
  
  ערגה לעולש

  

  , ָּכֹחלׁשלֶ עֹ 

  . ּבֹוֵדדׁשלֶ עֹ 

  ָׂשדֹות- ְּבׁשּוֵלי

  ;יםפִ לָ ְׁש -םְּבֵערֹ 

   – ְּבַיְרְּכֵתי ָׂשדֹות ׁשלֶ עֹ 

  ,ִמיםּו ח,ֲחרּוִׁשים

  ַקִיץ -ִלְקַראת ְּתבּואֹות

  –ְמַצִּפים 

   , ְמַחֵּיׁשלֶ עֹ 

  ְמַעְפֵעף ֶאל ְּתֵכֶלת

  ,נֹוֶטֶפת ִמָּׁשַמִים

   ְּבָיְפיֹו ִעּטּור ַאֲחרֹון

   ,ָׂשדֹות ְיֵבִׁשים- ְּבַרֲחֵבי

  ;ַּבֶּׁשֶמׁש ְׁשטּוִחים

  ְיֵחָפה -ת ֶרֶגל ֶעְרּגַ ,ׁשלֶ עֹ 

  .ַלֲאָדָמה ֵעיֻרָּמה ַחָּיה

  

  אסתר ראב             
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  5.5.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  "אנרגיה עמקים-אקו"הסכם עם חברת .  1

ו לפי, "אקו אנרגיה עמקים"הסכם בין קיבוץ יפעת לחברת עה להציגו הצשרון ורדי וחיים מירון 
 מתקן – גז-יוֹ ּבִ  מתקן שעליו יוקם,  דונם50שטח של  שנים 25למשך  חברהיפעת לתשכיר 

  . מגז מתאן הנוצר בעת פירוק בקטריאלי של זבל אורגני  חשמלופקישבאמצעותו 

 והפעלה בפועל, כולל היתר בנייה, ההסכם מותנה בקבלת כל הרשיונות הנדרשים להפעלת המתקן
-  תינתן עדיפות באיוש משרות ומתן שירות למתקן הביויפעת לחברי . שנים מיום החתימה5.5תוך 

  .לדונם בשנה ₪ 2500 –דמי השכירות . גז

 .  בעסקות מקרקעיןפי שנדרש כ,פהי בכפוף לאישור האס, המוצעאת ההסכם לאשר :הוחלט

   מבוניםמגרשים לאתשתיות למימון פיתוח  .2

. מגרשים לא מבוניםגם לשיוך חברים לבחור הליך המאפשר ל אושר באסיפה ה2010בשלהי שנת 
  .לא היה די ברור,  פיתוח התשתיותבשאלתבמיוחד ,  לכךניסוח התנאיםש, בדיעבד הסתבר

  

 למשפחות שבחרו במגרשים . נבחרו גם מגרשים לא מבונים2011במכרז הדירות שנערך בשנת 
הבאות  השנים במהלך .יפעת על יחולו) המגרש קצה (השטח ראש עד הפיתוח ויותעלר שמסאלה נ

 הנקרא באזור במיוחד ,זאת למטרה כספים הקצאת שכללה, פיתוח תוכניתהוכנה על ידי הקיבוץ 
  ".17 מתחם"
  

ל עלתה דרישה לבדוק מחדש איך ומדוע תועַ , 2016  התקציב לשנתבתוכניתה דנאסיפה שב
 פיתוח התשתיות במגרשים נושארה של החלטות מפורשות של האסיפה בלכאו-התהליך להפרה

,  גם מבקר הפנים.זאת עלות ולגדר  מחדשלאמודבאסיפה ההנהלה הונחתה . מבונים-הלא
 של צמצוםו שינוי, הבהרות לשקול מליץה, דירותה שיוך בנושאשלו  הביקורת ח"דו במסגרת

  .מבונים- השקעות הקיבוץ בתשתיות במגרשים הלא
  

לכבד את המחויבות כלפי : שעקרונותיה הם, הצעהה לוועד ההנהלה גישההנהלה הפעילה ה
 לצמצםאך לגדר ו,  ומצבם בלתי הפיךבבנייהכבר נמצאים משפחות שבתיהן על המגרשים שבחרו 

 תכנון או יבחרו מגרשים לא מבונים והבתים שלהן נמצאים בשלבכלפי משפחות ש המחויבות את
  .תכנון- טרום

  

  .ת ההנהלה הפעילה הצעאת אישרהנהלה ועד ה

  16.5.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

 חות מבקר הפנים"דו

ח "רוד הוצגו בוועד ההנהלה על ידי "תהליך שיוך הדירות ותהליך צמ: חות הביקורת בנושאים"דו
   .מבקר הפנים, דניאל פרייטג

  . חות והתגובה עליהם לדיון באסיפה"הדו העברת אישרועד ההנהלה 



 3

  
  
  

  תביעה משפטית של יורשים

השבוע התקבל כתב תביעה שהוגש לבית המשפט המחוזי 
 םבנצרת נגד קיבוץ יפעת בשם קבוצת יורשים של חברי

י משרד " עתהמיוצג, שהלכו לעולמם אחרי היום הקובע
  .ד מירום"עו

  :היורשים מבקשים מבית המשפט

תה את הסדר האיזונים ששינ, 19.10.2012 מיום החלטת האסיפהלהורות על ביטול   .א
משום , פסולה ולא חוקית, טוענים היורשים, החלטה זו. 2008בשנת , קודם לכןשהתקבל 

תשלומי האיזונים לקבלת שהיא מפלה לרעה את היורשים ומקפחת את זכויותיהם 
 .לעומת אחרים

 עבור השימוש בדירות הנגביםהם את דמי השכירות ילאעביר להקיבוץ יפעת להורות ל  .ב
 .  להםץ התחייב לשייךשהקיבו

  .עלינו ללמוד את טענות התביעה, בשלב זה

  

  מועדי האסיפות הבאות

אקו אנרגיה " אסיפה בנושא השכרת שטח לחברת – 7.6.16ביום : שלוש אסיפות לפנינו בחודש יוני
 המשך דיון בתקנון השיוך והסכם – 20.6.16ביום ; )5.5.16 ועד ההנהלה מיום ישיבת' ר ("עמקים
  .חות מבקר הפנים" דו– 28.6.16ביום ; חבר ואישור העברה להצבעה בקלפי-קיבוץ

  .האנו מקווים להשתתפות ער, כל האסיפות חשובות

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
  

  

