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  א ֲאַרֵחף ֶּבָחָלל

  ְמֻׁשַּלַחת ֶרֶסן

 ֶּפן ִיְבַלע ָעָנן

 ַהַּפס ַהַּדִּקיק ֶׁשְּבִלִּבי ֶאת

  .ֶׁשַּמְפִריד ֵּבין טֹוב ְלָרע

  ֵאין ִלי ִקּיּום

  ְּבִלי ַהְּבָרִקים ְוַהּקֹולֹות

 .יֶׁשָּׁשַמְעִּתי ְּבִסינַ 

 

   זלדה
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   ליווינו בצער29.5.2016, ו"באייר תשע' אכ', ביום א
  . ל" זיוסי בגוןלמנוחת עולמים את חברנו היקר 

  , וכן דברי משפחה וחברים לזכרו, דברי הפרידה בהלוויה
  .יופיעו בעלון זיכרון ביום השלושים

  שירים וריקודים
  )1987(ז " תשמבחג הביכורים

 מאחורי אולם התרבות

  ה אותנו ליוור וזע, ךתמ, יתנוה אהיי שלכל מ
  , הבשבעה ומחלת התקופב
 .ודתנו והוקרתנוה תתוננ

 בגון משפחת                                       
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  7.6.2016סיפה מיום א

  שאילתא בעניין קציבת קדנציות

 מלאה של ביקשה פרסום רשימה גנישר-שרה אבנין
מתי נבחרו לתפקידם ומתי , ממלאי התפקידים ביפעת

ישנם חברים המכהנים , לדבריה. יעמדו שוב לבחירה
בתפקיד שנים רבות מבלי שידוע לכמה זמן נבחרו ומתי 
תינתן לציבור זכות להחליט אם לאפשר המשך כהונתם 

  . בתפקיד

, ר הקיבוץ"יו: בת שלוש שניםנבחרים בקלפי לקדנציה ,  על פי החלטותינו:ת גלעד דקלתשוב
כך . רכזת בריאות ורווחה, רכז השירותים, מנהלת משאבי אנוש, מנהל הקהילה, מנהל העסקים

אחרי בחירה , חלקם מכהנים יותר מקדנציה אחת, נבחרו כל המכהנים בתפקידים אלה כעת
כן נבחרו כמו . חברי ועד ההנהלה של יפעת נבחרים בקלפי לקדנציה של שנתיים. מחדש בקלפי

מרכז תהליך השיוך , ר ועדת הביקורת וחברי ועדת הביקורת"יו: בהצבעת קלפי בלי קציבת זמן
אשר מונו לתפקידיהם על ידי , ישנם חברים הממלאים תפקידים מקצועיים, בנוסף. ר האסיפה"ויו

רכז צמיחה , רכז ועדת התכנון: למשל; ועד ההנהלה ואישור האסיפה בלי קציבת קדנציה
יש היגיון ארגוני רב בהמשך עבודתם של , מאחר שמדובר בתהליכים ארוכי טווח. פית ועודדמוגר

  .תוך שימור הידע והזיכרון הארגוני והמקצועי החיוני, ממלאי תפקידים אלה

. עוסקת ההנהלה הפעילה גם בבחינת המבנה הארגוני של יפעת, ובלי קשר לשאילתא, באחרונה
שאלה באלו תפקידים יכהנו נבחרי ציבור למשך קדנציה מוגדר יש התייחסות ל, כחלק מבחינה זו

עם השלמת הדיון . ובאלו תפקידים יכהנו מי שמונו לתפקידיהם על ידי ההנהלה ואישור האסיפה
  .יובא הנושא לדיון בוועד ההנהלה ובאסיפה, במבנה הארגוני

  

  גז-השכרת שטח למיזם ביו

אקולוגיה על השכרת שטח חקלאי של -קונדונה הצעת ועד ההנהלה לאשר הסכם עם חברת א
,  חודשים11- שנים ו24ההסכם הוא לתקופה של . גז-לשם הקמת מתקן לייצור ביו,  דונם50, יפעת

, הסביר את הפרויקט, מנהל העסקים, שרון ורדי. מותנה באישור מראש של רשות מקרקעי ישראל
  .עקרונות הסכם ההשכרה וההיבטים הכלכליים

  .השכרת השטח ליזם בתנאים שנמסרואת אישרה האסיפה 

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  

  למותו  שנים   35  סיון  ' ו  ל" זיהודה כהנא

  למותה  שנים    29  סיון  ' ו  ל" זשושנה אונגר

  לנופלו  שנים    46  סיון  'ח  ל"ישראל הלפרין ז

  למותו  שנים    35  סיון  'י  ל"חיים גולן ז

  ולמות  שנים    11  סיון  'יא  ל"מתתיהו דרור ז

  למותו  שנים   61  סיון  ' יג  ל" זיצחק דיקשטיין

  למותו  שנים   22  סיון  ' יד  ל" זשמואל פרידלנדר

  למותה  שנים   41  סיון  'יט  ל" זעמי- צפורה בת

  למותה  שנים    34  סיון  'יט  ל" זלאה ווליניץ

  למותה  שנים    26  סיון  'טז  ל"חיה קול ז

  למותה  שנים    37  סיון  'כ  ל"ליובה עובד ז

  למותו  שנים   45  סיון  ' כא  ל" זגד לוי

  למותה  שנים   24  סיון  ' כב  ל" זיפה רייזנר

   שנים למותו20  סיון  'כג  ל"עוזי אהרוני ז
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  כללי

