית ההבראה הכלכלית לבין השילוב בין חברי הקהילה והנ
במסגרת השינויים הארגוניים וההתייעלות . קהילתית בהתנדבות נמצאת הפעילות התרבותית

, הוחלט שתחום התרבות כולו יתבצע על ידי צוותי מתנדבים, הנגזרת מהמצב הכלכלי של האגודה
שהצלחתו תלויה בהתגייסות , זהו מהלך מרחיק לכת. בלי רכז תרבות בתפקיד ראש המערכת

בצוותי החגים יצטרכו לשתף פעולה ותיקים המכירים את .  רבים לפעולה משותפתחברים
וצעירים שיביאו יוזמות רעננות וכשרונות עשייה , המסורות היפעתיות שאותן חשוב לשמור

שיפעל בחברות ובכבוד הדדי למען , מלכי מאמינה שתמהיל מוצלח של ותיקים וצעירים. חדשים
ו היה "פורים תשע. ים נהדרים גם באמצעים תקציביים מוגבליםיוכל להפיק חג, מטרה משותפת
  . לדגם עבודה זה, מוצלחת מאוד, דוגמא ראשונה

באחרונה החלה לפעול הנהלת חינוך . מערכת החינוך איכותית היא מיסודות הבניין של הקהילה
ומערכת , שהיא מערכת יציבה ופועלת היטב,  הגיל הרך–שתלווה את שתי מערכות החינוך , חדשה

היעד הוא ביסוס חינוך משלים שיגבש את הילדים לחברה . שטרם התייצבה, החינוך המשלים
בשלב זה מתמודדת הנהלת החינוך לא רק עם ". גאוות יחידה"בעלת יוזמה ו, תוססת ושמחה

ועם צעדי , אלא גם עם שאלת אגרת החינוך והתקציב, חשיבה על תכנים ופעילות חינוכית
קיטו : חברי הנהלת החינוך הם. הרעיונות ויוזמות לאפשרויות הכספיותהתייעלות והתאמת 

, שחר-סתו בן, עידית מלכא, שחר-ניצן בן, דור אררט, מאיה ויניק, ענת שניר, הילה שילה, הנדלר
  . מורן רחל אימנו ומיכל סהר

ה בימים אלה מנס. את תושבי יפעת הוא הביטחון והשמירה על הרכושכיום נושא נוסף שמעסיק 
לעזרה בהתמודדות עם הפרות סדר  לגייס חברים, רכז הביטחון השוטף ביפעת, עופר שפריר

תבחן ההנהלה , בנוסף. 'כיתת כוננות'בשבתות ועם אירועים חריגים בשאר הימים במסגרת של 
 .לשיפור המצב בתחום רגיש זההצעות והמלצות 

יפעת בממשקים המשותפים הוא תיאום קבוע ורציף בין אגודת מתיישבי יפעת לקיבוץ שילוב ו
התחדשו פגישות , ר אגודת המתיישבים"ישראל לתפקיד יו-עם בחירתו של נעם בן. חיוני והכרחי

מנהל העסקים ומנהל , ר הקיבוץ" יו–מצד קיבוץ יפעת : במתכונת שבה התנהלו בעבר, התיאום
  . ר האגודה ומנהלת האגודה" יו–מצד האגודה , הקהילה

הודות למרץ ולהתעוררות רבים לפעול . לות האגודה עלתה על דרך המלךפעי: מלכי משוכנעת
  .שוותיקים כצעירים יהיו גאים בה, תתבסס ביפעת קהילה ערכית חזקה, ולעשות למען הקהילה

 האנגלים מברכים את מי שקיבל על עצמו תפקיד חדש :ששבר את הרגל,  לנעם– אחרון-ואחרון
ברכה הזאת אף אחד לא התכוון לביפעת אבל , )legbreak a " (שבור רגל"בברכה המוזרה 

  !איחולי החלמה שלמה ומהירה, בקיצור... כלשונה
  .א.מ

  