  למותו  שנים  20  אייר  'כ  ל"אברהם גוזני ז

  למותו  שנים  2  אייר  'כ  ל"מריו גלסמן ז

  הלמות  שנים   30  אייר  'כא  ל" זזלטקה ליס

  למותה  שנים    12  אייר  'כא  ל" זןמרים כה

  למותה   שנים 32  אייר  'כב  ל" זחוה ברון

  למותו  שנים    23  אייר  'כג  ל" זיצחק נבו

  למותה  שנים    22  אייר  'כג  ל" זצפורה גוזני

  למותו  שנים    21  אייר  'כה  ל"דב סיני ז

  למותה  שנים    18  אייר  'כה  ל"חיה לוצקי ז

  לנופלו  ם שני   49  אייר  'כו  ל"מתי בירנבאום ז

  למותו  שנים    19  אייר  'כו  ל"דוניה שוחט ז

  לנופלו  שנים    49  אייר  'כז  ל"עוזי בורשטיין ז

  למותו  שנים    52  אייר  'כט  ל"אברהם יזרעאלי ז

  למותו  שנים    32  אייר  'כט  ל"אברהם דנאי ז

  למותו  שנים    22  סיון  'א  ל"יעקב לוצקי ז

  לנופלו  שנים    49  סיון  'ג  ל"רמי ביטמן ז

  למותו  שנים    40  סיון  'ג  ל"מעון רוזנמן זש

  למותה  שנים    40  סיון  'ה  ל"דבורה תרדיון ז

  למותו  שנים    35  סיון  'ה  ל"אליעזר ברזילי ז
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  .18.4.2016 בתאריך  אושר2016תקציב אגודת המתיישבים לשנת 

  : משתפת ומעדכנת– מנהלת האגודה – לביא מלכי ,כחודש וחצי אחרי האישור

  
  גים ומועדיםח

, יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל צויינו ביפעת ברמה גבוהה
כך היה עשיר ומגוון באירועים ונחוג -חג העצמאות שבא מייד אחר. מעוררת כבוד והשראה

  . בשמחה ובאחווה קהילתית

מהקיבוץ , רביםהם יצאו לפועל בזכותם של מתנדבים , אירועים אלה לא נעשו מעצמם
למרות , זאת. שגילו רצון ונכונות לתרום לקהילה ולהעשיר את חיי התרבות ביפעת, ומההרחבה

  . שאין רכז תרבות ולמרות התיקצוב הנמוך

- אני רואה בעצם קיומם של החגים האחרונים בהתנדבות ברמה כה גבוהה אישור לחזון החברתי
רה שמּוַנַעת בראש ובראשונה מכוח רצונם של חב: ואני מאמינה בו בכל לבי, קהילתי שהיצבנו

ומנכונותם לפעול באופן , חבריה בחברה מלוכדת ומגובשת ובאירועי תרבות וחברה משותפים
  .תודה לכל השותפים, תודה לצוותי המרכזים. למימוש יעדים אלה, בהתנדבות מלאה, אישי

  

  תרבות וספורט, חברה

חרף מגבלות התקציב , תי בתחומים שוניםהנהלת האגודה מבקשת לקדם את החזון הקהיל
אנו מקווים לקבל תקצוב מהמועצה לַרָּכז . שמהן לא נחרוג בשום אופן, שאּושר באסיפת האגודה

ריכוז ציוד התרבות ושמירה : התפקיד יכלול בעיקר לוגיסטיקה. חברה ותרבות במשרה חלקית
  . 'רה ותרבות וכדסיוע לוגיסטי לצוותי המתנדבים ביוזמות ופעילויות חב, עליו

: קהילתי-כמו כן אנחנו פועלים באינטנסיביות להשגת מימון חיצוני לפעילויות ספורט עממי
, רכיבת אופניים, שיפוצים ותחזוקה של מגרשי הספורט הקיימים וקידום קבוצות הליכה וריצה

מתה של כדי לארגן נכון את הפעילויות הללו מתחדשת הק. תזונה נכונה ועוד, התעמלות לסוגיה
מי שמוכן !). בקיבוץ יפעת מספרים שוועדות ספורט פעלו כאן במשך עשרות שנים(ועדת ספורט 

  .להיות שותף בוועדה חשובה זו מוזמן להירשם אצל ריקי במזכירות
  

  חינוך

  . הנהלת החינוך שוקדת כעת על תוכניות הקיץ והיערכות לקראת השנה הבאה

הקריטריון המוביל לחלוקת הילדים בין הגנים הוא . תבגיל הרך משקיעים מחשבה רבה בהתארגנו
אך ישנם אילוצים מוכתבים ומפוקחים של משרד החינוך על מספרי , )שנת הלידה(השנתון 

  . ואין למערכת יד חופשית, הילדים בגנים

 את נווה הקיץ – כבכל שנה –שיכללו , חינוך המשלים עובדים על תוכניות החופש הגדולב
  . בהתאם לגיל הילדים, ילויות במרכזי החינוךוכן פע, המסורתי
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   חברתישילוב

שנכנס באחרונה ', הוותיק ושלב ב'  שלב א–השילוב החברתי בין חברי הקיבוץ לתושבי ההרחבה 
הוקם צוות . נמצא בראש סולם האתגרים החברתיים, או עומד עדיין בפני כניסה לבתים החדשים

הצוות מתכוון לכנס . עופר שפריר ורן רון, רונה תהילים, הם סיגלית שכנר שחבריו, שילוב חברתי
גיבוש מטרות משותפות , תיאום ציפיות, מפגשים קהילתיים בקבוצות לא גדולות לשם היכרות

  .הפעילות תחל בחודש הבא. וחיבור לקהילה

  

  שמירה וביטחון

סיפת החליטה א, בתקווה שרמת השמירה והביטחון לא תיפגע, כדי לצמצם בעלויות השמירה
הכוונה . פי החוק-המתאפשרת על) ללא תשלום(אגודת המתיישבים להפעיל חובת שמירה אזרחית 

וחלק ימשיך , ידי חברי האגודה בתורנות-היא שחלק מזמן השמירה בשער הכניסה יכוסה על
 רכז הביטחון השוטף –ידי עופר שפריר -שהוכנה על, תוכנית השמירה. להיות שמירה בתשלום

  . בוועד ההנהלה של האגודהאושרה, ביפעת

  

  בריכה

כמו בשנים , מפעיל הבריכה יהיה אבי חכם. 12.6.2016, עונת הרחצה תיפתח בחג השבועות
הודיע מיכה להמן שאין הוא מקבל על עצמו את ניהול אחזקת הבריכה , למרבה הצער. קודמות