 הגידולים וסל השטחים תוכניות. פרדס דונם 400- ו שדה גידולי דונם 8200 מעבד יפעת ש"גד
, לקרקע גידולה התאמת, מיםה ואיכויות זרעיםה מחזור מגבלות את בחשבון לקחת יםצריכ

 רואים אבל, ועכשיו כאן רווחים םקסֵ למַ  כמובן רוצים אנחנו .'כדו השוק מחיר ,מים לקוב תרומה
 מפני שמירה: הבאים הדורות כלפי חובתנו ואת הארוך הטווח שיקולי את גם עינינו לנגד הזמן כל

 רעים עשביםב השדות בוששי התגברות ומניעת הקרקע למבנה נזק לגרום העלולים יתר עיבודי
 הזמן כל להיות אותנו מחייב ,מורכב הוא השיקולים בין האיזון. הקרקע של פתוגניםהתנגעות בו

 מיוחדת תרומה. גבוהה ברמה ומתוחזקים יפים שלנו השטחיםלשמחתנו . הדופק על היד עם
  .ייהמעשב נקיים שוליים על בנאמנות השומר, קולניק לדני יש תינוושד של היפה למראה

  
 ₪ מיליון 0.5-כ של ובהפסד השדה בגידולי ₪ יליוןמ 3-כ של ברווח הסתיימהבענף  2015 נתש

 ורווחיות לניבה להגיע אמור, לזכור יש, הפרדס. נטו רווח מיליון 2.5 – הכול בסך – 'אור' הבפרדס
  .שנתיים בעוד, הרביעית הניבה בשנת רק מלאה

  
   חורף גידולי

 מעט ירדו ינואר עד. החריג הגשמים פיזור עקב בעיקר, נףהע נתמבחי קשה היה השנה החורף
. ספורים ימים תוך העונה מגשמי כמחצית – עזים גשמים אחת בבת ירדו ואז, משקעים מאוד
 אלף 200 –) 'ב מאגר (השטפונות ממאגרי אחד הגדול בגשם נפרץ, החיטה ביבול הפגיעה מלבד

 המים הפסד בלי וזה – ₪ מיליון 1-כ יעלה, נעשה םשטר, המאגר תיקון! ולים לקישון זרמו ק"ממ
  ). לטמיון שירדה הכמות בגובה תוספת המים מרשות קיבלנו(

 וירקות זרעים למחזור – תלתן, )השקיה תוספת ללא גידול (חיטה נכללים שלנו החורף בגידולי
  .בהשקיה מים תוספת המקבלות,  צנרתמרושתות בחלקות המזון לתעשיות

 היבולים. מהרגיל מוקדם שנקצרו, )לגרעינים 400-כ רק (ושחת לתחמיץ רובם – נםדו 3000 :חיטה
  .שנתי-הרב מהממוצע בלבד 60%-כ – נמוכים היו

   .לשחת נקצר, ונםד 300 :תלתן

  .לסנפרוסט – 'ד /ג"ק 2000 של טוב יבול, ונםד 200 :ברוקולי

 התעשייה שהכתיבה ההלוגיסטיק עקב, )מאי (מאוחר וקצרנו מאוחר זרענו :עדינה אפונה
  .דונם 720-מ 'ד/ג"ק 450- כ של יפה יבול קיבלנו). סנפרוסט(

 בפרדס' שליט גזר 'האריזה לבית נשלח גבוהה באיכות' ד/ג"ק 7000 של נאה יבול, דונם 220 :גזר
  .ל"ובחו בארץ טרי גזר המשווק, חנה
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   קיץ גידולי

 משמעותית הגדלה –' ד 1500 – 'מללי 'אבטיחי ',ד 620 – חימצה: מרץ בחודש נזרעו הקיץ גידולי
 מזה', ד 1700 – כותנה, המזון לתעשיית', ד 260 – תירס, הקודמות השנים לעומת השטחים של

 השנה זרענו לא נמוכים למחירים הצפי בגלל. אלה בימים הנזרעים, חיטה עם גידול- בדו' ד 670
  .הכותנה גידול היקף את והקטנו חמניות

  
  )'אור'( עופר פרדס

 הגורם .מהמצופה נמוך – דונם/טון 1.8-כ היה) ברוטו( ממוצעה יבולה. פברואר-בינואר נקטף הפרי
 לזכור יש, בנוסף. החנטים לנשירת וגרם 2015 מאי בחודש ששרר כבד שרב הוא לכך העיקרי

  .הבאות בשנים לעלות צפויים היבולים, השנייה המסחרית הניבה שנת רק שזוהי

 מהפרדס חלק רישתנו, חזקות ורוחות ברד של מאירוע שעברה בשנה לפרי החמור מהנזק כלקח
. הגנה רשת ללא בשטח הפרי מאיכות גבוהההיתה  המרושת בשטח הפרי איכות. הגנה ברשת

 גיזומים – בעצים טיפול לאפשר כדי הרשתות הוסרו הקטיף אחרי. יותר גבוה – בהתאם, המחיר
 מסתיימת התמורה וקבלת האריזה לבתי נשלח הפרי. שוב אותן נפרוש הקיץ בסוף. וריסוסים

  .אלה בימים

  
  העמק ש"גד עם יפעת ש"גד איחוד

 טוב, אחד מצד. הראשונה בפעם לא, לכולם כזכור – יפעת בהנהלת לדיון שוב השנה עלה זה נושא
 סבורים בענף אנו, שני מצד. לגודל יתרונות ובוחנים להתייעל האפשרויות את פעם מדי שבודקים