  מזל טוב

  לשי פרץ ופדריקו מדלנה

  סולבת להולדת ה
  פרץ ושלום פרץ  - לתמר טוך

  .להולדת הנכדה

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  למיטל ועופר מנוס

   ירדןבת להולדת ה
  גילה וגדי מנוסל

  .הנכדהלהולדת 

 !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לרוזה קיסטנברג

  ארבלנינה להולדת ה
  .נכדה לבתיה ואהרון גבאי

 !ברכות לכל המשפחה
 

  מזל טוב

  ללאה ומאיר צבי

  אלון  הנכדלהולדת

  .בן לאיתן וגלית
 !ברכות לכל המשפחה
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 המופיע בשער העלון נמצא בגניזה אלעזר בירבי קליר' רשל הפיוט הארצישראלי הקדום 
, הנראהככל , זמנו של הפיוט הוא. שמכמֶניָה מתפענחים לאיטם זה עשרות שנים, הקהירית

" קרית ספר"איש , ניכר מייד שהמשורר.  שנים1400-לפני כ,  לאמור– לספירה 7-ראשית המאה ה
בפיוט נהדר זה הוא .  מיטיב להכיר את צמחי הארץ ואת שימושיהם החקלאיים,)כנראה טבריה(

משותפת לכולם העובדה . חלקם גידולים חקלאיים וחלקם צמחי בר, םיסוג 36מונה בשמם 
אין בין הצמחים הנזכרים כאלה המסתמכים רק על גשמי . מברכת הטליים ליהנות שכולם עשו

  . כגון גידולי גן ירק וִמקָׁשה–החורף ואף לא כאלה המסתמכים בעיקר על השקיית קיץ 

בכל בית נפתחת השורה הראשונה במילה או שתיים משיר . הפיוט ערוך בבתים בני שלוש שורות
בכל בית ". ּוְתָבֵר"והשלישית ב" ַטל ְמנּוָחה" ב– השורה השנייה ,אולי רמז לימי ניסן, השירים

סוגי שמותיהם של כל . נזכרת בשורה השלישית קבוצת צמחים שעליה מתבקשת ברכת הטל
  . ודאיהזיהוי של חלקם אינו אף כי , תלמודמן המשנה והידועים לנו  בפיוט הצמחים הנזכרים

ה של צמחי אביב וקיץ שעלו על שולחנם של אבותינו  יריעה רחב נפרשתהמרגשפיוט הבאמצעות 
נראה לנו שקיבוצם של מיני הצמחים .  ופעולות חקלאיות המתאימות לאופיים ודרך גידולםבארץ

ּתֹוְרמּוס ּוְפְסלֹוס ּופֹול "ד מתקבצים יח, למשל, כך. אינו מקרי ולא נועד רק לצורכי משקל וחריזה
חלקם , חלקם גידולים חקלאיים וחלקם מיני בר,  כולם מיני קטניות–" יםל ִמְצִרי ְוַכְרִׁשּנִ ָלָבן ּופוֹ 

ֻׁשְמְׁשִמין ְוַחְרָּדל ְוַכּמֹון "; )ה החריפהינָ רִׁש הּכַ (וחלקם תבלין ) תורמוס ופול(מזון עיקרי חשוב 
 חמישתם עשבי –" ְּתָמָכה ְוַחֶּזֶרת ּוָמרֹור ְוַחְרֲחִביָנה ְועֹוְלִׁשים";  ארבעתם זרעי תבלין–" ָוֶקַצח

וכל האוכל אחד מהם יוצא ידי מצוות אכילת מרור , בגמראבמשנה ותיבול מרירים הנזכרים יחד 
ה ובחרחבינה ובתמכן ובעולשית בחזר: חבפס חובתו ידי בהן יוצא שאדם ירקות ואלו: "בפסח

 כולם צמחים חריפים –" ְּכֵרִׁשים ְוֶלֶפת ְוׁשּום ּוָבָצל ְוֻכְסָּבר ";)'ב ו"פ, פסחיםמשנה  ("במרורו
  .לשיפור הטעם והתיאבון

על ַירקּות , פיוט הטל של הקליר מעלה תמונה עשירה ורעננה של ארץ ישראל לפני מאות שנים
,  כאז–טוב להתבשם במראות הארץ , כשחודש ניסן ניצב על סף דלתנו. ֲאביָבּה ועל טעמי צמֶחיהָ 

  .כן עתה
  מרים ויואב אהרוני

 
  

  2016אפריל , יפעת                                                                                     חרדל השדה
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לביתה  משפחת לנקרי הבשעה טובה נכנס
   .החדש בהרחבה

