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 . ֶאֶרץ ַהַּסִּכיִנים.םֶאֶרץ ִׁשְבַעת ַהִּמיִני

 . ֶאֶרץ ֲענּוֵׁשי ָהֱאִהים.ֶאֶרץ עֹוְבֵדי ָהֱאִהים

 . ֶאֶרץ ָהֲאָבל.ֶאֶרץ ַהֲחָבל

 .ֶאֶרץ ַהר ְּגִריִזים ְוַהר ֵעיָבל

  .  ֶאֶרץ ַקִיץ־ַּתְבֵעָרה.ֶאֶרץ ַמִים ִּבְמׂשּוָרה

 . ְלִפי ַהַהְׁשָמָצה ַהֻּמָּכָרה,"יהָ ֶאֶרץ אֹוֶכֶלת יֹוְׁשבֶ "

  ."! ֶׁשָּבּה ִּתְתַּגֵּׁשְמָנה ָּכל ַהִּתְקוֹות,תֶאֶרץ ָהָאבוֹ "

  .ֶאֶרץ ַהָּמִׁשיַח ָהעֹוֵמד אֹו־טֹו־טֹו ָלבֹוא

 . ֶאֶרץ ַהְּמִריָבה ַהֲחגּוָגה.ֶאֶרץ ָהֶעְרָּגה

 .ֶאֶרץ ְּבֵני ָׂשָרה ּוְבֵני ָהָגר

 .ְבָגִדים ּוְבַנֲעַלִיםֶאֶרץ ַהְיֵׁשָנה ָלּה ּבִ 

  .ֶאֶרץ ּכֹוְננּות־ְסִפיָגה

  חיים גורי
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  3.5.2016סיפה מיום א

   הצבעה חוזרת–תקנון קרן המילואים 

אחרי שבהצבעה קודמת בקלפי , "אסיפה נדחית"הובא במסגרת אישור תקנון קרן המילואים 
היה מתחת לרף ) 56%(שתתפות אך אחוז הה,  מהמצביעים באישור התקנון98%היתה תמיכה של 

 75%נדרשת תמיכה של לפחות " אסיפה נדחית"במתכונת , על פי התקנון). 66%(הנדרש 
  .בכל מספר משתתפים בהצבעה, מהמצביעים

  .העברה של תקנון קרן המילואים להצבעה חוזרת בקלפיאישרה האסיפה 

  . ולם הצביעו בעדכ,  חברים108השתתפו  5-6.5.2016קלפי שנערכה בימים הצבעה בב*  

  .תקנון קרן המילואים מאושר
  

  "חבר-קיבוץ"עדכונים בתקנון השיוך והסכם 

שאושר בקלפי   נדרשו שינויים בתקנון השיוך1141 לחלופה 751י "בעקבות המעבר מחלופת רמ
כמו כן . רותם ליכטנשטיין ואריק בלפרבתקנון הוצגו על ידי עורכי הדין עדכונים ה. 2010בשנת 

שני מסמכים אלה הינם האחרונים שאישורם נדרש לפני ". חבר-קיבוץ"יקרי ההסכם הוצגו ע
  .יישום השיוך בפועל

  

שלושה  של "חלון זמן"בתום האסיפה נפתח . בדיון עלו שאלות והתייחסויות לשינויים המוצעים
. צעו וחלופות לשינויים שהו הסתייגויות, הערותגישחברים להשבו יכולים , )27.5.16עד (שבועות 

יובא לאישור האסיפה והקלפי הנוסח המוסכם הסופי או , אחרי דיון בפניות שיגיעו מהציבור
  . אם לא תושג הסכמה, חלופות

  

  בשולי האסיפה

 ה איפשרהלאש, רביות ירודה באיכות יהה החברים לבתי האחרונה פהיאסחי של הה שידורה
 תחילת פנית זמן קצר מאוד להטכני הבעיה על לי נודע ,לצערי .לחברים להבין את הנאמר

 נפעל. עם החברים הסליחה. ר לתיקון התקלהדב לעשות היה ניתן לאכבר  כאשר, פהיהאס
 דיוניל שותפים להיות יוכלוהמעוניינים  החברים שכל כדי, פהיהאס שידורי איכות לשיפור

  .הפיבאס אינם נוכחים פיזית אם גם, בזמן אמת פהיהאס
  

 להצגת פתוחים מפגשים  שניהקרובים בשבועות נקיים, זאת פהיבאס שנדון הנושא חשיבות בשל
 17.5.16', המפגש הראשון יהיה ביום ג. חבר-עיקרי השינויים בתקנון השיוך ועיקרי ההסכם קיבוץ

 שכל אני מקווה. שניהם במועדון דורות, 10:00 בשעה 24.5.16',  ביום ג– והשני 20:30בשעה 
על השינויים  מקרוב וללמוד ההסברים את לשמוע, תףוכלו להשתי בכך שרוצים חבריםה

  .יובקלפ פהיבאס נוסף לאישור הבאתםהמוצעים לפני 

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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  למותה  שנים  23  אייר  'ג  ל"יפה גלילי ז

  למותו  שנים   4  אייר  ' ד  ל" זיוסף רייזנר

  למותה  שנים   17  אייר  'ה  ל" זצילה סובול

  למותו  שנים   37  אייר  'ו  ל" זיחיאל פייניק

  למותו  שנים   32  אייר  'ו  ל"שרגא גולן ז

  למותו  שנים   52  אייר  'ט  ל"יצחק שביט ז

  למותו  שנים   15  אייר  'ט  ל"מאיר איילי ז

  למותו  שנים   37  אייר  'י  ל"ישראל ז-יצחק בן

  למותה  שנים   21  אייר  'י  ל" זדרורה יפה

  למותה  שנים  9  יראי  'י  ל" זמרים שילה

  למותו  שנים   46  אייר  'יד  ל" זמיכאל אדר

  למותה  שנים   35  אייר  'טו  ל" זדבורה מינקובסקי

  למותו   שנים  29  אייר  'טז  ל" זאברהם סיני

  ולמות  שנים    63  אייר  'יח  ל" זיחזקאל מנוס

  הלמות  שנים    30  אייר  'יח  ל" זעבריה עופר

  המותל  שנים    10  אייר  'יח  ל" זמרים ויינברגר

  הלמות  שנים    31  אייר  'טי  ל" זחיה דליות

    שנה למדינת ישראל40במלאת , )1988(ח "בחג העצמאות תשמ' הה ילדי כית

   שני שקד: על הרגליים ,נעמה יצחק: על הידיים, עומדות מימין
  שי שקד : על הרגליים, מעיין ישראלי: על הידיים, עומדות משמאל

  ורד צבעוני, מיקה שגיא, רי דוריעומ, אמיתי ברנע: קומת בסיס, במרכז
  יפתח גלעד: על הראש

  ישראל-משמאל הדי בן, מימין אמוץ דקל: קומה שנייה
  ענת גלסמן: למעלה
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שמטרתה להפגיש את הציבור עם עדויות , הוא שמה של יוזמה חברתית ארצית" זיכרון בסלון"