 נופל אינו שלפחות רווח ליפעת להביא נכונה בהתנהלות יכול,  ובשליטתנובאחריותנו, נושל שענף
 בשונה. עצמאי בענף וערכיים ארגוניים יתרונות ורואים כמה פי גדול משותף מענף מהרווח

 על – יפעת אנשי על הגדול בחלקו ביפעת השדה גידולי ענף מבוסס, ובאזור בארץ אחרים ממשקים
 – האדמה את בעצמו שיעבד שמי, מאמינים עדיין אנחנו. שלנו ובנים חברים ביםיוש הטרקטורים

 מאליו מובן לא זה .ממש בפועל אלא, משרדיים ברישומים רק לא, שלו תהיה האדמה
  .סביב כשמסתכלים

  
   הענף חברי

 ויגאל דאובר טמיר; המים ומרכז הפרדס מרכז, מקצועי מנהל – פיין אילן; מנהל – טוך חגי
 דני; ומחסנים מוסך ,ריסוס – גלעד רם; ומשרד רכש – ברק מורן; ומים השקיה ,תפעול – שמואל
, טוך נועם ,פיין ירדן, פרץ גל; מפעילים – ברוך מכפר ושגיא אלקסלסי חן ,שפריר רועי, קולניק

  .הענף של העתיד דור, מתלמדים נערים – הראל ומתן אלקסלסי שחר

 והמסירות ההשקעה על ,מגובש כצוות יחד ולכולם, הענף ימעובד ואחד אחד לכל להודות ברצוני
, מאוד קשה עבודה היא בשדה העבודה. הנכונה ובצורה הנכון בזמן העבודות ביצוע למען הגדולה

 דרך אם כי, פרנסה רק לא היא החקלאות שעבורם אלה בענף נשארים. גבוה אינו הכספי והתגמול
; ליום מיום המשתנה, הסובב ולטבע העמק נופיל פנימית קירבה; הפתוח המרחב אהבת; חיים

 של במקרה הכול לעשות ונכונות להצלחתם דאגה, החקלאיים הגידולים עם קרובה היכרות
  . עתידם את בענף הרואים הנעורים ובני הצעירים מתמעטים, כאלה רבים היום אין. תקלה

 כלפי גישה ותשנה עשתתת הממשלהו שלנו העובדים על לשמור נשכיל ביפעת שאנחנו מקווה אני
 רווח הביתה להביא משותפים בכוחות יצליח ש"הגד שצוות מקווה אני. והחקלאים החקלאות

  .ועל זה נאמר אמן, תחזקת האחדּות והחברּות תישמר וושרוח, ופרנסה

  
  !יפעת בית, שמח חג

  ש" מנהל הגד– טוך חגי 
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  ?ו"מה בסל הביכורים של הלול בחג השבועות תשע

  .  היתה שנה טובה מבחינה מקצועית2015שנת 

  . טון פטם1260שבהם שיווקנו בסך הכול , היו חמישה מדגרים

  : הממוצע השנתי

   יום40 –גיל שיווק 

  1.76 –* ניצולת מזון

  .ג" ק2.44 –משקל ממוצע לעוף 

  ).ג"ק(לבין המשקל המשווק ) ג"ק(ניצולת מזון הוא היחס בין כמות המזון הנצרך : להזכירכם* 
  .ניצולת המזון טובה יותר,  ככל שהיחס הזה נמוך יותר   
  

 .וזאת מסיבות שאינן תלויות בנו,  פחות טובה מהצפוי2015היתה שנת , מהבחינה הכלכלית
הסתיים באפריל , קבועות ומכסות מחירים יציבות על שמרש, הפטם בענףהארצי  ההסדר  �

מה שהוביל לתגובת שרשרת של , 20%- כתוצאה מכך גדל יצור האפרוחים במדגרות ב .שעבר
 בענף מקווים שבקיץ יושג. ת והמחיר למגדלים ירד בצורה דרמטיתהצפת השווקים בעופו

 . ע קריסת מגדליםיחזיר את יציבות המחירים וימנ, הייצורווסת את כמויות שי ,חדש הסדר

, בלהקת רבייהשהחלה , סלמונלהחיידק האלימה של  התפרצות 2015ת  בשנתההי, בנוסף �
 מאוד גדולים להפסדים גרםאירוע זה . )ביפעת לא (חוות פטםמשם למדגרות והתפשטה ל

  . וברווחיות למשקים בתשלומים ופגע בענף

נקווה . המדגר השלישי יסתיים מייד אחרי חג השבועות.  צפויים חמישה או שישה מדגרים2016לשנת 
צפי הכנסה  תוכנן 2016ית המשק לשנת בתוכנ. שלמרות החום הכבד נסיים בתוצאות מוצלחות ומכובדות

  . אנו מקווים לעמוד בתוכנית.ח" אש138ח ורווח של " אש626- של כ

  !וברכה בכול, בריאות, נאחל לנו ולבית יפעת חג שמח

  שלמה קידר וצוות הלול

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  מזל טוב

  טל-לקרן וירון בן

   דניאל הבתלהולדת

  לשרה ומאיר אליהו

  להולדת הנכדה

  לרחל קאופמן

  .להולדת הנינה

  !כל המשפחהברכות ל

  מזל טוב

  לאיילה וקורן תרשיש

   הבתלהולדת

  לנוגה ומשה תרשיש

  להולדת הנכדה

  אביבה ולשמואל שץל

  .להולדת הנינה

  !ברכות לכל המשפחה



 7

  