  :נכיר אותם
 

  . במגדל העמק נולדה וגדלה ,39ת ב ,גלית

, למדה משפטים במכללה האקדמית נתניה
בעיקר בתחום דיני , עורכת דין עצמאית

  .המשפחה

  . נולד וגדל בחיפה, 43ן ב ,חיים
, "אגוז פלוס"ל חברת החקירות "כמנ

  . העוסקת בחקירות מורכבות

  :ילדיהם

  .בגן הדס, 6בן , אייל

  .בגן אתרוג, 4בת , לייא

  –כדאי לשים לב לשמות הילדים 
  .תמונת ראי זו של זה

  
  

  תודה

ודות לצוות המרפאה על הליווי האישי המסור ברצוני לה
,  תמיד במאור פנים–שהעניק לי במשך תקופה ארוכה 

אני בטוח שאין צוות כזה בשום מקום . בחום ובעידוד
  !אחר

 בי ותמכו שאלו, שהתעניינו הרביםותודה לחברים 
 שקיבלתי החם והחיבוק המאירות הפנים. קשות בשעות

 רוצה אני. קושי כל על להתגבר לי עזר אותי חיזק מכם
. לי שנתתם "ןחמצ"ה את אלה במילים לכם להחזיר

 תהחברּו מעגל את להרגיש מאליו מובןהיה זה  לא עבורי
  .וליפול לשקוע לו נותן ולא חבר שמחזיק, תוהידידּו

  .הלב מעומק תודה

 אריק גפן
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  ". כנס גבתי", כמדי שנה,  נערך במוזיאון העמק6.4.16י רביעיום ב
  . ישראלים ופלסטינים, עסק בחיים המשותפים של יהודים וערביםהשנה כנס ה

  :מוזיאון מנהלת ה– ברקת כהןמספרת 

הכנס נפתח בברכות ודברים של . ל"בכנס השתתפו חברים ומוקירי זכרו של חיים ז
ר עמותת מוזיאון העמק ורותי " יו–אמיר אורן ,  ראש המועצה האזורית–אייל בצר 

  . בתו של חיים– )גבתי (דביר

חייהם של שני אבות  שנים ב5 סרט תיעודי על –" עין הסערה"אחר כך צפינו בסרט 
אך , ששכלו את בנותיהם באירועי הדמים של הסכסוך, ישראלי ופלסטיני, יםשכול

,  משני עברי המתרסמשפחות שכולותמשותף של למרות זאת הם פעילים בפורום 
  .מכירים זה בכאבו של זה וחותרים יחד לשלום

 וערבים זה עם זה וזה בצד זה נעל את הכנס דיון בנושא הטעון של חיי יהודים
 האב הישראלי, רמי אלחנןהשתתף  ,עליזה שנער' פרופשל תה ייהנחב, ןדיוב. בארצנו

לא קיבל אישור כניסה , האב הפלסטיני מהכפר ענתא, באסם ערמין. שתועד בסרט
  .גם זה ממאפייני הזמן ועומק הבעיהאולי  .לישראל

  .מרתק ומלא השראה, מרגשהשנה היה הכנס , למרות הקהל המועט שהגיע

  

  
  

  
 
  
 
  

  שבת במוזיאון

  14:00-10:00 בשעות 30.4.16 ושבת 9.4.16שבת 

  , התחפשות בבגדי חלוצים, ון דיר בעמק'צר גח: לכל המשפחה
  . עבודה בנגריה ופינת יצירה, אפיית פיתות בטאבון

  .כניסה בתשלום
  

  ו" סדר נשים תשע–חוגגות חירות 

  20:00 בשעה 13.4.16יום רביעי 

   מסורות שעברו מדור לדורב נספר , מהגדה של נשיםנקרא
  .ד נשיר ונשמח ביח,נחגוג, ובסיפורים אישיים

  .רון-משעלי והדס זריז-  הילה טוכמכר:חותמנ

  .כניסה בתשלום
  

  יריד האביב

  16:00 עד 10:00 בשעות 15-16.4.16שבת -שישי

  , סדנאות, ב של יוצרים מקומייםואמנות ועיצ, מלאכות יד
  .של קרן שביט ועוד הפתעות" וצותחלבית ל"חנות , דירן ו'חצר ג