המאפשרים התקרבות , מפגשים אינטימייםאופן בלתי אמצעי בניצולי שואה ובני הדור השני בשל 
ביישובים רבים בערב יום השואה ים בבתים פרטיים נערכ" זיכרון בסלון"מפגשי . ושיח משמעותי

  .במקום או בנוסף לטקסים הנערכים במרחב הציבורי, בארץ
  

 בביתם של .אחרי הטקס המשותף בחדר האוכל" זיכרון בסלון"השנה נערכו גם ביפעת מפגשי 
יה של  הור–ל "ם של מרטה לבית וייס ויוסף כץ זיהחיון התוודעו המשתתפים לסיפורדניאלה ועזי 
 אמו של –ל "גנישר שמעו את סיפורה של חנה לבית מגידיי ז-בביתה של שרה אבנין; רחל קולניק

 רחל לבית ליסר –בביתם של אמיר וברקת כהן סיפרו את סיפוריהם ההורים ; משה תרשיש
  . ל" סיפורו של מנחם קאופמן זנשמעבביתם של שרה ומאיר אליהו . ויוסלה כהן

  .שתתפים הרבים מעידים על מפגשים שהטביעו חותם עמוקהמארחים והמ, המספרים

  הסיפור של אבא

לפני המפגש אמרו . בערב יום השואה התקבצו בביתנו חברים כדי לשמוע את סיפורו של אבא שלי
: חייכתי ואמרתי. לי כמה חברים שהם מאוד אהבו את אבא שלי וששמעו ממנו את הסיפור שלו

ולא ידעתי עד כמה אני לא , יו סיפר לנו אבא לא מעטאת מפני שלאורך חי ז– !"ממש לא"
  .יודעת בעצם כלום

  . את הסיפורים הקשים באמת הוא מנע מאיתנו–ובכל זאת . 

. כתב אבא את זיכרונותיו משנות המלחמה, בלילות ארוכים ללא שינה, אחרי שהמלחמה נגמרה
ידענו . מס המשא שנשא אתובעצם כתיבה פרק אבא את עו. הזיכרונות היו אז טריים וקשים מאוד

אבא אמר לנו שהדברים שמורים בארכיון בוורשה . אבל לא קראנו בהן, על המחברות האלה
  .בפולנית, כמובן,  הזיכרונות נכתבו–" תצטרכו לתרגם, אם תרצו לקרוא אותם פעם: "והוסיף

יפורים רק אז הסתבר לנו שאת הס. אחרי מותו של אבא תרגמנו לעברית את דברי העדות שכתב
אך היא חיזקה , קריאת הזיכרונות היתה התמודדות קשה. מנע מאיתנו, הקשים באמת לא סיפר

בלי האופטימיות . שאבא היה ביסודו אדם מאוד אופטימי, אצלנו את מה שידענו כל הזמן
כל כך שמח , כך אוהב חיים- קשה להבין כיצד אדם שעבר מה שהוא עבר נשאר כל, שאיפיינה אותו

  .שוובריא בנפ

בחרתי לקרוא מזיכרונותיו מספר , במסגרת האינטימיות הביתית, במפגש בערב יום השואה
, ואחרי התייחסות לזיכרונותיו של אבא, אחר כך. קטעים שיכולתי להתמודד איתם ולשתף בהם

עמיהוד עמית סיפר על הטלאי . שיתפו חברים נוספים את המשתתפים בסיפורי משפחתם בשואה
 השריד היחיד –ם אביו כשנכנס לבית אמו בבלגיה כחייל הבריגדה היהודית הצהוב שמצא אברה

לאה צבי ; גדעון יוגב סיפר על חבריו שהגיעו כילדים ניצולי שואה לקבוצת השרון; שנותר בבית
  .סיפרה על נסיעתה עם מאיר לחיפוש אחר עדויות למשפחתה בעיירה בפולין

זיכרון "אני חושבת ש. ת באופן המתאים לוהמפגש היה חם ונעים ואיפשר לכל אחד השתתפו
  .הוא דגם נכון וחשוב מאוד להתמודדות עם התחושות ולשימור זיכרון השואה" בסלון

  שרה אליהו
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 שלנו בסלון זיכרון
  

  

 חברים ונערים מיפעת 25-ו כנביתו ברחניא
ם של ההורים הינצלותם וייהששמעו את סיפור ח

העלו את ההורים . שלי באירופה בשנות המלחמה
היה ערב עוצמתי . בבהירות ואומץ, סיפור חייהם

  .ומרגש
  

 נקרע ,לכך ברעֵ ומֵ  לוהכ שבילנוה בעושש, אאב
  .םחודשייע ושל תגיו בממשפחת

ה תקּונ, תתה ליכולו את כל שנה לשמעניק, מאא
  .םחודשייה ומונל שגיה במשפחתמ

, םחיללא א, םוריא הל ל– ל כה צעירגיב, םשניה
א לל, הפא שלל, תיא בל ל,השפחא בני מלל
  .ןהחידלוע מפסכ, ןיַא הוטחו אל ה–ת ולדמ
  

ה נראא כים היום הג. םחודשייה ומונת שב, תשלישיו הבתנ, רדה ההיה תשואם היוק בבדיו
ם אותה ארי, דתמיה כאלי אגש, קספית ממוקוו עהיה ישנשימותיכ, ואז, ןסלום על הספה ברדית
כדי ) 14(ה ירידת במדרגור את הופס, היטתה אל מותא אואש –תוכןה בטנא כל כך ק הי–י ידיב
 צריכהכי מה , כל כך נכון,  כל כך טבעי–י לעצמר מותה ירבר ההדג לואד, דמעא אלח שהבטיל

 שיחבק –ולב ,  שתכסה אותה בלילות–יד , מישהו שידאג לה למזון... םחודשייה ומונה בת שילד
  ...ויאהב

  

  .ולהעניק לנו, ליצור יש מאין, שחדם מרקום להוריו השכילם ההל מנגזת כל שא
  .ועדיין לא להאמין, הכיר את העובדותל

  .להיות חלק ממה שהקמתםהיא ת זכו, םכנגאה להיות ב
  

�  
י שפחתם מורשיל שיות טבעקבו, םני ש17י לפנ

י את תבתכ, םהורים של הלדותת ימחוזוב
  ".להבין"השיר 

  
  אמיר כהן

  
  
  

 
 
  

  

  להבין
  

  ֶאת ֵּביֵת ָרִאיִתי ּובֹו ָּגר ָאָדם ָזר

   ְוֶאָחד ֶׁשהּוַסר,ְוֶׁשֶלט ַעל ִקיר

  ֲאִפָּיה ַּבְּכָפר מַ ,ֵּבית ַמֲחֶסה ָּבִעיר

   –  ָּבַרְחְּת ֵעת ַהְּבֹדַלח ִנְׁשַּברןָאלְ ּו

 ֵּבית ְקָברֹות ּבֹו ָׁשִנים ּבֹור ָחָדׁש א ִנְפַער
  

 ְוָׁשַמְעִּתי ֶאְתֶכם ַעל ּפֹוֵחד ּובֹוֵדד
 ַעל ִמְכָּתב ֶׁשִּנְׁשַלח ְוִנְׁשַאר ְלא ֵהד