  

  

�  

 דיווח על לֵׁשם עם עמרי גולדהור הפגישה
רפת העמק בעלון חג השבועות נערכה 

 של יוסי בגון תו אחרי מוספורים ימים
 לייחד את ,במשותף, ראינו לנכון. ל"ז

 של השנים- רבלמפעלוהשיחה בעיקר 
כלכלי של -ועייוסי בעריכת הסקר המקצ

 הדברים.  העמק והגלילבאזורהרפת ענף 
כי , ח על השוטף"דו, איפוא, דלהלן אינם

-יבש די, אם זרקור על כלי ניהולי
 כפי –רתק שהסתבר כנושא מ, לכאורה

  . שחשב ואמר יוסי כל השנים

  : בשמו ובשם הצוות–מבקש עמרי לומר כמה משפטים לזכר יוסי , אך עוד לפני כן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   חשיבות ותרומה לענף הרפת–כלכלי -הסקר המקצועי

  ההסברים נכתבו על ידי יואב אהרוני

. ל"ר יצחק רמר ז" דערך ויזםבסקרים ארציים שבענף הרפת כלכלי -המקצועי הסקר של ראשיתו
 לרשות מעמיד סקרה. שהלכו והשתכללו עם השנים,  המפעל הגדול בסקרים אזורייםנמשךמשם 

תוצאות המקצועיות ה לבחינת ביותר חשובהרפתנים ולרשות קובעי המדיניות בענף כלי 
נים  יכולים רפתאמצעות הסקרב. לשיפור אפשריים םמצביע על כיווניאף עבודתם ושל והכלכליות 

, אל משקים אחרים באזור ואל אזורים אחרים, תורפה את נקודות הםוג, להשוות את הישגיהם
  .  לסקור את כיווני ההתפתחות של רפתותיהם לאורך השניםואף

 נתונים כלל ח זה"דו. 2014היה של שנת , 2015 יולי בחודש השליםאותו ש, ל יוסי האחרון שהסקר
 את המקיף ,רחב יריעה,  מפורטסקר במדובר. קיבוצים מספרחלקן משותפות ל,  רפתות46של 

 ומאפשר רוחב בין משקים וכינותן חית, התוצאות הכלכליות והמקצועיות של כל שלוחות הענף
 שלוש  כאןותמוצגמתוך הסקר .  אורך לאורך השנים בתוך הרפתות ובין הרפתותחיתוכי

  .על קצה המזלג, דוגמאות

  לזכר יוסי חברנו

 .לבכל הישראלית והרפת בפרט יפעת רפת –ם שני לאורך הרפתענף  ממוביליהיה  יוסי

 יוזםהו מתכונןה, ןהמתכנ הצד את והן ברפת עוליתפ-המקצועי הצד את הן להאיר ידע יוסי

 .הקדימ לשנים

 הרפת ממוביליוביחד עם היותו , האזורית הרפת בהתארגנות השנים רבת עבודתו צדב

 ברפת –ובהמשך , תיפע רפתב, בלי מרכאות, ד גם חבר צוותתמי יוסיהיה , תהארצי ברמה
  .מקימיה ומלוויה הנאמנים, שהוא היה מיוזמיה, העמק

, ןיווכ, ךתמ ובצניעות שבשקט, רומוכש מיוחד אישל מגדו וגעגוע רב בצער נו נפרדיםא
 .םשני לאורך גדולה יהיעש של ושותף מוביל –ך והדרי זרע

  .ךברו זכרו יהיה
 צוות רפת העמק
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   כלכליתרווחיות. א

 חלבשהוא העודף לכל ליטר , )'תרומה ב (העודף התפעולי הענף הוא רווחיותאת  המציג המדד
.  מכלל ההוצאות השוטפותכמחציתעלות המזון מהווה . מיוצר מעל להוצאות השוטפות של ייצורו

הן בתוך האזור והן ,  זה במקום טובבמדד נמצאת רפת העמק 2014 לשנת  הסקר של יוסילפי
 אף הירידה ברווחיות באזור משנת  עלמרה על רמת רווחיות טובה וש אחריםםבהשוואה לאזורי

  ).1 טבלה (2014 שנת ל2013

  ח לליטר חלב מיוצר" בשעוליעודף תפ: 1 טבלה

  2013  2014  שנה / רפת

  0.60  0.61   העמקרפת

  0.58  0.55   והגלילהעמק ממוצע

         0.45   הדרוםמשקי ממוצע

         0.41  גרנותמשקי  ממוצע

  
  רווחיות כלכלית לשיאנות בתנובהקשר בין . ב

, האם ככל שתנובת החלב גבוהה יותר:  לאמור?רווחיות ביןהאם יש קשר בין רמת תנובת החלב ל
   .הסקר מתמודד גם עם שאלה זו? תהיה גם הרווחיות גבוהה יותר

 יםג מזון נדרש"כמה ק(נצילות המזון ,  החלבור שהמזון הוא המרכיב העיקרי בעלות ייצמאחר
שיש , מסתבר. היא המדד העיקרי הקובע בסופו של דבר את רווחיות הייצור) ור ליטר חלבלייצ
המתבסס , כפי שניתן לראות באיור הבא,  בין תנובת החלב לפרה לבין נצילות המזוןמובהק קשר

  .  שניםלאורךעל נתוני כל משקי האזור 

והן ) י"ח( צריכת חומר יבש הן במדד של, נצילות הייצור טובה יותר,  גבוהה יותרובה שהתנככל
  ).א"חמ(של צריכת חומר אורגני 
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   הענףהתפתחות. ג