תודה .  גולדמןאת התפקיד הזה קיבל על עצמו רועי. במגבלות הארגוניות של ניהול התקציב
נשתדל להשלים את פעולות  .קץ-באיכפתיות ומסירות אין, למיכה על תרומתו הגדולה לבריכה
  . חלקן יתבצע בגיוסי מתנדבים–התחזוקה הנדרשות בבריכה במועד 

ובקיץ אין ערוך לחשיבות המפגש הקהילתי , הבריכה היא של כל הקהילה: גם כאן חובה לזכור
ת של כל אנשי הקהילה למען שמירה על מקום מרכזי זה יכולה רק התגייסו. שהיא מייצרת

לקראת מועד פתיחת הבריכה . להבטיח את המשך פעילותו ברמה הגבוהה שכולנו רוצים בה
  .  הסידורים וימי ושעות הפתיחה, נפרסם את ההנחיות לבאי הבריכה

  

  חצרנוי ו

על מנת לשפר , וי והחצרהנהלת האגודה החליטה לאחד את התקציב ואת הניהול של ענפי הנ
שיש להם ממשקים משותפים , ולייעל את הפיקוח על ההוצאות ואת ההתנהלות של ענפים אלה

  .סוכם כי דפנה קולמר תנהל את הפעילויות במסגרת תקציבית מאוחדת. רבים
  

  בית עלמין, בית כנסת, ארכיון

 מנהל העסקים ומנהל ,ר הקיבוץ" יו–מצד קיבוץ יפעת שבו משתתפים ,  הפעילתיאוםבצוות ה
הוחלט להחזיר את הארכיון לניהול , ר האגודה ומנהלת האגודה" יו–מצד האגודה ו, הקהילה

  . נראה לנו שכך נכון מבחינה עניינית וארגונית.קיבוץ יפעת

שבהם נדרשת השקעה כספית , בית הכנסת ובית העלמין הם שניים ממוסדות הקהילה החשובים
אנחנו פועלים בכל הדרכים והכלים . פור התנאים הפיזייםלא מבוטלת לשם תחזוקה ושי

האחריות לתחזוקת . האפשריים להשגת תקציבים חיצוניים מהמועצה הדתית וגופים נוספים
תודה לסיימון מדליה שנשא לבדו בעול תחזוקת . חצר-שטח בית העלמין עברה לידי ענף נוי

  .המקום במשך שנים רבות
  

  

  ו שותפים בצעראנ  והמשפחהמשה גבאים ע  

  .ל"ז לילי גבאים על מות הא
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אחרי שהוחלט ביפעת לחדש מינוי של , םשירותיז הכד רתפקיה לראשוני לבחרת נ2007ת בשנ
 ,שנת השינוי של אורחות החיים ביפעת, 2002ת משנמאחר ש. ממלא תפקיד נבחר לתחום חיוני זה

ל מנהק ומשז הרכלא היה מי שמילא את תפקיד ריכוז השירותים והנושאים טופלו על ידי מ
  . היה עלי לבנות אותו מחדשותפקיד ת הל אקבה לי ממי ליא הל, הקהילה

, שרברבות, חשמליה, בניין:  שירות ועזר על ענפינכללה אחריותז השירותים וכירבהגדרת תפקיד 
אף שנושא זה לא היה כלול , )הישנה(בריכה ל באחזקת הטיפוי על עצמי גם את הקחתל. חצר ונוי
ם בה, ביםם רפרויקטי וקידמתי יזמתי,  שבהן מילאתי את התפקידשנים ה9ך מהלב. בהגדרות

',  נירגן'ש ידוח, ת נוי חדשותינות גקמה, יישובה באורר תתוספת ושיפו, מדרכותם ובישית כלילס
ה בריכת הנייט ברויקז פיכור, ריחזוז מהקמה של מרכן ותכנו, בודת המכבסה מקיטור לגזת עסבה
, תפעי יתחומה במועצשל הה בניית הבודוח על עיקופ, םיקפייה הנייי חגרשת מנייב, החדשה
  .ז ועודסופרגז לזגת פחברר ממעבת השלמה

ל אגודת מתיישבי הנוי והבריכה לניהו, החצר, האבלות, ביטחוןה, ךחינוי הנפו עבר ע2013בשנת 
הוא נשאר של קיבוץ . התפקיד שלי לא עבר לניהול האגודה. יפעת ועובדיהם היו לעובדי האגודה

ת לא יפעקיבוץ , יאחריותם בודו קהיה ואגודו לעברם שענפית הז גם ארכי למשכתואף שה, יפעת
  .ר עבודתיכה השתתפות בשהאגודקיבל מ

ה חדש נהלהת הקמה, התפקיד מנהלת האגודא לביי ללכה של מניסתעם כ, 2016בראשית שנת 
ר את ההתנהלות ולשפ מטרה לייעלב, ניהולייםם ורגוניים אינוייו שלח, האגודחדש לר "בחירת יוו

ר ישולת אקבאחת הדרישות ממרכזי הענפים והפעילויות היתה . הכספי של האגודה הצבמאת 
אפשר לעמוד בדרישה כזאת רק . ם ביותרטנים קסכומיו בפילא, ה והוצאהכישמראש על כל ר

ת שלי לתת מענה  והיכולת לא פעלה כמצופהתקשורה, ברי הצערל. כשהתקשורת זורמת בלי עיכוב
  .נפגעה קשות, נכון ובזמן ותבצע את העבודלתקלות ול

  

  בריכה

ני פה לבריכע בבצת שיש לפעולום למניח זלוי בפני מלכי תוכנית והיצגתץ רש מודת חבתחיל
ר דובמ. ת ואחריות שלי לאחזקת הבריכהחויבום מקום לא הוגדרה מבשולמרות ש, העונת התיחפ
, י אשיבות של כדשות חישורם דישוי, םרעלי חידוש היתר (מחוייבות על פי החוקת שרובן פעולוב
וחלקן הן ) תבריאוד השרם כדרישת ממיי הטחת צל מעל שהתקנת רשתו, טיחותס בהנדת מדיקב
ר אוויג הפגעי מזן לנתון התקר מבות ענדרשוה, תונעת ופעולות תחזוקה מוטפוה שחזקת אעולופ
עלה מתוקנת והן הכרחיות להפ, תודמום קשניו גם בוצעת האלו בפעולוכל ה. םימיקליי כפגעו

ל ניהוע לגבי הדרישות והפעולות הקשורות לשווה מבנר החוסי בתקלתנ, ילצער .ובטיחותית
ג דאול לוכא אלכאשר התברר לי ש. שמשמעותן גם מניעת נזק עתידי ודאי, הבריכה של האחזקה
 כי לא אוכל להמשיך 3.4.16ך תאריי בודעתה, ה של המתקן כפי שאני מבין אותהראויה אחזקל