  .כניסה בתשלום
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  ?שם לנו היה מה אז
 הגיעו – וילדים גברים , נשים– מתנדבים 40-כ

כדי לארגן את מסיבת  האוכל לחדר 20:00בשעה 
 היה לא כשעוד, 20:10בשעה . הפורים לילדים

 ,ביפעת האורותכל  כבו, צריך לעשות מה ברור
 בהפסקת שמדובר כשהתברר. האוכל בחדר כולל

 למרות שהיה הגיוני ,וארוכה ליתכל חשמל
 לאט, פךילה. אף אחד לא הלך הביתה, להתפזר

 לעבוד כולם התחילו ,קטנות בקבוצת ,לאט
  .היילעש מצטרפים מתנדבים ועוד כשעוד, במרץ

  

 היה לא. הפורים מסיבת וגידים עור לקרום התחילה פנסים וכמה הניידים הטלפונים תאורת תחת
 אחרון כשרק, כולם של הבטריות סיום לקראת, 22:00 שעהבערך  החשמל חזר ב.עבד שלא איש

 חדר נראה ומזמין חגיגי, שמח כמה לראות הופתעו כולםו אור התמלא האוכל חדר. דלק הפנסים
  .האוכל

  

 בה והי :יפעת קהילת של למידותיה בדיוק תפורההיתה  התקציב נטולת ת הפוריםמסיבש, התברר
 כולם חגגו ברוח – סביםו הורים, ילדים ,רחבהההתושבי ו ץקיבוה חברי, התחדשות לצד מסורת

, האנושי המשאב – משאב אחד כיפר על כל החוסרים . ושמחה גדולהפירגון ,קבלה שלחיובית 
 והאהבה טובה רצוןה, שרוןיהכ, המרץ ,היצירתיות, היוזמה, הזמן במיטבבהתנדבות  שהושקע

 דרך התחלה נהדרת וסימון היתהבה הזאת המסי. לחיות בחר בו ולמקום לקהילה לתת לו שיש
  .לבאותן מסקר

  

 התחנות את שהפעיל המקסים לנוער , והפירוקההקמה יצוותל, כל המתנדביםל תודהאז המון 
בזכות כולם היתה .  ותרם לרוח הטובהשהשתתף מי ולכלבית ענבר גלעד "בניצוחה של המד

  . הזהפוריםמאוד ב שמחה שלנו קהילהה
  

   :לילדים פוריםהארגון של  צוות בשם, שחר-סתו בן
ונורית  באבוה עדי ,עופר יוגב ,ףקלי עדה ,םחיי אבן איריס ,רשח- בן סתו ,רהיל סיגל, נטע הדס

 .שוויקה
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 , ההורים והסביםועימם, דר האוכלבר חלעֵ הילדים בשלל תחפושותיהם בתהלוכה עליזה צעדו 
, מעלפותיפהפיות  היו שם כבכל שנה. ח את הילדיםשגם הם השתדלו להתחפש קצת כדי לשמֵ 

  .מסובכות לביצוע, ממששל וגם חיות חמודות וכמה תחפושות מקוריות , על-  וגיבוריגיבורים

- מקטני–במופעי הילדים לצפות כדי אחרי רונדו משותף התיישבו כולם חדר האוכל ב
של בית הספר מהחוגים לריקוד עד בנות והגנים ו הגנון, דרך ילדי הפעוטון, התינוקות ,קטניםה

עידן דרור דאג להגברה ונורית נוימן הנחתה את המסיבה במיומנות . תניס ולדימירסקי
  . מושלמת

 מקליעה למטרה –אחר כך התפזרו כולם בין התחנות שהפעיל נוער יפעת עבור הילדים 
מכיבוי נרות בסילוני מים ממזרקים , מפירמידת פחיות למבוך נייר גרוס, ינג בקבוקיםלבאול

מאיפור , מגדת עתידות ובריכת כדוריםלניחוש - ממישוש, ךהפו סאיכ על להשחלת טבעות
  .כשבין לבין טועמים פירות ואוזני המן בדוכנים, לקעקועים ותסרוקות מסוגננות