תפתחות במדדים ההמציג את ה, לאורך השניםעל הענף  מעניין במיוחד הוא המבט מבט
  ).רווחיות (כלייםוכל) הרכב חלב נצילות מזון,  חלבתנובת(מקצועיים 

  

  ממוצע אזורי, 2014-1991 שנים 24 במשך המזון ונצילותוהרכבו ,  החלבתנובת: 2 טבלה

  %- בשינוי    2014    1991        שנה

  32.5+  12030    9080       חלב לפרהתנובת

  +17.7    3.72    3.16       שומן בחלב%

 +11.3  3.34    3.00       חלבון בחלב%

  + ּ 48.3ּ  12413    8370    מ לפרה" חמתנובת

  -10.5    0.740    0.827  )ג מזון לליטר חלב"ק (נצילות
  

  

  :  המקצועייםבמדדים שנים אלה חלה התקדמות עצומה במשךכי , אות לרניתן
 הודות לעלייה 48%-ב עלתה) חלב מושווה מחיר(מ "מ ותנובת הח32%-ב עלתהתנובת החלב 

 ניכרת בכמות ירידההושגה , יחד עם העלייה בריכוז רכיבי החלב.  החלבון והשומן בחלביכוזיבר
  . ליטר חלבייצורהמזון הדרוש ל

  :2 שנים אלה מודגמת באיור לאורךמ " בתנובת החלב והחמהעלייה

  

  

, )קו כתום (גבוהה מהעלייה בתנובת החלב) הקו הכחול(מ " בתנובת החמבשנות האלפיים העלייה
  . זמנית של ריכוזי השומן והחלבון בחלב-הודות לעלייה בו

 רק שלא עלה עם הרווח התפעולי לליטר חלב לא,  הישגים מקצועיים מרשימים אלהלמרות, ברם
  :)בעמוד הבא (3כמוצג באיור ,  ירידהת הוא נמצא במגמאלא, השנים
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ואף , ה בשלמותועברהכי התרומה של הגדלת היעילות במדדים המקצועיים ה,  היאהמשמעות
,  כל כך קשה על הגדלת היעילותלו הרפתנים שעמבידי). או למחלבות(לצרכני החלב , בר לכךמעֵ 

 להפנות למוחים על יוקר המחייה יש כואבת ועגומה זו מסקנה. למאמציהםלא נותרה כל תרומה 
  .ומזלזלים במחיר המאמץ

  

  מהשוטף ברפת העמק
  

  .אי אפשרבחג השבועות  בענףבלי כמה מילים על השוטף 
  : משתף במאור פניםעמרי

אנחנו מתקדמים בהתמדה בביצוע התוכנית הגדולה של סלילת כל הדרכים באזור הרפת 
תוכנית זאת משלבת את הגברת הביטחון והשמירה .  השלמת הגידור והתקנת השערים,באספלט

מעבר מים מול האסם בזמן סלילת (שיפור מערכות הניקוז , עם ניקיון מעשבייה ומניעת אבק
 תרומה משמעותית לאסתטיקה של החצר ,)הדרך הסדיר סוף סוף את הניקוז הלקוי של הלולים

  . על אופניים לאנשי יפעתותוספת מסלולי הליכה ורכיבה

אשר ביחד עם המאווררים תפחית , לקראת הקיץ נכנסה לפעולה מערכת הערפול בסככות החדשות
ם את קֵ לבחון איפה הכי נכון למַ כעת במקטעים שונים מנסים . את עומס החום של הפרות

  .המערפלים והמאווררים

 המשרת גם את הרפתות של רמת ,ברמת דוד' מילובר'של המזון לרפת העמק מגיע ממרכז המזון 
אנחנו מתכננים במשותף את הרכב המנות מדי שבוע ונראה שכל הרפתות . שריד וגניגר, דוד

  .מרוויחות מכך

שצברה את מספר נקודות הוותק , הצוות נפרד בתודה והוקרה ממילכה עזרוני: ואחרון חביב
אחריות , ניסיון, ועיותכל נקודת ותק של מילכה היתה שילוב של מקצ. הגבוה ביותר בענף

 פרוייקט או על שנים בגמראנחנו יודעים להגיד תודה . חריצות ומסירות גדולה, ואיכפתיות
אבל אני בטוח שכולם , חסרות לנו מילים להודות על עבודה של עשרות שנים. ספורות של עבודה

  .מילכה, תודה. מבינים את המשמעות

  !חג שמח לכל בית יפעת
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עד שיבוא מי שילמד את ? שמחזיק כה רבים מאנשי הצוות לאורך ימים ושנים, בענף הרפת, ומה יש ב
זכר רפתן , משכבר של שלמה דורי-נסתפק בהכרה בתקפותה של אמירה, העניין ויוכל אולי גם להשיב

ממילכה  צוות הרפת  נזכרנו בכך לרגל העובדה שבאחרונה נפרד! תמיד רפתן–פעם רפתן : לברכה
כך סתם לסדר על זה שאי אפשר לעבור , בימינו זה כל כך חריג!  שנה50-מעבדה בענף יותר  ש– עזרוני

  .היום

  :מילכה מספרת

לא היה לי קשר לענף , בשונה מחלק ניכר מחברי הצוות. 1964נכנסתי לרפת אחרי השחרור מהצבא בשנת 
 ברפת – נףם אסכים להיכנס לעשאל אותי א, מרכז הרפת, יוסף סלעי.  אז עבדתי במטעים–בשנות הנעורים 