 "ַאָּבא עֹוֵבד"ַמְׁשָמעּות ֲחָדָׁשה לְ 
 ְוֵעדה ְלָׂשָפה א ֻמֶּכֶרת ֲאִני ּפֶ 

 ִּכי ָלׁשֹון ְיִחיָדה ֵיׁש ַלּקֹול ָהרֹוֵעד
  

 ְוַהֹּכל ְנֻקּדֹות ִמָּמבֹו ֶׁשל ַקִּוים
 ַרק ְצִליִלים ֲאָחִדים ִמֻּסַּלם ַהָּתִוים

 ְׁשֵּתי ִטּפֹות ְמלּוחֹות ְּבַנְחׁשֹול ַמְכאֹוִבים
 יםוִ תָ ְוִלְזֹּכר ִּכי ָחְלפּו ְׁשֵני ּדֹורֹות ֶׁשל ְס 

  .ן ָלַעד א נּוַכל ְלָהִבי ִּכי,ְלָהִבין
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  ו"ה ולגבורה תשעטקס יום הזיכרון לשוא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  

אך את , הסוכן מחייך ואדיב כשהוא מציע ביטוח
האיכות והאמינות של חברה ניתן כנראה לשפוט רק 

ברצוני לשתף . במעשים ולא בדיבורים, במבחן האמת
  .את הציבור ביפעת בנסיוני

 ביטחתי את מכוניתי בחברת הביטוח 2015בדצמבר 
בהמשך . טיס האשראיבאמצעות חיוב כר" הכשרה"

. התברר לי שבטעות נגבה ממני סכום גבוה מהנדרש
הודתה , "הכשרה"נציגת חברת הביטוח , נטלי מנהלל

התנצלה והבטיחה להחזיר מייד את סכום , בטעותה
 למרות פניותיי –מאז , ברם. הגביייה העודפת

אני רואה בזה זלזול בי . הכסף טרם הוחזר, המרובות
טחות והפרה בוטה של יחסי אי כיבוד הב, כלקוח
  .מבוטח-מבטח

שקלו : אני מבקש להזהיר את אנשי יפעת, לאור זאת
  .פעמיים אם לתת אמון בחברת ביטוח זו

  לוטן אורן

טקס יום ב בהכנה ובהגשה של "השתתפו בני י, השנים שעברומסורת כ
אילון , רוני שנפיק:  תודה לבנות ולבנים.הזיכרון לשואה ולגבורה

, ורד: שותפיםל תודה .אור ושי וקנין, עומר פרידלר, עומרי אורן, רחמים
: תודה לשרים ולמנגנים. מירב אורן ולאורה פרידלר, יוסי וענבר שנפיק

 תודה. רן רון במנדולינה ונטע רון באקורדיון, מתן קריידלמן בגיטרה
 תודה והוקרה לרחל קולניק וסיגלית .עדי רז ולעידן דרור על ההגברהל

העורכות מדי שנה את הטקס בערב קשה זה ומשקיעות בו את , שכנר
  .הנשמה ואת הלב

משפחת אוסטר , סי שנפיקהשנה שמענו את סיפור משפחת אמו של יו
כמו כן התוודענו . בתקופת מלחמת העולם ולאחריה, מסטניסלבוב

הקבור בבית העלמין , חסיד אומות העולם, לסיפורו של ברוך שרמן
  . פי תחקיר של מרים אהרוני-על, ביפעת

  .שני הסיפורים יובאו בעלון הבא
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  ערב יום הזיכרון
  10.5.16, ו"יר תשעבאי' ב, שלישייום 

  חברינו -טקס הזיכרון לבנינו

  .שנפלו במערכות ישראל

    בחדר האוכל20:00בשעה מתחילים 

  .עם הצפירה לכניסת יום הזיכרון

  

  

  יום הזיכרון
   11.5.16, ו"באייר תשע' ג, ירביעיום 

    בבית העלמין11:00בשעה 

  טקס זיכרון משותף 

  .גבת ורמת דוד, ליפעת

  

         

    אתר ההנצחה יהיה פתוח      

                מערב עד ערב 

  .        במשך כל יום הזיכרון
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 קיבוץ בן הוא אופרי .בהרחבה ֵּביתם בונים ,וחצי שנתיים זה ביפעת משפחתו עם חי נדב-בר אופרי
 בתאונה נספה אפרים אביו .השחרור במלחמת מרדכי יד מפקד – ברנדווין למוניו נכד ,מרדכי יד

  .שמו על נקרא ואופרי הולדתו לפני עוד

 בתחום היא – והטיפולית המחקרית – העיקרית התמחותו .קלינית לפסיכולוגיה ר"ד הוא אופרי
 הוקדשה ,חיפה באוניברסיטת שנים 10 לפני שהוגשה ,שלו ר"הד עבודת .והשכול האובדן

 אלמנות עשרות ראיין העבודה במסגרת .צעיר בגיל זוג בן של אובדן עם זמן לאורך ותלהתמודד
 במחקר ,בטיפול – היום עד אופרי את להעסיק ממשיך זה נושא .ל"צה חללי של וחברות צעירות

  .מעמיקות ייחודיות תובנות בו צבר והוא – ובהוראה

 ותהיות מחשבה מעוררת השיחה .ישראל מערכות לחללי הזיכרון יום לקראת נפגשים אנחנו
  .כאב מאוד והרבה

  אהרוני מרים

�  

  ואובדן בלאֵ  עיבוד תהליכי

 היוםו שלי הדוקטורט מנחה ,חיפה אוניברסיטתמ רובין שמשון 'פרופ שפיתח לתפיסה שותף אני
 התפקוד ציר :צירים בשני לביטוי בא ,אהוב ,קרוב אדם אובדן שלפיה ,האוניברסיטה בסגל עמיתי

 פסיכולוגיים ,ביולוגיים היבטים התפקוד לציר .אופרי אומר ,שמת האדם עם רהקש וציר
   .וחברתיים

 ,ומחלות מכאובים התגברות ,שינה קשיי ,למשל ,נמנים פיזיולוגיים-הביולוגיים ההיבטים על
 אובדן ,העצמי בדימוי פגיעה ,וחרדה דיכאון נמנים הפסיכולוגיים ההיבטים על ;תיאבון אובדן

 – החברתיים בהיבטים ;וטראומה )מגוונות בחוץ הכתובות( החוצה או פנימה – כעס ,החיים טעם
 עובר מה תופסת ואינה מבינה אינה שהסביבה הרגשה ,קשרים בשמירת וקושי חברתי עניין איבוד

 להיות עלולה התוצאה .אחרים עם במגע פנים ולהעמיד לזייף צורך של הרגשה ,בלהָא על
   .וניתוק התרחקות

 שמת האדם כלפי הן – החברה ליחס רבה משמעות יש ,האחרים בהיבטים וגם ,החברתי בהיבט
   .עליו אבליםמתה כלפי והן

  מוות של היררכיה

 כלפי היחס על המשליכה ,המוות נסיבות של היררכיה למעשה הלכה קיימת הישראלית חברהב
 המלחמה לחללי יוחדהמ היחס ,לדוגמא .הזה בסילּום לחוש ניתן ל"צה חללי בקרב גם .הנשארים