  !שמח ומשמחפורים והיה פשוט חג 
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ן ארגו לצלחנב ממש מוגבל התקציב". בסרט חייםה"ו נשאה את הכותרת "מסיבת פורים תשע
ו עד רקדות ומושקע תחפושותהמשתתפים הגיעו ב, שמחהה עליזה וווירה איתה! תהדרה נסיבמ

היו דוכני מזון , ...)ם כמו מיםרל זאלכוהוה( ולבר המושקע  הטובהבנוסף למוזיקה. אור הבוקר
  .ה הטובהאווירו להוסיפם שגנטים מצלו

  : בצוות הנפלא שלי היו
  . שנהבאור גלעד וענת, ענבר אדוט, מאור הדר, רותם מירסקי, שירי רוט, דקלה צבי

  

  . כמו שרק הוא יודע, את תחרות התחפושות הנחה דור אררט
  : שתי רביעיות זכו במקום הראשון הנכסף

אן ואמנון כהן עם רוז :  רביעייה שכנראה לוקחת את המקום הראשון בכל נשפי פורים–האחת 
 ניצן יונתן וסתו עם:  הצעירהשחר-  רביעיית בן–השנייה ; "גברים בשחור"בהשראת , ועמוס גפן

  ". הקוסם מארץ עוץ"גיבורי , ודורון רוזנשטיין
  .חיים ורוני רפופורט-ר בןומ ע–" ְׁשֶרק ופיונה"הצמד האלמותי  הכי זשנם הבמקו

  .אריק גפן ומשה מינקובסקי, יוסי שנפיק, יובל רז: נים המיתולוגייםרמֶ תודה מכל הלב לּבַ 
  . בכניסה וסייעו לשמירת הסדר הטובצבועל שני, מוכנות לכל עזרהה, חיים-תודה לגלית והדס בן

, בשבת, למחרתגם והגיעו , שעזרו בקישוט ובסידור חדר האוכל, המקסימים' תודה ענקית לבני יב
קשה בשמחה ממש  בהכנות ובפירוק ועבדו עזרותודה לכל המתנדבים ש. לעזור בסידור ובניקיון

שים שמוכנים לתרום מזמנם ברצון כיף היה לראות ולהרגיש שיש ביפעת כל כך הרבה אנ. ובאהבה
  .טוב כדי שיהיה לכולם טוב ושמח

  . ונתן משוב מחבקלכל מי שהשתתף מקרב לב ותודה 
  ! להתראות בחגים הבאים

  ספיר- אוריה נוימן
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  הטובים המעשים יום

ם הלב של בני הנעורים ביום המעשי-על פעילויות ההתנדבות מרחיבותבהרחבה ר ּפַ בעלון שעבר סּו
 וההתנדבות 'בעמק בית'ב במשך השנה כולהניקים 'טית-  ההתנדבות של הצויינהביניהן . הטובים

  .ביפעת' בית ערבה' בהמעשים הטוביםביום " בית בעמק"עם חברי המשותפת שלהם 

  : 'מכיתה טשלנו בנות שתי כותבות , בהמשך לדברים אלה

 המיוחדת ווירההא את גם הרגשנו. עבורנו ומעצימה מרגשת היתה ההתנדבות
 המעשים ביום רק לא ,יותר לעשות צריכים שאנו סקנויה ו'בית ערבה'ב שהיתה
  !לכולנו 'היום את עושה'ו, מהנה, מרגש זה כמה ראינו. הטובים

 לעשותכל אחד יכול ש למדנו שבו ,'לחיים שיעור'כ הזאת חוויהאת ה לסכם ניתן
, אתכם לשתף לנו חשוב .והגיל המעמד, שלו המגבלות מה משנה לא ,טוב מעשה
  .בדרכו אחד כל ,לזולת ולתרום לצאת לכם ולקרוא זו מרגשת חוויהב ,יפעת אנשי

הלוואי שהרוח הטובה והמיטיבה הזאת . אפשר ללמוד לא מעט מנוער יפעת? מה נאמר ומה נדבר
  .תישמר

  

 
 