, שיא העונה הבוערת במטעים, מאחר שהיה קיץ, בינתיים. הבטחתי לחשוב על זה. תמיד חסרו עובדים
קראו לי לוועדת העבודה כדי להודיע לי , כשהסתיימה העונה. כמו כולם, נכנסתי לעבוד במיון תפוחים

כשהודיעו לי . צון האישי ובנטיית הלב באותם ימים כמעט שלא התחשבו בר–לאיזה ענף שיבצו אותי 
  .ונכנסתי לרפת, !"זה לא: "אמרתי, ששובצתי לענף הלול

חמש שנים אחר כך נכנסה . היה לי נוח לעבוד בסביבה גברית, זה התאים לי. הייתי בת יחידה בין הבחורים
, ות לגברים בענףלא ניסיתי להשתו.  יותר–בשנים מסוימות , ומאז היינו לפחות שתיים, לענף רותי פפיש

הודעתי .  עם המעמיס ונכנסתי בקירנסעתי רוורס, פעם עליתי על טרקטור. בוודאי לא להתחרות בהם
הם פיזית  ברור היה לי ש–אבל לא היה לי איכפת , ה צחקו ממני'החבר. שיותר אני לא עולה על טרקטור

. נות מה לתרוםיש גם לּבָ האמנתי שובכל זאת , בעלי כישורים טכניים יותר טוביםבהרבה וגם  ממניחזקים 
  .וארבע פעמים לחופשת לידה, בהחלטת האסיפה, לשנה, בכל השנים מאז יצאתי מהענף רק פעם אחת

  

 לחייב את מילכה 1.7.1978מתעדת את החלטת האסיפה מיום , ארכיונאית הקבוצה, מלכה ארצי
כמו כל החברות שאינן עובדות במערכת ,  בבתי הילדים למשך שנה אחתלצאת מהרפת לעבודה

 .החינוך
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  לידות בחסות ענף הרפת

  1969יוני , ליאורה

,  על קיר הסרטים–כמו תמיד בקיץ . היה ביפעת סרט,  כמו בכל יום שלישי:מילכה
יחזקאל שאל . בתדירות נמוכה, ן הסרט התחילו צירים חלשיםבזמ. בדשא מול המזכירות

 –היה ברור לי שהלידה עדיין רחוקה , השבתי בחיוב. אם יוכל לצאת לרסס במטעים
, הלכתי לחדר האוכל. בשתיים בלילה התחילו צירים חזקים... אולי שתיים, בעוד יממה

הרפתנים .  החליבהכי ידעתי שהרפתנים אוכלים בשעה הזאת את ארוחת הלילה שאחרי
. אבל ידעתי שהם עייפים וגם רציתי איתי את יחזקאל, הציעו לקחת אותי לבית החולים

  . ניסים יצחק לקח את הרכב של הנהג התורן וירדנו בחושך למטע

 ריססתי בחלקת מטע שהושקתה כמה שעות קודם לכן והייתי שקוע בבוץ :יחזקאל
חששתי , של מילכה וניסים לעבריכשהבחנתי ברכב ובקריאות . עמוק עם המרסס

מיהרתי לצאת לקראתם במגפיים ובאוברול . שייכנסו עם המכונית פנימה וישקעו
הצירים היו חזקים ותכופים . החזרנו את ניסים הביתה ונסענו לעפולה, מלאים בוץ

עד , נכנסתי עם מילכה למחלקת היולדות והמשכנו פנימה. וחששתי שלא נספיק להגיע
רק !"... כאן זה חדר לידה? לאן אתה הולך, אדוני: "ותי בפנים מבוהליםשאחות עצרה א

  ...אז תפסתי איפה אני ואיך אני נראה

  

  1975מרץ , שאול

אבל , שבתההייתי כבר בסוף ההריון ולכן לא עבדתי בשיבוץ .  היתה שבת:מילכה
שלחתי את ? מה עושים. הצירים כבר היו תכופים. ברפת ההמלטות –יחזקאל עבד 

  .לושת הילדים להזעיק את יחזקאל מהרפתש

 6-ליאורה בת ה, 9-נועם בת ה: ופתאום מגיעים שלושת הברווזים,  אני בעבודה:יחזקאל
 הביתהביקשתי מישהו שיחליף אותי ורצתי . "אמא אומרת שתבוא מהר": 3-ונוחיק בן ה

 שלא כך,  רכב של מנפטת העמק,השכן שלנו, היה לאמנון גלעד, למזלנו. ה'עם החבר
 לא נעצור לחייל בשבת רק –על הכביש עמד חייל שחיכה לטרמפ . היה צריך לחפש רכב

בקושי הספקנו להגיע לבית . לקחנו אותו והורדנו במקום שהיה צריך? בגלל לידה
  ...החולים

  

  

  

  מילכה עורכת לנועם
 1966, היכרות עם הענף
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  :מילכה ממשיכה לספר

 אז עדיין –בודת שבת וכולל הרצף בלתי נגמר של ע,  כולל משמרות לילה–בהתחלה עבדתי בעיקר בחליבה 
. בהמשך נכנסתי לעבוד ביונקייה.  והרפתנים עבדו שלוש שבתות בחודשלא עשו סדר בשיבוצי השבת

, סחיבה מרובה של דליי חלב ותערובת ותנאים סניטריים ירודים: העבודה היתה כרוכה במאמץ פיזי גדול
דש ומשוכלל והתנאים השתפרו פלאים  נבנה דיר יונקים ח1972בשנת . בלי סוףוקרצופים שחייבו נקיונות 