   .מתאבדיםו נרצחים ,ותמחל ,תאונות ,פיגועים הרוגי חיילים לעומת

 נפל" מעל מדורג רואייהה "בקרב נפל" :ל"צה חללי קברי על בכיתוב גם דירוגה את לראות ניתן
 .למתאבדים מעל וכמובן ,דרכים תאונות או אימונים בתאונות נהרג – "תפקידו במילוי

 ,הסביבה של והתמיכה ההבנה ,ההוקרה ,המשפחה כלפי והרגישות הסבלנות ,ֵאבללָ  הלגיטימציה
 שנגזר מתחב ברקע לחוש ניתן התמיכה בקבוצות אפילו .הזה בדירוג מהמיקום היתר בין נגזרות

  .מההיררכיה
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  אבל של לגיטיציה

 ,אחיםל גם האחרונות ובשנים ,יתומים ,אלמנות ,הורים של םבלאֶ ל יהלגיטימצ מעניקה ברההחֶ 
 שהם ליםאבֵ  ,יםמּוָקר םואינ יםמּוָּכר םאינ םבלָ ואֶ  שצערם ליםאבֵ  גם ישנם אבל .לנשק חבריםול

 כשייכות נחשבות אינן הן .הנופלים של תהחברוֹ  ,למשל ,הן כאלה .להתאבל זכות משוללי כביכול
   .עדיין התמסד לא ,רשמי ההי לא שנפל הזוג בן עם שלהן שהקשר מאחר ,"השכול משפחת"ל

 של קשה לחוויה להוביל עלול ,שנפל לחייל ביותר קרובות שהיו אף ,ליםהאבֵ  ממעגל שלהן הָר ּדָ ההַ 
 ועל הזהות על חזקה פנימית להתקפה להפוך עלול מבחוץ היחס .חברתית ודחייה הרחקה תחושת
 וברצון מעיקים אשמה ברגשי מתבטאים מזה שנגזרים הפנימיים הקונפליקטים .העצמי הדימוי

  .מהחברה להתרחקו להסתתר

  מסתיים שאינו קשר

 היא אבל ,אופרי אומר ,שכול של בהקשר השגורות ותאמירה אחת היא "שלו את עושה הזמן"
 ההתמודדות אך ,הזמן לאורך הטבה תהיה אכן הַּׁשּכּולים מרבית עבור .בלבד חלקי באופן נכונה

 לאותם ושוב שוב חוזרת ,פעם אף מסתיימת אינה היא .")life for(" החיים לכל היא אובדן עם
 אובדן רישּבְ מַ  .לעולם מסתיימת שאינה ,ספירלה מֵעין – גובה נקודת לאותה לא כי אף ,מקומות

 .הזמן כל שקיים נורמטיבי לתהליך ביטוי אלא ,בעייתית רגרסיה בהכרח אינם ונשנים שחוזרים
  .בו ופגעו האדם את חסמו ,סגורים שהיו נושאים לפתוח הזדמנות נותנים הם לפעמים

 יחסים במערכת מדובר .חי הַּׁשּכּול עוד כל נמשכת שמת קרוב אדם עם היחסים מערכת
 ,ועצב געגוע בה יש .חיים אנשים עם הקשרים ממערכות פחות לא לפעמים – ועמוקה משמעותית

 היחסים ממערכת מאוד מושפעת הזאת המערכת .ומשתנה דינמית והיא וייאוש כעס ,ובכי צחוק
 מושפע אינו ,ומשתנה מתקדם אינו ,היה שבו בגיל נשאר המת בעוד אבל ,לכן קודם שהתקיימה

 תהיה קודם שהמערכת ובעוד .ושנים ימים החי על עוברים ,התקופה ושינויי הזמן מאירועי
 ומחשבות התלבטויות ,תחושות ,חלומות ,כרונותיבז מתקיימת ,כיוונית-חד היא עתה ,הדדית

  ."ֵאבל עיבוד" של המשמעות וזאת – פאזה שינוי עובר הקשר .מיותהפני החוויות מתוך שנובעות

 אהבת של הרגשית ובטלטלה הבעוצמ שמדובר מפני הן .צעיר בגיל זוג בן אובדן הוא במיוחד קשה
 שברירי עדיין העצמי הדימוי כאשר ,הזהות בבניית השתלבה הזוגיות שיצירת משום והן נעורים

 על ,יהיה ולא להיות היה שיכול מה על הוא בלהאֵ  ,יותר ותיקה מזוגיות בשונה .יציב ולא
 אם .להיות אמור שהיה ממה שונה ,אחר יהיה שיתגשם ומה – לעולם יתגשמו שלא החלומות

 כל .שמת האהוב של יהיו לא הם – ילדים יהיו אם ,אחר מישהו עם תהיה היא – חתונה תהיה
 כאב מתלווה ופעילות יצירה ,שמחה לכל .להיות היה שצריך ממה אחרת יקרה – שיהיה אירוע

  .אשמה והרגשות ההחמצה

 הזוג לבן הקשר במקום יבוא לא הוא ,חדש קשר ייווצר אם .זוג בן לאובדן פיצוי ואין תחליף אין
 הן כשההשוואות ,במקביל יתקיימו המת ועם החי עם היחסים מערכות .אליו יצטרף אלא ,שמת
 .ההחדש לזוגיות ומסייעת חשובה זהה המשולש של בקיומו הכרה .נמנעות בלתי

 עוד יש אחד מצד .להיפך לפעמים – קלהמֵ  הפרידה אין ,קודם עוד נפרדו הזוג בני כאשר אפילו
 אולי ":אולי"וה "אילו"ה ,הפנטזיה – שני ומצד ,"קסאֶ "ה על מתאבל מי ,בללאֵ  לגיטימציה פחות
 – אחרת במציאות מחדש איחוד היהי אולי ,מאושרת לזוגיות חוזרים ,המשבר את פותרים היינו

 בתפקודי ולכרסם היומיום חיי תחת לחתור ,משמעותי מקום לתפוס יכולות האלו המחשבות
  .השגרה
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לקראת יום . במשך שנים רבות מאוד לא היה לצביקה לוי זמן לנשום בתקופה זו של השנה
 מביא אתו לכל –שרות משפחות שכולות הזיכרון לחללי מערכות ישראל היה מגיע לבתיהן של ע

מבין את עומק הכאב הבלתי , שיש מי שזוכר את הבן, מה-אחת מהן רוח טובה וגם עידוד ונחמת
ואלה שהניח על קבריהם של , ענפי הכותנה שהשאיר מדי שנה בעשרות בתים. נגמר על אובדנו

נה מסמל עבורו את התום לובן הכות: היו סימן ההיכר הייחודי שלו, החיילים הבודדים שנפלו
כל מי . שעבורה מסרו את נפשם, וגם את החיבור לאהבת הארץ, והטוהר והישארות הנשמה

אפילו בשנה . לא שכח, צביקה היה כאן: שהגיע לפקוד את הקברים האלה ביום הזיכרון הכיר וידע
אבל , יןהצליח להגיע אל המשפחות ואל בתי העלמ, עם כאבי גב חזקים ומתישים מאוד, שעברה
הבת מיכל הביאה בשמו ענפי כותנה למשפחות .  הוא נאלץ לוותר– בלב נחמץ מצער –השנה 