  . ךכע ממשתמעל כל ה, ל בהטפת אחראי על הבריכה וללהיו
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ומאז הקמתה ,  הייתי הפרוייקטור של בניית הבריכה החדשה–לב - החלטתי התקבלה בכאב
). לא רק בעונת הרחצה, שנהת כל הועלות פמהמערכוחלק ( יום בשנה 365דאגתי לאחזקתה 

מבין מה יוצא מהתנהלות אינני , בנוסף. ואני חושש להידרדרותה  מאודביה ללקרה יבריכה
ם משו, בהתנדבותהיא בריכה ניהול אחזקת המבחינת האגודה עבודתי ב: תמוהה זו לאגודה

ותקציב הבריכה שאושר באסיפה מאפשר , בודתיר עשכשהאגודה אינה משתתפת אפילו באגורה ב
  !ניהול אחזקה נכון ותקין

  ניהול החצר

ה ניהולב, דאח ענףר להחצי ונולאחד את ענפי ה החליטה הנהלת אגודת מתיישבי יפעת חודשי כפנל
מה . ציניתא רלת וחראיך לא אדרב, ידעתל, התקבלה הההחלט. הנוי מרכזת, ולמרה קפנשל ד

, מיחזור, הדברי הנושאת שלו בהפעילוועל " חצר"ף שנקרא ענה על האגודת הנהלי הברם חודעיי
במה הוא , י את דרישות התפקידי לברר אתבלה כזאת מהחלטכיצד התקבלה ? פינוי אשפה ועוד

, והרי גם ממהלך זה האגודה אינה חוסכת אפילו שקל אחד? אלו כישורים דרושים לביצועו, כרוך
ת וצאות ההגדלהערכתי היא שצעד זה יגרום דווקא ל, לצערי). השרם מצמצו(כי אין בו התייעלות 

  .  בגלל חוסר ניסיון והבנת ההשלכות–בין היתר , האגודה

, ביישות חצר האחזק: המועצד היישוב מול התפקות גם לנוגעות השלכוהזאת יש הלהחלטה 
, תיפעת במתבצעוה המועצת הבודוח על עיקופ, וניםם שמפגעיל ביפוט, תבמדרכום וכבישיל ביפוט

פעולתי הופסקה באמצע , לצערי. ט בניית החניות של בית התרבות והכניסה ליפעת ועודרויקכגון פ
אני חושש מן ההשלכות שעלולות . עוד הרבה מאוד מה לעשות בחצר היישובכשיש לי , העבודה

  .אינני מבין את ההחלטה ואיני מוצא בה שום היגיון. להיות למהלך בלתי אחראי זה

  שורה תחתונה

אני מאחל לדפנה קולמר ולמי שיקבל על עצמו את ניהול אחזקת הבריכה הצלחה בתפקידיהם 
 את הציבור על האופן שבו נעשו הדברים ולהזהיר מפני אבל מרגיש חובה לעדכן, החדשים

אמשיך למלא את תפקיד רכז השירותים עבור  .אחראי זה-ההשלכות שעלולות להיות למהלך לא
  .גז ופרויקטים מיוחדים, שרברבות, בניין, חברי קיבוץ יפעת בנושאי חשמל

  מיכה להמן
  

  
  
  
  
  

  :ר אגודת מתיישבי יפעת"יו, תגובת נעם בן ישראל

הבטחנו באסיפת . כל הוצאה של האגודה מחייב פיקוח צמוד והדוק על והתזרימיהמצב הכספי 
ואנו מתכוונים לעמוד , שכוללת גם יעדים ארוכי טווח, האגודה לעמוד בתוכנית התקציבית

מנהלי הפעילויות כולם נדרשים כרגע לקדם את הענפים בתנאים קשים ולוחצים . בהבטחה זו
גם כאשר אין היא חורגת מהמסגרת , ור מראש על כל תוכנית וכל הוצאהביותר של קבלת איש

זאת משום שהקצאת המשאבים בכל יום נתון אפשרית לעת הזאת רק בראייה . שנקבעה לענף
באילוצי כורח . 'המצב התזרימי וכו, של ההתחייבויות האחרות, כוללת של התמונה הכספית כולה

נפגעות פעולות חשובות של תחזוקה מונעת ושל , ולא מתוך בחירה וחוסר הבנה, המציאות
  .השקעות חיוניות

 מסירותו , הרב נסיונו ומתוך הכרת,למען הבריכהלהמן מתוך הערכה רבה לפועלו של מיכה 
 במגבלות הניהול שנדרשנו  להמשיך לנהל את אחזקת הבריכהוהצענו ל, ואהבתו את המקום

 אני מקווה .ב להצעהריסו, ול לפעול במסגרת כזאתהשיב שאינו יכ מיכה ,נולצער. להחיל על כולם
,  אם לא השנה–כי מיכה ישקול את הדברים מחדש ויקבל על עצמו את ניהול אחזקת הבריכה 

  .אולי בשנה הבאה
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, של אגודת המתיישבים נדון הסדר השמירההאחרונה בישיבת ההנהלה 
 אחרי שאסיפת האגודה החליטה מטעמי תקציב להעביר חלק משעות

  .השמירה לאחריות כלל התושבים

על מנת לצמצם במעט את הפגיעה בחברי האגודה שמתפרנסים משמירת 
קיבלה ההנהלה ,  וכדי להקטין את מספר המשמרות בשנה לכל תושב,הלילה

בלילות ראשון עד . 05:00 עד 23:00שעות השמירה יהיו : את ההחלטה הבאה
בלילות חמישי ושישי . בשכרש תימשך השמירה על ידי השומרים "רביעי ומוצ

  . רסםופתלפי רשימה ש, יפעתתתבצע השמירה בזוגות על ידי כלל תושבי 

נקווה שההסדר יפעל .  בלילות חשובה לכל מי שחי ביפעתהיישובשמירה על 
  .ללא תקלות

  ש" רב–עופר שפריר 

 
 
  

   ת דאודימשפחבשעה טובה נכנסה 
  .בהרחבההחדש לביתה 

  :נכיר אותם

, נולדה וגדלה בקרית מוצקין ,41ת ב ,שלי

עובדת כמנהלת , למדה הנהלת חשבונות
בחברת אבטחה בריטית בקיבוץ  חשבונות
  .מרחביה

סיים את , נולד וגדל בכפר סבא, 44ן ב, ארז
התיכון בבית הספר הטכני של חיל האוויר 
בחיפה ומאז ועד היום הוא בשירות חיל 