  דרך ראשית ההתיישבות

בתי , בית הספר, הכביש העולה אל המוזיאון
דרך "נקרא , שכונת ההרחבההחברים בגבעה ו

על פי מפת הרחובות " ראשית ההתיישבות
 ומי יודע מתי –  שנים4 והדרכים שאישרנו לפני

באחרונה .  ואם לא נשכחה מלבם בשטחׂשַ תיּו
כולל הדרך , סלילת הכביש מחדשהושלמה 

הכבישים בתוך שכונת ההרחבה , רגללהולכי 
   .)ריםמּפֶ ּבַ ( ההאטה ַּפֵסיכל ו

חנוכת : טוב להזכיר נשכחות, זאתבהזדמנות 
בימים . 1975הכביש הזה היתה בספטמבר 

ההם לא באו לטקס חנוכת כביש רק כדי לגזור 
, שיספר על החזון, נדרש נאום. סרט וקרדיטים

מי שכתב וקרא את . הטעם והתוחלת לכל זה
  .ה"הנאום בחנוכת הכביש היה נחמן תרדיון ע

הנאום משמאל מופיע בכתב הפנינים של נחמן 
שעד היום אפשר לשאוב , "מחרשת עם"הנפלא 

  !כדאי מאוד להתאמץ לקרוא. ממנו השראה
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  העבודות מתקדמות

במקום שבו אמורה .  מול יפעת הגיעו לשלב הסדרת הניקוז לאורך הכבישהעבודות בכביש הראשי
בים ר. השלב הראשון היה הצלת הרקפות. לעבור תעלת הניקוז החדשה היו עצים ושטיחי רקפות

של צוות הנוי להוציא את הפקעות מן האדמה בשטח המסומן ולהעבירן " קול קורא"באו בהזמנת 
  . למקומות אחרים

השבוע הועתקו . שחלקם מוגנים ואסור על פי חוק לפגוע בהם, השלב השני היה פינוי העצים
, יתלא פשוט לעבור ב. חמישה עצי זית מהשטח המפונה אל השטח הריק שליד מגרש הכדורסל

  .ייקלטו היטב במקומם החדשהעצים הוותיקים נקווה ש

  

  
  

  פולשים ביפעת

 הטבעית שתפוצתה "תפולש" ציפור היא ")הודית(" מצויה היינָ מַ 
 גם ,בעולם נוספים נרחבים באזורים מצויה כיום אך ,אסיה במזרח
 הצפארי מכלובי לצאת פרטים מספר הצליחו שנה 20-כ לפני :בארצנו

  .עכשיו גם ביפעת,  בארץ כולהנפוצות ַמיינותת כעו אביב בתל

 – ונאה כהה ,זרזיר או שחרור בגודל בערך ,שיר ציפור – המיינה
 רקע על הבולטים ,הצהובים "משקפיים"וב מקורב בעיקר מתאפיינת

הקולות  .הזנב ובקצה בכנפיים הלבנים בכתמים וכן ,השחור הראש
ן יודעות לחקות קולות של לפי הספרות ה. של הַמיינות רמים ומגוונים

אפילו של בני אדם וטלפונים , ציפורים אחרות ובעלי חיים נוספים
, ביפעת היכרנו עד כה בעיקר את העורבנים החכמים! סלולריים

  .המחקים בדיוק יוצא דופן יללת חתולים ומשגעים את הכלבים

 –יפורים אחרות מהירות הרבייה וההתנהגות האלימה כלפי צ, הודות כושר ההסתגלות המהיר
ישנן מדינות .  נחשבת הַמיינה למין פולש פוגעני במיוחד–גירושן והשתלטות על קיניהן , תקיפתן

מיינה יכולה להוות גם מטרד של . שבהן הגיעו הציפורים המקומיות לסף הכחדה בגלל ַמיינות
 אף הם מין פולש – הדָררה הירוקים ייֵ ּכִ הצטרפה לתּו, חבל שהיא אצלנו, בקיצור .ממש לבני אדם

  .הנקרים ושאר הציפורים, הדרורים,  נקווה שלא יגרשו מכאן את הירגזים.פוגעני

  

במקום החדש; מּוָרדים לבורות הנטיעה; בדרך; העצים שהוצאו ממקומם ממתינים להעברה: מימין לשמאל     

 רפי שושני: צילום

  

  לירדן הנדלר

  ולאסף סבאג

  .ל" לצהכםברכות חמות עם גיוס

  !איחולים לשירות משמעותי ומעניין

  הדור הצעיר ובית יפעת
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  הנותנים בשמחה