  .את העבודה שלי השתדלתי תמיד לעשות בתשומת לב ובאחריות.  וגם לי,לעגלים –

  

  :יואב אהרוני

כשמילכה ": היתה הערכה גדולה למקצועיות של מילכה) ארביטמן(ר רמי ארבל "ד, רופאל
הניסיון מלמד  אבל, לא תמיד הבדיקה שלי מאשרת את זה, אומרת לי על עגל שהוא חולה

 ושוב אני נוכח שהחושים של מילכה יותר טובים למחרת הוא כבר ממש חולהש
  ..."מהבדיקה שלי

 

�  

 שנה ביונקייה נכנסתי לעבודה 15אחרי 
המשרד היה תחילה בחדר . במשרד הרפת

 צמוד לחדר בדיקות החלב במכון ,קטן
 'צריף'ואחר כך עבר ל,  הישןהחליבה
 –יחשוב לרפת אז כבר נכנס המ. המרווח

  . עופר אילן נתן למיחשוב תנופה עצומה

היה מורכב הרחוק צוות הרפת בעבר 
 שותפים היושכולם , מחברים ובני נעורים

בשנים . מלאים לכל מה שקורה בענף
האחרונות הרגשתי בשחיקה באווירה 

מידת  ובבליכוד הפנימי, החברית הקרובה
  . נףהמעורבות והשיתוף של הצוות בנעשה בע

הגודל .  ובחלקו מאיחוד הרפתות והקמת רפת העמקהשינוי באורחות החיים הקיבוציים נבע בחלקו מזה
 גרמו –דרשו התמקצעות ניהולית ווהטכנולוגיות החדשות שנכנסו השינויים בהרכב הצוות  ,של רפת העמק

 הגיע ...שלישאחר כך ל, 2009בנסיבות בריאות משפחתית ירדתי לחצי משרה בשנת .  באווירת היחדשינויל
שתמיד יישאר חלק מהיסטוריה האישית שלי וממי , להגיד שלום לענף יקר שהיה לי בית, זמן לסייםה

  .שאני

  .א.מ

  

  

  
  מזל טוב

  לורד לוריא

   דניאלל"עב  שחףלנישואי

 !הברכות לכל המשפח
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המשמעות במערכת הגיל הרך היא . מערכת החינוך נכנסה לשליש האחרון של שנת הלימודים
חיפוש , ילדים והצוותיםתכנון מספרי ה: היערכות לקראת המעברים בתחילת השנה הבאה

 של – מאוד ראשונית כרגע –פתרונות יצירתיים לבעיות לוגיסטיות וחינוכיות וגם התחלה 
  . פעילויות משותפות של ילדי הגנים עם בתיהם החדשים בשנה הבאה

אף , מספר ילדינו במערכת הגיל הרך בשנה הבאה אינו מאפשר קבלת ילדי משפחות מן החוץ
אנו משתדלים לשמור , תמודדות הלוגיסטיקה המורכבת של ההתארגנותבה. שהפניות מרובות

, ראיית כל ילדה וילד בראש ובראשונה כאינדיווידואל: מכל משמר על הערך החשוב ביותר בעינינו
  . המחייבים התייחסות אישית מתאימה, תכונות ורצונות ייחודיים, בעל צרכים

היסוד ההכרחי הזה , לשמחתנו. מנוסה ויציב, עימקצו, כדי להשיג ערך זה נדרש כוח אדם איכותי
לא :  הוא הנכוןההיפך. אך אין לראות את הדבר כמובן מאליו או כמושג בקלות, קיים ביפעת

וקשה למצוא עובדת מתאימה במקום חברת , רבים רואים את ייעודם ועתידם בעבודה בגיל הרך
). 'שינוי מקום מגורים וכו, בריאות, גיל(צוות חינוכי שפורשת ממערך העבודה מסיבות שונות 

ללמוד וצריך ,  אף אחד אינו מושלם–ביקורת מצד ההורים היא חשובה וחיונית לשיפור המערכת 
חשוב לשמור גם בשעת כעס על יחס מכבד כלפי המקום וכלפי אנשי , עם זאת. מטעויות ולתקן

, ולזכור כל הזמן שהילדים לומדים מהיחס, המשקיעים את הנשמה בעבודתם עם הילדים, הצוות
, שחר- סתו בן: ניתן לפנות גם אלי וכן לחברי הנהלת החינוך. הגישה ותרבות הדיבור של ההורים

  . מאיה ויניק ומיכל סהר, קיטו הנדלר, עידית מלכא, מורן רחל אמנו, שחר רוזנשטיין- בןניצן

היחס בין מספר הילדים לאנשי הצוות במערכת הגיל הרך שלנו נמוך מן התקנים שקבע משרד 
להעניק להם מרחב משחק גדול בחצרות , הדבר מאפשר לנו לצאת עם הילדים לטיולים. החינוך

מצות - כגון בניית טאבון מבוץ ואפיית פיתות(חוץ מגוונות נוספות -קיים פעילויותהייחודיות לנו ול
  ). ג בעומר ועוד"מדורות ל, עליו לקראת פסח

  

  אורח חיים בריא

מֵעבר להנאה ולשמחה של הילדים . לא במקרה הזכרתי דווקא את פעילויות החוץ עם הילדים
כולנו . ילות גופנית של הילדים במהלך היוםאנו מייחסים ערך רב להזדמנות לפע, מפעילויות אלו