זה כמובן ... חבר הבטיח לפקוד את מצבות החיילים הבודדים בירושלים, אביב-שכולות באזור תל
שאת מקומו אף אחד לא , כי מה שהכי חשוב לצביקה הוא המגע האנושי הישיר, לא אותו הדבר

כולן יצאו ממנו בהרגשה . כמה משפחות ביקשו לבוא אל צביקה ביפעת במקום להיפך. מלאיכול ל
מעורבת שקשה להסבירה של חום הרעּות ההיא שלא נותנת ללב לשכוח ושל צער עמוק על צביקה 

  . האהוב בחוליו
  

בשפתיים נעות ובקול , לאט-לאט. מניין שנותיו כמניין שנות המדינה. ח"צביקה הוא יליד תש
  : שנים68למדינה במלאת לה , לחיילים, אומר צביקה את דבריו לנו, שאינו נשמע

, המדינה שלנו זקוקה לעם חזק. מדינת ישראל היא מדינתו היחידה של העם היהודי
, בראש ובראשונה עם שיש בו ערבות הדדית? מהו עם חזק. וגם לצבא חזק שיגן עליה

ייסות החברתית המדהימה שהיתה ראיתי את ההתג. סולידריות ואיכפתיות לזולת
את אלפי האנשים והנשים ובני הנעורים שבאו לחלוק כבוד לחיילים , "צוק איתן"ב

הנכונות לארח , את הארוחות והציוד שנשלחו באהבה לחיילים, הבודדים שנפלו
  .זאת בעיניי הרוח הישראלית האמיתית. משפחות מיישובי עוטף עזה

. לא רק בימי מלחמה, את תתקיים בה כל הזמןאני רוצה לאחל למדינה שהרוח הז
דתיים : שנכבד איש את רעהו ואת שכנו השונה ממנו; שתהיה בנו סבלנות אחד לשני

אני . יהודים ובני מיעוטים מכל הדתות, בני כל העדות וארצות המוצא, וחילונים
אנחנו יכולים , ישראל חזקה. מקווה שנשכיל להניע תהליך של הסדר עם הפלסטינים

ושזה , אני מאמין שאפשר להגיע להבנה ולשלום. להרשות לעצמנו לפעול בנדיבות
  .תלוי במידה רבה בנו
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גם כעת ממשיך צביקה לקיים 
קשר חם ורציף עם מאות 

 החיילים –" שלו"החיילים 
זוכר , הבודדים בתנועה הקיבוצית

אותם בשמותיהם ודואג לכל אחד 
ואחד מהם במסירות ובאהבה 

יסות שלהם אינה ההתגי. גדולה
כדי . הוא אומר, מובנת מאליה

ל הם עוזבים שפה "לשרת בצה
, קשרי חברות ומשפחה, ובית

. מפסיקים מסלול חיים נוח ובטוח
רבים מהם נאבקים בבואם 

,  ובגעגועים הביתהבבדידות
בקשיי שפה ובהסתגלות , בזרות

ן תרבותי ואיכויות ל הם מביאים עושר וגיוו"לצה. למנטליות הישראלית ולמסגרת הצבאית
זכות היא לי להיות איתם ולצידם ולסייע להם . תרומתם למדינה עצומה. אישיות בלתי רגילות

  . בכל דרך
  

 על ידי מהחיילים שלוביותר משמץ גאווה והתרגשות מספר צביקה שגם השנה נבחרו כמה 
לעת יילים הקשר עם הח. שיגיעו לבית הנשיא בחג העצמאות, יחידותיהם לחיילים מצטיינים

) צביקה מגיב ומשיב ונעמי מסמסת בשמו(מתקיים בחלקו באמצעות מסרונים בטלפון הזאת 
  .  על פי עצתו ונסיונו של צביקה, בעזרתו וטיפולו של איתן ברזילי– ובחלקו בשטח

  - - מי לא יצטרף לתקווה הזאת . אומר צביקה, "אני מקווה להבריא ולחזור לעשייה ממשית"
  

  המצדיעים לצביק

הקשר , קשה לתפוס את היקף הדאגה והעשייה של צביקה למען החיילים הבודדים בהווה ובעבר
ההערכה והאהבה יוצאת הדופן כלפיו באה לביטוי . עם המשפחות ולמען משפחות חללי הצנחנים

בהיותו עדיין בטיפול הנמרץ במרכז הרפואי , לפני כחודשיים וחצי. מיוחד ומרגש בשנה האחרונה
חברו של צביקה עוד מתקופת השירות , בא לביקור שר הביטחון בוגי יעלון, חיפהב" כרמל"

  !". אתה עולה בדרגה, תתכונן: "שר הביטחון אמר לצביקה. הסדיר
, ל"הרמטכ, לבית החולים הגיעו גדי אייזנקוט.  ימים נערך הטקס של העלייה בדרגה10כעבור 

העבירו את צביקה . שיות"ל מוטי אלמוז והרל" תא–ל "דובר צה,  אלוף פיקוד הצפון–אביב כוכבי 
ואחרי שייצבו את מצבו התכנסה הפמליה הצבאית עם בני המשפחה הקרובים סביב , למחלקה

ל הצדיע לצביקה "החליפו את הדרגות בחולצה הצבאית שנפרשה על המיטה והרמטכ. המיטה
  .י בגלוי ובחשא–בהרמת הכוסית כולם ניגבו דמעות . בעיניים דומעות

  
בבית : השתתף צביקה בטקס נוסף של עלייה בדרגה, והוא כבר בבית, כמה שבועות אחר כך

ל הקודמות של צביקה לכתפיו של "את דרגות הסא, אלוף הרצי הלוי, ן"המשפחה ענד ראש אמ
  .אומרת נעמי, "כמה רגשנים נעשינו. "גם הפעם גאו הרגשות על גדותיהם. הבן דותן

ונוספים שבאו לבקר פעם , יטחון וכל אנשי הצבא הבכירים שנזכרוששר הב, ומוכרחים להגיד
יורם . האלוף במיל, אלוף פיקוד המרכז רוני נומה, ל יאיר גולן"בהם סגן הרמטכ, ופעמיים ושלוש

 זמנם. ך כלל לבקר אנשי צבא חוליםאינם מגיעים בדר, דים"טים ומג"וגם מח) יה- יה(יאיר 
 ביקור אצל צביקה מדורג גבוה – צביקה הוא עניין אחר אבל. ועיסוקיהם אינם מאפשרים זאת
  .להסביר למה, ובעצם לא צריך,  וקשה–בסדר העדיפויות בגלל מי שהוא 

  .א.מ
  
  
  
  

ההתגייסות לעזרה , החברּות, תודה לכם על הטיפול המסור, חברי יפעת כולם, לחבריי
  .נעמי ואני מודים לכם מעומק הלב. ההיענות לכל בקשה, בכל פרט

 צביקה
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   ת איטחמשפחבשעה טובה נכנסה 
  .בהרחבההחדש לביתה 

  :נכיר אותם

, נולדה וגדלה בקרית אתא ,32ת ב ,קרן

בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה 
) עמק יזרעאלמכללת ( ופולוגיהואנתר