השבוע קיבלה יעל תעודת  .יעל שגיא היא רכזת משאבי אנוש במועצה המקומית קרית טבעון
  : ובה שבחים יוצאי דופן, הוקרה והערכה מהמועצה

הן לסביבה שבה היא עובדת והן לאנשים המקבלים ממנה , עובדת מסורה ואיכפתית
מבצעת את עבודתה בדייקנות ... אהובה ואהודה על כלל העובדים... שירות

  ... מעניקה שירות מקצועי לכל הפונים, חייכנית ונעימה... ובאחריות מלאה

שורה ומוסיפים , דיו הבכיריםחותמים ראש המועצה דוד אריאלי וכמה מעוב, "!התברכנו בך"
  ".והשמחה שכרם, יש הנותנים בשמחה: "ובראן'ליל ג'ובראן ח'של ג' נתינה' מהשיר

 . ומצרפים הוקרתנו ואהבתנו, יעל יקרה, אף אנו ביפעת מתברכים בך

  טרקטור הילדים

' ירגן נ'סולק ממקומו ליד ,  שנה40-בשירות הילדים יותר מ" עבד"אחרי ש, לפני קרוב לשנתיים
עד שלא היתה ברירה , כך-שיני הזמן החלידו ופוררו אותו כל. הישן והאהוב' אליס'טרקטור ה

שהיה שותף , שחר-אבל אהרוני בן. ואחר כך גדלו, הילדים התגעגעו זמן רב לטרקטור. אלא לפנותו
כי לילדים באמת קשה ", לא שכח את ההבטחה לחפש לו מחליף, קשישא' אליס'כהורה להבאת ה

כשהילדים הגיעו כמדי יום ביומו לגן , ביום שלישי השבוע".  וללמוד בלי טרקטורלגדול
, אלא שבינתיים גדל והתחזק, ולא רק זאת! הטרקטור חזר: לא היה גבול לשמחתם, השעשועים

  !כך-ונראה צעיר ויפה כל, גבה והשמין

  : מספר אהרוני
מאז , ת הרבה שניםיפע בשדות עבד הוא. 'ינטרנשא'ה נֶ המכּו', אינטרנשונל' מסוג הוא הטרקטור

מנהל , חגי טוך. םהטרקטורי סככתאבל בשלוש השנים האחרונות עמד מובטל ליד , שנות השבעים
  . ניאות ברצון למסור אותו לשירות ילדי יפעת, ש"הגד

אני בטוח ששמח , היה במצב טוב' ינטרנשא'ה
צבעתי , סידרתי לו כרית למושב. לחזור לעבודה
מקורי ועמיהוד עמית המה לצבע אותו בצבע דו

. סידר לו מדרגות כדי שלילדים יהיה נוח לטפס
. לבסוף לא נותר אלא להביאו ולהציבו במקומו

רם גלעד הגיע עם המלגזה הגדולה והעמדנו אותו 
  . במקום

מים שוב עומד טרקטור באותו מקום כמּיָ , זהואז 
פעם ולכל חבריהם יש -של-הילדים לילדי. מימהיָ 

  . אפשר לגדול בשקט,טרקטור

  

  .מתחמם ליבי, ובכל פעם שאני רואה את אריק גפן בעבודת
בכל יום . מסירות ואיכפתיות לאין קץ, אריק משקיע בעבודת החצר חריצות
פלסטיקים למיניהם ושאר מיני אשפה , הוא מנקה את החצר והגינות מניירות
בלי , מנקה ומסדר, לוהכ אוסףאריק . שילדים ומבוגרים זורקים כלאחר יד

  .תלונה

הלוואי  .רבות ראשונים במעלהניקיון וסדר במרחב הציבורי הם מאפייני ת
  .שהציבור כולו יקפיד יותר על נקיון החצר ויחנך גם את הילדים לנהוג כך

  . בשם חברים רבים ביפעת אני מבקשת להביע תודה והערכה לאריק

  !אין כמוך, אריק, יישר כוח
 ברקאי אורה
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חדשות לבקרים מעשי מתרחשים ברחבי העמק 
, הגרוע מכולם היה השבוע ברמת דוד. פריצה ושוד

, כאשר פורצים חסרי מצפון חתכו את גדר הקיבוץ
 במתחם האופניים של נטרלו את מערכת האזעקה