 –כיום , בעל תואר ראשון בלוגיסטיקה, האוויר
  .ליִ ראש ענף הבטחת איכות של החַ , ל"סא

  :ילדיהם

  .א"בבית הספר שגי' תלמיד כיתה ג, 9בן , אבישי

  .א"בבית הספר שגי' תלמיד כיתה א, 7בן , אורי

  .בגן אתרוג, 4בת , הילה

  

  

 
 
  

  מזל טוב

  לשרי ועדי מנוס

  יותם  הבןלהולדת

  לגילה וגדי מנוס

  .להולדת הנכד

  !ברכות לכל המשפחה
  מזל טוב

 אנגאם וחוסיין כעביהל
 טליה להולדת הבת

 לנעמי וצביקה לוי, להורים
   .להולדת הנכדה

 !תברכות לכל בני המשפחו



 9

  
  

  יוסי שנפיק: ו"סיפר בערב יום השואה והגבורה תשע
�  

היום העיר ( אז פולין –  שבגליציהסטניסלבובחי עם משפחתו בעיר , סבי מצד אמי , אוסטריעקב
אשתו הראשונה פריידה נפטרה בגיל צעיר והשאירה אחריה ). אוקראינה, פַרנקיְבְסק-איָוונוֹ 

,  פייגה לבית ֶּגלֶּבר–סבא נשא אשה שנייה ). תאומים(הייֶנה וקלמן ,  ָסלו–שלושה בנים יתומים 
הרצל , )אמי(הדסה : עד סוף שנות השלושים נולדו להם שלושה ילדים נוספים. ורה צפהיא סבתי

   .יתי ּבֵ  מייצור סבוןמכר  המשפחהלפרנסת.  שימש כחזן בבית הכנסת בעירסבא. שמעוןו

 נכבשה סטניסלבוב על ידי ברית המועצות 1939 ספטמברב
בן  נער, בכור הבנים, סלו .ותושבי העיר הפכו לנתינים סובייטיים

 ה וחציכשנ. מאז לא שמעו עליו כלום. גוייס לצבא הרוסי, 17
. צבא הגרמני הנכבש האזור על ידי, 1941 יוניב, לאחר מכן

עם המשפחה כשנשמעו הדי הפיצוצים החליט סבי יעקב לברוח 
  . וגורלם נחרץ,  להצטרףוהמשפחה המורחבת סירבבני . מזרחה

  

  

  

  

  

�  

במשך שבועות אחדים היטלטלו . שנסעה לעומק רוסיה עלה עם משפחתו על רכבת משא אסב
.  הגרמנים הפגיזו את פסי הרכבת והיו עצירות מרובות לתיקון המסילה וחידוש הנסיעה–בדרכים 

).  אחדים שהיו ברשותםערך-חפצי(כסף -בנקודות העצירה ירדו לקנות מזון תמורת כסף או שווה
ף למפלגה הקומוניסטית עוד בסטניסלבוב כדי סבא הצטר. וולגה ממזרח למלינובקהלבסוף ירדו ב

, הוא קיבל מהמפלגה בית: סייעה" הנכונה"השתייכותו הפוליטית למפלגה . להגן על משפחתו
באותו חורף ! מלאי גדול של תפוחי אדמה": אוצר"במרתף הבית היה . שדייריו הוגלו לסיביר

  .  מרעבאך לפחות היה מה לאכול ולא סבלו, אכלו כל הזמן תפוחי אדמה

.  התחילו הרוסים לשלוח מפעלי תעשייה ובקר מזרחה1941באוקטובר . כשנה עברה עליהם שם
סבא קיבל עבודה כקצב וכך הצליח גם . נדרשו קצבים רבים כדי לטפל בבקר ולהאכיל את הצבא

אבל הגרמנים התקדמו במהירות לעבר האזור וסבי . להעשיר את השולחן המשפחתי בתוספת בשר
שוב השתלמה לו חברותו הנאמנה במפלגה . ריך לברוח לפני שיהיה מאוחרהרגיש שצ

והמשפחה חזרה לדרכי ,  שתי עגלות וארבעה שווריםהמפלגה העמידה לרשותו: הקומוניסטית
,  נסעו מזרחה– ללא אפשרות להדליק אש, בבוץ טובעני של חורף, בדרכים לא דרכים. הנדודים

פה ושם הצליחו . ו ראויות לאכילהנמצאשוקליפות שמצאו באדמה כשהם ניזונים משורשים 
, שם.  שבהרי אורלּבוֹזּולּוקאחרי כחודשים הגיעו ל. למכור סבון לכפריים תמורת חלב וירקות

  בת השבעבדירה לא היה די מקום לכולם ולכן נשלחו הדסה אמי. נולד הבן אברהם, 1942בשנת 
ובבית היה ,  הפחות איפה לישון ומה לאכולשבו היה להם לכל, והרצל אחיה לבית יתומים יהודי

  .פחות דחוק

. קלוב נעלם להם הבן היינה'בצ).  אֹוֶרנּבֹּורג–היום (ל ַר בדרום הרי אּו, בלוֹ קָ 'אחרי כשנה עברו לצ
, עקבותיו נעלמו וגם אותו. שכנים סיפרו לסבי שחיילים במדים תפסו אותו והעלו אותו למשאית

  .תקצר היריעה מלפרט את כל תחנות נדודיהם בהמשך. ו יותרלא רא, כמו את הבן הבכור סלו

   . שלוש האחיות לבית גלבר–ה 'פייגה ומירצ, שרה
 . בשואהתהה נספ'מירצ, שרדושרה פייגה ו
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�  

התאפשרה יציאתם של , הודות להיותם אזרחי פולין לפני המלחמה .1945 מאיבהמלחמה נגמרה 
אבל  ,ברכבת דחוסה לפוליןבמשך שבועיים נסעו ). ַּפטריַאציה-ֶרה(סבי ומשפחתו מברית המועצות 

הם המשיכו .. יי האנטישמיות לא רצו להישאר על אדמת פולין נוכח ביטו–גם שם לא מצאו מנוח 
  זלצבורג מחנה פליטים ענק במחוז–ַהאֵליין לעם זרם הפליטים היהודים הנע מערבה עד הגיעם 

, דוצריפים ארוכים מאהיו  מחנה ב.במלחמה כמחנה ריכוזששימש , בגבול גרמניה, אוסטריהב
החזן שם היה יעקב נ סבי .רים שימש כבית כנסתאחד החד. שלכל אחד מחדריהם הוכנסה משפחה