ותואר שני בלוגיסטיקה וניהול 
כמתאמת עובדת . )אילן-אוניברסיטת בר(

   ".צים"ייצוא בחברת הספנות 

מנהל עסקים  למד, טבעוןגדל ב, 31ן ב, גל
 עובד .והנדסאות רכב במכללת רופין

המשפחתי  מוסך –" נגה"ל מוסך "כסמנכ
  .באזור התעשייה קרית אתא

  :בתם

" חצב"תצטרף לפעוטון , עדיין במסגרת הגיל הרך בקיבוץ הזורע, מתוקונת בת שנה וחצי, מאיה

  .ביפעת בשנה הבאה

  

  

 

  חג העצמאות במוזיאון

יפעל מוזיאון העמק  12.5.16ו "תשעאייר ' ד', יום ה, בחג העצמאות
בחסות המועצה לשימור אתרי מורשת , "מוזיאון פתוח"במתכונת 

 15:00 עד 11:00המוזיאון יפתח שעריו לקהל הרחב בשעות  .בישראל
  .ללא תשלום, לכניסה חופשית

  . בתיאום מראש–סיורים מודרכים לקבוצות 

  !כולכם מוזמנים
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  : וידוערּכָ הסיפור החסידי מּו

טוב הולך -שם-היה הבעל, כשהיתה מתרגשת פורענות על ישראל
 ואיּום –מדליק אש ומתפלל בניגון מופלא , למקום מסתור ביער

הלכו תלמידיו לאותו מקום , ט"בדור שאחרי הבעש. הפורענות הּוַסר
, הם לא ידעו איך להדליק את האש. ביער כדי לבטל את רוע הגזירה

ניגון , עוד דור עבר.  ודי היה בכך–ניגונה אבל זכרו את התפילה ב
אבל החסידים עדיין זכרו את המקום , התפילה נשתכח אף הוא

. איום הפורענות הוסר,  וכשהלכו לשם–ט "ביער שבו התפלל הבעש
אבל החסידים זכרו , בדור הבא נשכח גם מקום התפילה ההוא ביער

 –אפילו מהו ואחר כך רק זכרו שהיה סיפור בלי לזכור , את הסיפור
  .... ודי היה בכך

  
. טקס קציר העומר היה מהאירועים המרכזיים והמלבבים של חג פסח ביפעת במשך עשרות שנים

מתכנס בפאת שדה חיטה סמוך לבתי החברים כולו בשעות בין הערביים של ערב פסח היה הציבור 
יה נפתח בתרועת הטקס ה). בתוכנית המזרע השנתית נקבעה תמיד חלקת חיטה סמוכה ליישוב(

 רגע –ואז , שירים וריקודים מלאי חן, שלאחריה באו קריאות חגיגיות, חצוצרה או נגינת חליל
עם לרוחב השדה  החגיגית החלו הקוצרים הוותיקים לנוע בשורה הכרזהלקריאת ה: השיא

ה מוהקָ ,  רבוברגש בידיים אמונות, הם קצרו בביטחון. עים היטב לגודל המעמדדָ מּו, החרמשים
 את ליקטו בשמלותיהן היפות והמאלמותאחרי הקוצרים הלכו . צנחה מאחוריהם כבריקוד

ו הילדים עם האלומות  נכנס,בפתיחת ליל הסדר, שעות אחדות לאחר מכן.  בחן עלומיםשיבוליםה
גם כאשר . השדהו הטוב של ריח ועם השירה האדירה של כולם בא אל האולם החגיגי ,הירוקות

 אומנם פחות –נשמרה מסורת הטקס , ים להחליף בהדרגה את הוותיקיםהחלו קוצרים צעיר
  .אווירת אביב ייחודית ונהדרתאותה אותם פרקי מקרא ו, אותם שירי שדהאך עם , מושקעת

  

  ות מתכוננות לתחילת הקצירהמאלמ): 1960(ך "טקס קציר העומר תש

 צביה ביטמן, אביבה ישראלי, ?, יפה דורי, אלישבע זהר, שרה ברזלי, חוה חורש, שרה ברזילי
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ביחד עם , נזנח טקס העומר וכבר נדמה היה שוויתרנו עליו לתמיד, בשנים האחרונות, והנה
הילדים של פעם ביקשו להחיות משהו מן הטקס ההוא ! אך לא. הוויתור על ליל הסדר הקיבוצי

  .למען הילדים של היום
  

הורים וסבים בפאת שדה חיטה , זו הסיבה שממחרת השבת בתחילת שבוע הפסח התכנסו ילדים
כמעט כל שדות , אלא שהשנה חל פסח במועד מאוחר בגלל השנה המעוברת... הסמוך ליישוב

לא היתה אלא פס צר של קמה " פאת השדה"ו, ולשחת בעמק נקצרו זה מכבר לתחמיץ החיטה
  . שהצליחו להציל מסכיני המקצרות

  

אחריו הדגים חברו , קוצר יחיד הדגים קציר במגל, השירים הושמעו מהקלטות במערכת הבגברה
אבל ילדים רקדו וליקטו את ... קציר בחרמש ולבסוף הראה את כוחו הקוצר בחרמש החשמלי

הד ההד שנשמר מן המקור מלמד . ים שהצטרפו לריקוד הוסיפו שמחההשיבולים לאלומות והור
  .אולי מן הזיכרון הזה ייבנה בניין חדש, מי יודע. שעוד זוכרים ביפעת שהיה סיפור
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מסורת בכך אנחנו ממשיכים . לרבים בערב חג המימונהאנחנו פותחים את ביתנו שזה כמה שנים 

שררו יחסים , הרחבהמשפחה ה מספרים אמי ואבי ובני ,במרוקו. משפחתית שמקורה במרוקו
 צאתמוכרים את הקמח למוסלמים ובלקראת פסח היו היהודים . טובים בין יהודים ומוסלמים

 מאפיםשאר את הקמח בצורת פיתות ולשכניהם  היו אלה מחזירים ,מוצאי שביעי של פסח, החג
   .מעוררי תיאבון, טריים וטעימים

  
 חזרה ליחסי ביטאההמימונה . בגלל איסור חמץ, חג של בידול היהודיםבהכרח חג הפסח הוא 

עוברים מבית היו .  כולם הוזמנו להתארח– יהודים ומוסלמים .עם השכניםוהידידות הקרבה 
באופן בלתי טועמים בעונג חמץ טרי וממתקים מתוקים וחשים ,  לברך ולהתברךבאים, לבית

  . פכו לססמאות ריקות של פוליטיקאיםהים אלה מושגלפני ש, שותפות והאחדותהאמצעי את 
  

הדלת הפתוחה ביטאה הכרה בערך 
, לאחווה, כל אדם וקריאה לשוויון

לנדיבות ולאחריות משותפת של בני 
בלי סיווגים ובלי , האדם זה כלפי זה

  .תוויות ַמפלות
  

גם השנה שמחנו , כבשנים קודמות
הבית . עם כל מי שבא לחגוג איתנו

מוסיקה , ארהיה פתוח ומו
 –אורחינו , מסורתית התנגנה ברקע

חברים , אנשי יפעת עם ילדיהם
חברים של ילדינו וכל , מהאזור

 בפנים מאירים ונפגשו נכנסו –דכפין 
כולם נהנו . והביאו איתם שמחה

מעטים הצליחו רק (מהמופלטות 
) להתאפק ולא לאכול יותר מאחת

שאר הממתקים שיבחו גם את ו
  . המסורתיים שהכנו

  
מקווים לפגוש אנחנו 

אתכם גם בשנה הבאה 
   .באווירת חג

  
  רן והדס רון
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למושב הזה יש לה יחס . במרגליות לבקריפה  ימימה ביקשה,  הפורחבגלילאביב  טיולב, לא מכבר
, ימימה עמדה על קו הרכס. חיילת- שנה עשתה שם את שירותה הצבאי כמורה50-כ לפני: מיוחד