 זוגות של 50העמיסו על משאית , משפחת שטיין
עד . נעלמו ו– נלווהאופני שטח חשמליים וציוד ה

גם ביפעת נמצא ש, איפוא, לא פלא. כה טרם נתפסו
ה על הרכוש במקום גבוה שמירנושא הביטחון וה

  . מאוד בדירוג הבעיות שיש לתת להן מענה דחוף

  . שנים בלבד47לפני מיעיד על כך מעשה , פעם היה יחס שונה בין הצדדים

  ביקור בית

 הוא כבר ביקר אצלנו –ה סֶ ליפעת בא גנב מנּו. יםבהיר השמש זרחה והשמים היו, היה יום רגיל
לעבר , בצעדים קלילים,  החנה בכניסה למשק וצעד ברגלואת מכונית. וגם אצל השכנים לא פעם

מכניסים יד לכיס המעיל , שלוש מדרגות-עולים שתיים: את הפרוצדורה כבר הכיר היטב. הבתים
. זאת במקרה שהבית בכלל נעול. תח ונכנסיםלוקחים את המפ, שתלוי בחוץ או לעציץ בכניסה

לוקח  , מנקה בחוץ את הנעליים ורק אז נכנס: מחונך,מבית טוב,  נימוסים טוביםהיה בעלגנב ה
סוגר , בצאתו מיישר את הכול מחדשו, קומו הקבוע מתחת למגבות בארוןמאת הכסף המזומן מ

 –! ם קצר והמלאכה מרובההיו. מחזיר את המפתח למקומו וממשיך הלאה, את דלתות הארון
  .צריך לעבור הרבה בתים כדי להתפרנס, סכומים קטניםרק החברים מחזיקים בבית 

  

אחר כך ביקר אצל צביה פקר . הלךו  מה שהיהלקח, נכנס. תחילה ביקר בחדר של סימה ופרדי
שכבר מבחוץ רואים שלא כדאי להתאמץ אחרי דילוג על כמה בתים . ויצא עם עוד כמה לירות

. גוטה וקסר היתה במקרה בחדר". גוטה"לחדר שעל הדלת שלו היה כתוב האורח נכנס , ורםעב
מה , תודה רבה לך, באמת, או. "פנה אליה בנימוס, "דרישת שלום מסימה, שלום לך גוטה"

"...  מדרך ארוכהאתה ודאי צמא, תשתה משהו, שב: "ומייד הוסיפה,  אמרה גוטה,"?שלומה
 בצאתו התנצל – "יש לי עוד הרבה עבודה, אני ממהר מאוד, ות אחרתבהזדמנ, גוטה, סלחי לי"

  ...בחום הזה להתרוצץ ככה, מסכן: גוטה הסתכלה עליו מהחלון ברחמים. החוצה
  

הוא לא פסח על החדר .  הוא שמע במערכת הסטריאופונית אצל נתנאל10את החדשות של שעה 
 יפה  על פניבדרך עבר. ר אזימוט חדשאילצה אותו לבחו' לייקה'אבל כלבת הבוקסר , של פסחי

עוד כמה , תגדלו, תגדלו: "רק מבטו דיבר,  חייך אליהם במאור פניםנּובחוֵר . הפעוטון ילדיודורי 
  "... גם אצלכםאבוא לבקר, שנים יהיו לכם חדרים משלכם

  

, "רבי יהודי, שלום עליך. "בעל זקן יפה, מרשים, נחמיה פרומקין ראה מולו על המדרכה איש זר
על שטח ביפעת מה דעתך להופיע אצלנו בליל שבת לספר לחברים ",  בחוםקידם את פניו

בדרכו ... מילדות ככהאצלו זה , יש לו פחד קהל, הגנב השיב שאינו יכול"... ?שלךההתמחות 
, "קח לפחות פרחים. "גוטהבפגש שוב , אצל אריונק כנעני ורוחמה גלעדקצר למכונית אחרי ביקור 

אני , אבל אל תדאגי... ואחר כך ברמת דוד, מחכים לי בגבת", ענה לה, "לא הפעם ".הפצירה בו
  "...עוד נתראהבוודאי , עובד כאן על הקו

  12.5.1969, עלון חיילי יפעת, "צהלון"על פי יאיר פסחי ב
  
  

  