. בזמן המלחמה אי אפשר היה לערוך ברית מילה . הדמות הדתית המרכזית במחנה,הרבו
   . שנים6בגיל , שםנימול אברהם דודי גם  . בהאלייןהיתה במחנההראשונה לכך ההזדמנות 

 סבי ומשפחתו במחנה העקורים מתינוקרוב לארבע שנים ה
וינט והסוכנות 'ם השנים הגיעו לשם נציגי הגע. באוסטריה

. ת הפליטים היהודים לארץ חדשהעברהיהודית שטיפלו בה
שהגיעו למחנה השליחים אחד . קנדהוב "ארהרבים היגרו ל

 –לשכנע את היהודים להגיע לארץ היה קרוב משפחתנו 
ן כחבר כיהשנים ספורות לאחר מכן אשר , דניאל אוסטר

 מגילת העצמאות נמנה על חותמי, מועצת המדינה הזמנית
,  כראש העיר הראשון של ירושלים אחרי קום המדינהוכיהן

את סבי לא היה צורך . וכראש העיר בשתי קדנציות נוספות
  .כיהודי דתי וציוני חלם להגיע לארץ ישראל: לשכנע

�  

  

  

  

�  

ומשם באיטליה  אריברכבת לנמל ּבַ סבי ומשפחתו נסעו . סוף מועד העלייה-הגיע סוף 1949בשנת 
אך עד מהרה התברר שגם הדרך , נראתה להם כגן עדןחיפה . לחיפה" עצמאות"באונייה הפליגו 

שני  ובהמשך קיבלו בצפת ליד נתניהמחנה אוהלים להם הועברו ... בארץ אינה סוגה בשושנים
  . שירותיםו ללא מים זורמים ,צריפים

 תחנות אחדות בדרכי הנדודים של משפחת אוסטר במלחמה

 ים בהאלייןעקורהדסה ואחיה אברהם במחנה ה
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לת שבה קיבל את מוצרי המזון הבסיסיים שובץ לחנות מכובארץ כל אזרח . היו אלה שנות הצנע
שבה קיבלו , מכולת קטנהחנות סבי זכה לקבל בצפת . תלושיםתמורת נקודות שהוקצבו לו בפנקס 

 עברו 1960בשנת . קנה גם מֵעבר לכך, המשפחות את מצרכי המזון שבהקצבה ומי שידו השיגה
 מבני המשפחה  שחלקעד, הכך קטנ-הדירה היתה כל. הר כנעןדירה קטנה בשכונה בלמהצריפים 

  .בדירה קטנטנה זו נולדה חנה. נאלצו לישון על מדף בארון

סבי ומשפחתו עזרו ,  שהיו מנת חלקם הקשיםלמרות החיים, בשנות הבריחה והנדודים ולאחריהן
, להגיע לארץ ישראל וזכו להקים בית לתפארתו הם הצליחו לשרוד את המלחמה. אנשים רביםל

  .משפחה מאוחדת וחזקה

אני הקמתי את  . את אחותי מרים ואותי, והשאירה את אבי נח35אמי הדסה נפטרה בגיל 
  .ענבר ורוני,  עדי– מקסימיםנו ה ילדיתנולדו לנו שלושכאן  ו,משפחתי עם ורד ביפעת

  

  

 

 

  

 )2015(ה "פסח תשע, חותיהמשפחת אוסטר על שלו

  1952, משפחת אוסטר בצפת
  בת הקטנה חנההצפורה ויעקב ו: מלפנים

  שמעון והרצל, הדסה, אברהםהאחים : מאחור
  
 

  הודעה מהספרייה

, מי שמעוניין לתרום ספרי קריאה למוסדות שונים
  .מוזמן לבוא אתי בדברים ולקבל חבילת ספרים

  לה רז'דבורה
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   :תנו כבוד
ספיישל "השתתפה בשבוע שעבר בגמר טורניר הכדורגל של " בית בעמק"נבחרת הכדורגל של 

שנערך בכפר סבא וזכתה במקום ) ארגון בינלאומי לספורטאים בעלי צרכים מיוחדים" (אולימקס
  !הראשון

בין החוגים יש גם חוג . לחברים שלנו יש מערך לימודים וחוגים כל השנה: אריאלה מדרמספרת 
לכן הבנות , טורניר הכדורגל מיועד לבנים בלבד. שמשתתפים בו תשעה בנים ושלוש בנות, לכדורגל

, זקן-סנדי בןמאמן המדהים של חוג הכדורגל הוא -המדריך). אבל באו לעודד(לא יכלו להשתתף 
וגם מעסיק אותם בעבודה בבית ) עברית וחשבון, אופניים(שמעביר לחברים שלנו חוגים נוספים 

  !כדאי להכיר אותו-כדאי. התמחוי שהקים בעפולה עלית

�  

  .מן אחר פנוילסנדי אין ז, אנחנו נפגשים בשבת

  .זקן- סנדי בן –דופן -בעל רגישות אנושית וחברתית יוצאת, לב-רשות הדיבור לצעיר כובש

ביפעת . נולד וגדל באשדוד) בוגר מכללת לוינסקי לחינוך( מורה לחינוך מיוחד בהכשרתו –סנדי 
דת  ומתמודהגוועת ברעבמהן שנה באפריקה , אחרי ארבע שנים בעולם, הוא חי זה שנתיים וחצי

לבעלי צרכים מקבילה מסגרת (' דרך בעמק'ו' בית בעמק'סנדי עובד עם אנשי .  ומחלותעם סבל
תיכף תבינו לשם (כדי להגדיל קצת את ההכנסה החודשית . רמת ישי ועפולה, ביפעת) מיוחדים

לצוות חינוך המשלים ביפעת , במסגרת מוגבלת של כמה שעות בשבוע, הצטרף סנדי באחרונה) מה
  .'ב-'במרכז א

שבו , 'עזר לזולת'הוא פתח בית תמחוי בשם :  אישיבשנה שעברה הצליח סנדי להגשים חלום
מחלקים ארוחה בשרית חמה מדי יום לכמה עשרות נזקקים שידם אינה משגת לקנות אפילו 

  .ביגוד והנעלהחבילות מחלקים לקראת חגים סלי מזון ומסייעים גם ב, אוכל

 ברחוב 'כולל הרב דויטש' קיבל סנדי בלי תשלום מ– שני חדרים –' עזר לזולת'לאת המקום הפיזי 
שזוכים באופן זה ', דרך בעמק'ו' בית בעמק'מ העובדים הם חניכיו המסורים. הזית בעפולה עלית