היה זה אותו נוף מרהיב . והשקיפה על הנוף של עמק החולה, יין בית הספרבמקום שבו היה אז בנ
של ' מורה לילדי כיתה א, לרגע היתה שוב חיילת צעירה. והוא החזיר אותה לאחור, ונהדר שזכרה

  .מרגליות
  

 ילד עירני ושובב של אחת –ני 'משה ַּבַּבגַ : מכל הילדים שלה זכרה ימימה את שמו של ילד אחד
המחצית האחרת היתה . שהיוו אז כמחצית מאנשי מרגליות, ולי כורדיסטאןממשפחות ע

  . כמעט כולם מבגדד,  העולים המשכילים והאמידים יחסית מעירק–" ַּבגדדים"ה
  

". נמצאת פה' המורה שלך מכיתה א: "ני'התקשרו למשה בבג, שהשתנה לבלי ַהֵּכר, במושב
. שאותה לא שכח, ש שוב את מורתו האהובהני שמח והתרגש עד דמעות לפגו' בבג– "!?ימימה"

  . יחד ישבו והעלו זכרונות מהשנים ההן
  

  .שיזם וערך יאיר פסחי,  עלון חיילי יפעת–" צהלון"משהו מזכרונות אלה תועד בזמן אמת ב
  :1.11.1965מיום " צהלון"הנה מה שכתבה החיילת ימימה גלעד ב

  [...]*במרגליות הפיצוץ לאחר שלומיל החוששים כל את להרגיע כדי" צהלון"אני כותבת ל
כשהגעתי  רקנודע לי על הפיצוץ במרגליות , שמונה קריתהמגורים שלנו הם בשמאחר 
 על רבה בהתרגשות וסיפרו הילדים עלי קפצו ,מהאוטו ירדתי רק. בבוקר למחרתלשם 

 השיעור[...] . הםסיפורי את אישרו בסביבה בתים בכמה תומנופצ שמשות. שקרה מה
  . מהלילה הילדים חוויות לשמיעת הוקדש וןהראש

!): 'א כיתה (אחד מהם שאל ,כמספר הילדים, פעמים 23 סיפור אותו את ששמעתי אחרי
 והוא ,"?שואל אתה מדוע": אותו שאלתי - -" ?תגמול פעולת תהיה, דעתך מה, המורה"

  **."..דןפח שהוא שיחשבו רוצה לא ואשכול הבחירות מעט עוד כי, שכן חושב אני": ענה

 כיסא של מקל עשוי 'רובה'ב ,הילקוט על נוסף ,מצויידים הספר לבית הילדים באים כעת
 ותהפסקה .)כ"המ לי הסביר כך( חצובה על ומרגמה בזוקהבמשותף  יש הכיתה ולכל

 ואז, 'אש שטח'ל נכנסת שאני קורה, נזהרת איני אם. ומחלקה כיתה לאימוני תומוקדש
  .גדולה האכזבה, מתה צונחת וכשאינני ,"!מתה את, המורה": קריאה נשמעת

ת בבי לביקור מוזמן לקפוץ הוא, הצפון כביש על לסביבת מרגליות מזדמן מכם מישהו אם
 של אחד טועה כדורפגיעת ב סתכןלה לא כדי בכניסה מומלץ מאוד להזדהות .הספר

  ...הילדים

  
ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ___________________________________________________  

 התפוצצות מטען שהוטמן מתחת בית על ידי – 1965 באוקטובר 27מדובר באירוע חבלני מליל *     
 . ללא נפגעים וללא נזק ממשי–למרבה המזל , ח שחדרה למרגליות מלבנון"חוליית פת

 . פיגועים רבים נוספים הצפוןהסמוכים בגבולבחודשים הבאים היו במרגליות ובמושבים 

ימים ספורים אחרי , 1965 בנובמבר 2-אף שהבחירות התקיימו ב, לא היתה" פעולת תגמול"**   
  ...  מנדטים45-המערך בראשות לוי אשכול זכה ב. הפיצוץ במרגליות
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  )1924(ד "תרפ, חברי קבוצת השרון בריקוד הורה בשדות יבנאל

  לאה ישראלית, דוד חורן, שחר-צבי בן, ברוך השרוני, אב משיז, אברהם דנאי, אריה גלילי: מימין לשמאל
  

�  
, ריקוד ההורה ליווה את חיי הוותיקים מראשית התגבשות קבוצת השרון וגבת בשנות העשרים

ליוותה , גם ביפעת, במשך עשרות שנים. טרם עלייתם ארצה, ואולי אף בתנועת הנוער הציונית
על כך ? קוד זה מחיינו והפך ממציאות חיה וערה לסיפורמתי נעלם רי .הורה סוערת כל חג ומסיבה

 נעלה מאוצר הזכרונות ,68-לכבוד חג העצמאות ה, בינתיים .חוקרי העתים, בוודאי, עוד יכתבו
  . יפעתחברישל תיאורי הורה מספר 

  

  .א

אבל צבר כבר , 19רק בן , הוא היה אומנם צעיר .1923 עלה ארצה בראשית שנת שחר-מנחם בן
הוא נסחף בזרם  .בארץ הרגיש מנחם כאילו נולד לחיים חדשים .יים עשיר ומרתקנסיון ח

  .ההתלהבות שאיפיין את חיי החלוצים בארץ והזדהה עם הנכונות לתת הכול למען בניינה
  

 .שחבריה עסקו אז בבניית השכונות החדשות של חיפה, מנחם הצטרף לאחיו צבי בקבוצת השרון
 .ועבדה בעיקר בגידול טבק, י להכשיר עצמה לעלייה להתיישבותמחיפה עברה הקבוצה ליבנאל כד

  .בשמחה ועם כל הלב,  עשו בהתלהבות–כל מה שעשו 
  

  :לימים סיפר מנחם
  "?אתם רוקדים כל ערב: "שאלתי אותה. פעם פגשתי בחברה מקבוצה אחרת

  .אמרתי, !"?איזה מין חיים אלה". "רק פעם בשבוע, לא: "היא השיבה
היה הדבר , כך ביבנאל-בחיפה ואחר, בקבוצת השרון,  כי אצלנו,הצטערתי עבורם

- היינו הולכים לישון שעתיים, עייפים ורצוצים, אחרי העבודה !רוקדים כל ערב: לחוק
ואחר כך , לאט-תחילה לאט .ואחר כך קמים ומתחילים לרקוד הורה, שלוש

כאילו , לי לרקודנראה לנו אז כי ב .כך היה מסתיים כל יום. בהתלהבות הולכת וגוברת
  .את העיקר שבהם, מפסידים את הטמפו של החיים

 ,רִׁשיר ֶאל ִׁשי, ָיד ֶאל ָיד/ , טְוַהֶּזֶמר ַאל ִיְׁשקֹ , ָהִרּקּוד ַאל ַיֲעֹמד
 !דהֹוָרה ַמְעָּגל ֶאחָ / , דָיד ֶאל יָ , ִׁשיר ֶאל ִׁשיר
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  .ב

אבל את לימודיו לא ,  ללמוד רפואה באוניברסיטת פרייבורג בגרמניה18 התחיל בגיל מרדכי יפה
הבין , סוציאליסטית בהנהגת היטלר החלה לצבור כוח-כאשר המפלגה הנציונל .הספיק לסיים

כשהנאצים הכריזו חרם על , 1933 באפריל 1ביום  .וערתמרדכי שהאדמה תחת רגלי היהודים ב
  .ללא סידורים וללא דחיות, החליט לעזוב את ארץ הולדתו מייד, החנויות היהודיות

  

הכשרה של תנועת החלוץ -בדרכו לקיבוץ, שלושה ימים לאחר מכן כבר היה מחוץ לגבולות גרמניה
 .ו לעלות יחד ארצה ולהצטרף לקיבוץשישה חברים וחברות התארגנו שם לקבוצה והחליט .בצרפת

ת אמיתית בחיים הם רצו התערּו. התנאי שלהם היה שזה יהיה קיבוץ שאין בו יוצאי גרמניה
שרצתה , על התנאי הזה נאלצו להיאבק קשה מול תנועת הקיבוץ המאוחד .החלוציים בארץ

יחו להיקלט התנועה לא האמינה שהעולים האלה יצל .לשלוח אותם דווקא לקיבוץ של ייקים
  . הגיעו השישה לגבת1935בחג הפסח של שנת : העקשנות של הצעירים ניצחה .בחברה אחרת

  

 .בגרמניהיפה על התרשמותו מריקוד ההורה הראשון שראה בגבת כתב מרדכי לאמו הרטה 
כשקוראים את התיאור הזה ומשווים אותו למה שסיפר מנחם על ההורה בקבוצת השרון כעשר 

ר להבין מדוע חששו בקיבוץ המאוחד מהמפגש בין התרבות הקלאסית המעודנת אפש, שנים קודם
  .שבה התחנכו הייקים לבין הווי החיים בארץ

  

  ):מתורגם מגרמנית(וכך כותב מרדכי 
בקול רם , שמח יותר, אחר כך שרים מהר יותר, תחילה שרים ניגון בפרצופים רציניים

ושוב מנגינה ". 'צ- 'צ-'צ"ב בלחישות פתאום נפסק הניגון ושומרים רק על הקצ .יותר
המעגל נפתח ונוצרת שרשרת שאחד הרוקדים מוביל  .והריקוד נעשה פראי, חדשה
 .שורק ורוקע ברגליו, מנפנף בידו החופשית מעל לראשו, הוא נותן את הקצב. אותה

קופץ קפיצות פנטסטיות מבחוץ , ושוב נסגר המעגל ואחד קופץ לתוכו ורוקד סולו
, !"כן תזיע, אל תזיע! כן תזיע! אל תזיע" :וכולם שרים, המרכז החוצהלמרכז ומן 

או לפחות , האווירה של הריקוד כה מוזרה .עד בלי די, והקצב נעשה יותר ויותר פראי
פעם להשתתף - נוכל אי, הייקים היבשים, עד שיש לי ספקות אם אנו, אירופית-כה לא

  ...בו השתתפות אמיתית
  
  

  .ג
  : שלו בקבוצת פינסק על ריקוד ההורה הראשוןדור-רדכי בןמסיפורו המרגש של 

  . תקווה- לפנות ערב הגעתי למחנה של קבוצת פינסק בפתח
  ".הערב תתקיים אסיפה ונחליט על גורלך: "אמרו לי

אשר בין עמודי ,  הוא האוהל הגדול במרכז המחנה–האסיפה התקיימה בחדר האוכל 
ואשר בקצהו האחד היה , בו החבריםהתמיכה שלו עמד השולחן הגדול שסביבו יש

  . המטבח ובקצהו השני נערמו המזוודות וסלי הנצרים של החברים אשר מקרוב באו
  .הייתי עייף מאוד והלכתי לישון במקום שנתנו לי באחד האוהלים

הבינותי שהאסיפה נסתיימה . באמצע הלילה התעוררתי לקול שירה ורקיעות רגליים
. בלב המחנה ראיתי את החברים שרים ורוקדים על החול. "גורלי"ויצאתי להיוודע על 

  ". התקבלת, כן: "שאלתי בלב חרד מה החליטו ואמרו לי
  .הצטרפתי גם אני למעגל ההורה

  
  

  ת ִּכי ְּבֵלילֹות ַהָּיֵרַח ָמה ִאְכּפַ 
   ,ה ֵׁשָנהנָ עְ דַ ָהֵעיַנִים א ּתֵ 

  ַהַּמְעָּגל ְּבָכל ֹעז ִמְתַלֵּקַח 
  ...ָהַרְגַלִים ָּבזֹות ַלְּמנּוָחה

  , "שיר עין גנים"מתוך 
 אריה נבון: איור 1925 קבוצת פינסק ,מחבר לא ידוע
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  .ד

  . הוָרה ממבטו של ילד, לקינוח

  : בזיכרון ילדות בקבוצת השרוןעודדי ארצי

היו . תחיל מחר מחדשהריקוד נתן את הכוח לה. בחדר האוכל רקדו כמעט בכל ערב
. אקסטטיים, ם יחדיחבוק,  ריקודים משותפים–לאור עששיות הנפט , רוקדים בחושך

 מוציאים ,היו כמה חברים רצים אל בית הילדים, כילכשהלב היה מלא מהָ , לפעמים
מרכיבים על הכתפיים ורצים חזרה לריקודים בחדר , מן המיטות, הפעוטים, אותנו
לקחת חלק ממשי בכל , ים צריכים להיות עדים בפועלהם הרגישו שהילד. האוכל

היינו מחזיקים חזק בשיער כדי לא לעוף וכופפים . הרגעים החשובים בחיי הקבוצה
כמו בטקס , היתה בזה התרגשות גדולה. כדי שהראש לא יפגע בקרשי התקרה, עצמנו
  .ד לו בשתיקהוצריך להיות עֵ , שאין לא הגדרה במילים, קדום

  

  
  

   
  

 )25.4.1952 (ב"שיתסן ני' ל, בטקס הנחת אבן הפינה ליפעתהורה 

 מרים אהרוני

  

  דור צעיר ביפעת

  .בשעה טובה הוקמה ועדת דור צעיר מחודשת
   .סיגל מינקובסקי ועידן דרור, עופרי אילת, דורון ורם גלעד: חבריה

  . שנים6תודה לרחל קולניק שריכזה את הקשר עם בני הדור הצעיר במשך 
 .םאיחולי הצלחה לוועדה החדשה שמתחילה את עבודתה במרץ נעורי
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