לקהילה משלהם  להעצמה אישית וחברתית באמצעות תרומה – ואולי בעיקר –גם  ולתעסוקה
נאסף מדי יום ממה שהשאירו בבית התמחוי המזון לארוחות . בחברהמהם ועזרה לחלשים 

וכן מתרומת מפעלים ומוסדות , הילדים בגני הגיל הרך ומרכזי החינוך המשלים ביפעת יום קודם
  .חינוך נוספים באזור

  : סנדי מספר

, ממיינים אותו,  עם המזון שנאסף10:00אנחנו מגיעים למקום בכל יום לקראת 

. 14:00- ל13:00המקום פתוח לארוחה בין . מכינים סלטים ועורכים להגשה, מחממים

יש כאלה . מסדרים ומנקים לקראת היום הבא, אחר כך אנחנו מַפנים את השולחנות

ואנחנו ממלאים עבורם קופסאות מזון שהם , שמתביישים לשבת אצלנו לשולחנות

אלא גם , יש כאלה שבאים לא רק בשביל הארוחה, מצד שני. לוקחים הביתה למשפחה

חלקם יצרו קשרים אישיים . לשתף, לדבר עם מישהו, צאת מהבדידותבשביל ל

  .והקשר חשוב ויקר לשני הצדדים', בית בעמק'מרגשים עם החברים של 
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וקצת באמצעות מודעות , דבר קיומו של בית התמחוי נודע לנזקקים בעפולה בעיקר מפה לאוזן
המפעל . ואתיופיה וגם אנשי הארץ חבר העמיםשתלו החברים עם סנדי בשכונות הדלות של עולי 
את השכר הסמלי לעובדים ואת ההוצאות על . האנושי הזה אינו מתוקצב על ידי שירותי הרווחה

זאת הגשמת ("מממן סנדי ממשכורתו האישית , )בחודש ₪ 2000-כ(כלים חד פעמיים וחומרי ניקוי 
 הגיוני ומובן זה כאילו –  שלידהמתנ"  !?ה - ה - מ "ת תגובהוא כמעט מצטדק ל, "חלום שלי

כך , ויש עמותה בהקמה' עזר לזולת'נפתח גם דף פייסבוק של , בעצת חברים, באחרונה). מאליו
לות ולהרחבת פעהציבור עמיתיו למפעל החסד להיעזר בתרומות -שאולי יצליחו סנדי וחניכיו

  .העזרה והצדקה המופלאה שלהם

�  

  :הישג העצום של חניכיוסנדי מסביר את ה. חוזרים לכדורגל

הודות לגיבוש החברתי ולמשחק הקבוצתי הגענו למקום . השנה הקבוצה התגבשה
בקרוב נערוך עם . שמחה עצומה ואושר גדול,  גאווה–למדליות הזהב , הראשון

  ...האוהדים מסיבת ניצחון

 ולכל ,המאמן והמדריך שהוביל את הנבחרת לניצחון –לסנדי ', בית העמק'ברכות לכדורגלני 
  . בכםהיפעת גא. והצוות' בית בעמק'קהילת 

  .א.מ

 ' לזולתעזר' בבית התמחוי 'קבית בעמ'סנדי וחברי 

  

  :'עזר לזולת'על ' דרך בעמק'חבר , לירז

מראה לי את . המקום נורא מראה לי את החיים האמיתיים באמת [...]

באחד הימים אני וסנדי . ורציות החיים ואת הקשיים של אנשים נזקקיםפרופ

הלכנו לתלות מודעות בעפולה עלית ובאחד הבניינים נתקלנו במשפחה עם 

המראה הזה גרם לי להיות נורא עצוב . שישה ילדים ללא מאוורר וללא מזגן

  .וכמעט לבכות

  :'בית בעמק'חברת , נטלי

, להקשיב לתת תנשמה ואת הכאב, לתמוך, יםאין יותר מזה לעזור לאנש[...] 

בואו למקום החם שלנו והאהוב . להצחיק ולהשכיח את הבלאגן של כל היום

וכל עזרה תיענה וכל שאלה תיפתר ולכל בעיה נשתדל , והמחבק והעוטף והמרגש

  .כל עצב שלכם זה דמעה שלי, כל חיוך שלכם זה שמחה שלי. לתת תשובה
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  ו" תשעיום הזיכרון

. חברינו חללי מערכות ישראל- בערב יום הזיכרון התכנסנו בחדר האוכל להתייחד עם זכר בנינו
 –בעוד אנו כולנו ממשיכים בחיינו , נצח-ערב של עצב וגעגועים לבנים ולחברים שנשארו בנעורי

  .בלעדיהם

, ה למרים אהרוני על עריכת הטקס ומצגת יזכורתוד
ליואב , לחינה גולדהור על עיצוב הכניסה והבמה

תודה .  שותף לחשיבה ולעזרה בכל פרט–אהרוני 
 תמי פרנסיס ,שחר- אהרוני בן: לקריינים המעולים

תודה ; מרים ויואב אהרוני,  דרור ברק,ונבות אררט
 –  זמרי נשמה– לאיילת מינקובסקי ודניאל פרץ

למקהלת הילדים ו, כך את כולם-ריגשו כלש
בהדרכתה המוסיקלית של חדווה בשירה הטהורה 

 תודה לעידן דרור המקצועי ".מיליון כוכבים"של 
  .והנאמן על ההגברה והתאורה

  

  עצמאותה חג

 יפעת עם כל העם עברה, למחרת
בישראל מעצב יום הזיכרון לשמחת חג 

שוב התכנסנו .  למדינה68-ה העצמאות
הפעם למסיבה עליזה , בחדר האוכל

בהרכבים ". !כל הכבוד"תחת הכותרת 
בביצועים חיים , רבים ומגוונים

הצדיעה , בשעשוע והתרגשות, מלהיבים
  . יפעת לקולנוע הישראלי

היו על רחבת , לאור הזיקוקים הצבעוניים של היישובים הסמוכים בשֵמי אייר הפתוחים, אחרי כן
ובזה עוד לא הסתיימו ". קפה עצמאות"פגש קהילתי שמח וטעים בחדר האוכל הרקדה עליזה ומ

באו , אחרי שהילדים הלכו לישון": הוא רק מתחיל, השיר לא תם"כי כתמיד , אירועי ערב החג
 שירת רבים עמוק אל תוך הלילה –" בירה ונשירה"אוהבי הזמר והחברותא למועדון הרוכבים ל
  .יםעם מיטב השירים הישראליים היפים והאהוב

טורי מכוניות ארוכים לאין קץ של המוני בית ישראל : על יפעת" רגֶ סֶ "הוטל , כבכל שנה, בחג עצמו
.  בסיס חיל האוויר ברמת דוד חסמו את התנועה בכביש משני הכיוונים למשך שעותל אשנהרו

שרב אומנם היה בשבת  . שהפנינג העצמאות נקבע מראש לשבת לכךזאת היא רק אחת הסיבות
הרבה מתקנים של : יפעתילא הצליח מעולם לפגוע בהפנינג ה, קל או כבד, בל שום שרבא, כבד
כל אלה  –צל ולתוך חדר האוכל אזורי העתקת המיקומים של פעילויות היצירה והמשחק ל, מים
 ועם הרוח הטובה שבאה ,ךביחד עם הפיתות והפלאפל שהוגשו בחיו.  להפחתת עומס החוםוסייע

  .מעולה ומוצלחהשרבי עצמאות הינג הפנגם היה , עם כולם
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השקיעו , רבים שיזמולחמה תודה 
מכשרונותיהם ומדמיונם , מזמנם היקר

עשיר ומגוון , לקיומו של חג נפלא
מהילדים , באירועים למען הקהילה כולה

תודה . הרכים עד ותיקי הוותיקים
, והוקרה למתנדבים מכל הגילים

 כל אחד ואחת כפי –שהתגייסו לעזרה 
בלעדיהם אי אפשר היה לקיים . תויכול

  . את החג הנהדר הזה

, לורד שנפיקתודה : ועל הכול ועם כולם
קץ וברוח טובה -אשר במסירות אין

ונדיבה היתה לכולם לכתובת ועזרה 
  !אין מילים. ממשית

  ג בעומר"ל

מדליקי המדורות לא (ג בעומר הודלקו ביפעת "אף אחד לא יודע להגיד בוודאות כמה מדורות ל
" הרבה"לכן אפשר לסכם שהיו , )בעומר' כט- התחלה היתה כנראה ב–הקפידו על ספירת העומר 

תפוחי אדמה חרוכים ושפודי מרשמלו , וכי כמעט כל הילדים זכו לחוויה של אש וריח עשן, מדורות
  .מעושנים-מתוקים

ים ואימהות  סבים ונכד–דורית -ג בעומר רב"מדורת לגם ביוזמת צוות מועדון דורות בערה שוב 
  !  וכולם נהנו–צעירות 

  
  עולים לירושלים

ביוזמת צוות הרווחה 
זכו !) תודה(ומועדון דורות 

ותיקי יפעת לעוד טיול 
חווייתי מרתק עם ַאֶּבס מעוז 

  .  הפעם לירושלים–מגניגר 

שאף שכולם היו , והסתבר
יש , בירושלים פעמים רבות

בעיר אתרים ופינות שאף 
מע אחד מהמשתתפים לא ש

ויש עוד המון מה , עליהם
לשמוע וללמוד אפילו 

כמו , באתרים הכי מרכזיים
  . הכנסת ובית המשפט העליון

החברים חזרו נרגשים ומלאי 
  ?מתי הטיול הבא. חוויות

  

  גשם

 כשהתחיל השבוע גשם אחרי יותר מחודש בלי טיפת  בפליאהביפעת רבים שאלו, "?גשם במאי"
שגשם במאי אינו ,  כדאי לדעת.רף אופסנו זה מכבר בארונותואחרי שהמטריות ובגדי החו, גשם
ירדו במאי ) 1954- הקמת היישוב במאז(בערך במחצית השנים של רישומי גשמים ביפעת . נדיר
, בינתיים. מ" מ38 ימי גשם 6- שבו ירדו ב, 1963השיא שמור לחודש מאי של שנת . מ גשם" מ2מעל 

 מהממוצע 80%-על כ) 2015/6(ו "עומדת עונת תשע, )מ" מ5.5( הצנועה גם עם תרומת חודש מאי
  .שנתי- הרב

כ איתן ברושי בשבוע פוליטי "ובמפגש עם ח, מול הכנסת: למעלה
 במרכז מורשת בגין: למטה. סוער ומתעתע
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  יש לנו תיש
  

 חלה הימים באחד. 63אולי , 1962היה זה בקיץ של שנת 
הדירניק , פסחי רפאל. הילדים משק של הוותיק התיש

 ,שעבד במסירות ואהבה עם הילדים במשק הילדים, הוותיק
 בו טיפל כך אחר, ימים כמה במשך אותו להבריא ניסה

, חולה ממש היה התיש. הועיל לא דבר שום אך –ר הווטרינ
  . כוחו תש

 בלית. לעשות מה כהן ה'יוסל המשק מרכז עם התייעץ רפאל
 שאנחנו בסביבה פרסם ה'ויוסל ,אותו למכור הוחלט ברירה

 מצב קיבל, אותו למכור שעומדים לתיש כשנודע. תיש מוכרים
  .עיניו ועצם ליורג פשט, הארץ על נשכב, רוח

. משכבר הימים, "עזיזה "באגודת טובים קשרים היו לרפאל
 מרובות השתדלויות ולאחר, הקשרים את הפעיל הוא

 צעיר תיש הילדים למשק הגיע, של האגודה הגבוהים בחלונות
  .שבועות לכמה בהשאלה ומובחר

 וחיפש ליפעת הגיע ואה. תיש אצלנו למכור שרוצים נודע מטבעון הבהמות לסוחר. ימים כמה עברו
 למרכז הסוחר את היפנו החברים. אביב-לתל רפאל נסע יום באותו דווקאו, רצה הגורל. רפאל את

 קם הוא. ְטלּבּו-ברהעוֹ  לתיש קונה נמצאש מאוד שמח, בהתפתחויות עודכן שלא, ה'יוסל. המשק
 למשק מותהבה סוחר עם וירד המחיר על להתווכח בליסגר עסקה על המקום , במרץמהכיסא 

  . הילדים

 רק. רוח בעוז לרעיון התנגד מה-שמשום, התיש אחרי במרדף והחלו הקטן לדיר נכנסו השניים
 התיש את לתפוס איכשהו הצליחו, אחד נגד שניים של ביחס כוחות עודף, ומר קשה מאבק אחרי

  . לטנדר אותו ולהעלות הצעיר

הוא לא הבחין . התיש מכירת על המשמחת הבשורה את לו ובישר רפאל את ה'יוסל פגש בערב
 כל יש וחולה זקן לתיש איך התפלאתי ממש, רפוליק, לך אגיד מה": הוסיףו, רפאל של פניו הבעתב

  ..."כוח הרבה כך

  

  4.3.1966, עלון חיילי יפעת בעריכת יאיר פסחי, "צהלון"לפי 
  
  

  

  

  

  

  