קיימת היום דאגה גדולה מהירידה , כמו בעולם המערבי כולו, בארץ: יודעים מן התקשורת
הפעילות . הדרסטית ברמת הפעילות הגופנית של ילדים ומהשלכותיה השליליות על בריאותם

 לעבוד בשיתוף פעולה עם מלמדת אותו, תורמת לשיפור הביטחון העצמי, הפיזית מחזקת את הילד
אנו , מתוך מודעּות לאחריותנו כלפי הילדים. חבריו ומשפיעה לטובה על השתלבותו החברתית

  . מוסיקה ויוגה, ואף מעשירים את פעילויות הגנים בחוגי תנועה, מרבים בטיולים ומשחקי חצר

עים את בכמה מן המחקרים החשובים שנעשו בארץ ציינו החוקרים כי במשפחות רבות מסי
מוותרים כמעט כליל על הליכה ומשחק בחוץ ומאפשרים שעות , הילדים ברכב ממקום למקום

התוצאה היא פגיעה ממשית בבריאות . רבות מדי של ישיבה סטאטית מול טלוויזיה או מחשב
  .כדאי לקחת נתונים אלה לתשומת לב גם אצלנו. הילדים
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ניק לילדינו במערכת הגיל הרך הוא תזונה מרכיב נוסף באורח החיים הבריא שאנו משתדלים להע
בהן שתי , מתוכננות בקפידה, הילדים מקבלים בגנים ארוחות עשירות ומגוונות. נכונה ומאוזנת

המפגש עם הורים וסבים אחר הצהריים מעורר לפעמים . ארוחות גדולות ושתי ארוחות ביניים
והם אומרים שהם , רידה הארוכותלעיתים אף כפיצוי על שעות הפ, אצל ילדים את הצורך בפינוק

 –יפתח אכילה רגשית כדי שהילד לא , נו באה אמירה זאתכדאי להבין את המקום ממ. רעבים
  .הרגל מזיק לטווח המיידי ולטווח הארוך

  

  גנים ירוקים

, המשמעות העיקרית היא מיחזור". גנים ירוקים"אנחנו שואפים להפוך את הגנים אתרוג והדס ל
ביום ההולדת מקבלים במתנה מהגן צמח במיכל . הטבע והסביבה  ושמירה עלהיכרות עם הטבע

בגנים ממיינים עם הילדים פסולת למיחזור ועושים ; ממוחזר מקרטון או בקבוק פלסטיק חתוך
  .תודתנו נתונה להורים על שיתוף הפעולה בנושא זה. חומרים ממוחזריםבעבודות יצירה נהדרות 

, בטיולי הבוקר הילדים לומדים. וקרדגש משמעותי ניתן לטיולי הב
. להכיר את סביבתם הקרובה והרחוקה יותר, בהתאם לגילם

אפילו ממש , מגלים שבכל מקום, כשמקשיבים ומתבוננים בתשומת לב
צבעים , שלכל אחת מהן גודל, יש ציפורים מעניינות, בקרבת הגן

יש ו; יש פרפרים וחיפושיות ועכשיו גם נמלים חרוצות; וקריאה משלה
חרציות , אחר כך סביונים, אחרי החצבים פרחו רקפות(פרחי בר 

העצים משתנים ; )ותורמוסים ועכשיו חוטמיות גבוהות יותר מאיתנו
אחר כך לבלבו , חלקם עמדו בשלכת וחלק נשארו ירוקים: כל הזמן

תמיד יש ... או שכבר לא, ועכשיו הם עם פירות, או פרחו ולבלבו, ופרחו
 תשאלו את ילדי גן הדס –הו מעניין להתעכב עליו מש, תגליות חדשות

כך נקשרים הילדים . שיוצאים לטיולים עם מגדירי פרחים וציפורים
כך גם . מתרגלים לראות את העולם ולא רק לחלוף על פניו, לטבע

מכירים דרך הרגליים פינות שונות ביפעת ומחזקים את הקשר לבית 
  . ולאנשי הקהילה

מזהירים לא , ילדי הגנים הבוגרים שהילדים נותנים להם שיעורי טבעאנחנו שומעים מהורים ל
המשוב הזה . ושומרים שלא יזרקו לאשפה הרגילה עיתונים ובקבוקים, לקטוף פרחים מוגנים

  .זאת היא ההצלחה האמיתית, מחמם את הלב

  

  שתי בקשות

מתחם קלאבקרים ומכוניות לתוך , אנו מבקשים מכל ההורים לא להיכנס עם קלנועיות  .א
הקפדה על כך חשובה . אבל מודעּות עדיפה על כל מחסום, נכון שאפשר להציב מחסום. הגנים

 – כערך מוסף –וכן ,  כל הילדים–בראש ובראשונה לשם שמירה על בטיחות ובטחון הילדים 
  . מהסיבות שדובר בהן כאן בהרחבה

כך אפשר . ם הבאבסוף היום דואגים הצוותים בגילים הצעירים לסידור החצר לקראת היו  .ב
לא פעם נשארות המשפחות לשחק . העונה על צורכי הילדים, להתחיל למחרת במקום מסודר

בגן . הבלגן מקלקל את הבוקר. ואינן מחזירות את החפצים למקומם, עם הילדים בחצרות
כי לילדים יש כבר יכולת להמשיך משחקים , הדס מסדרים את החצר רק בסופי שבוע

ם רוצים להמשיך את הבנייה שבה החלו אתמול ומוצאים אותה כאשר הילדי. מאתמול
 .אנא הקפידו להשיב בחצר כל דבר למקומו. הם מאוכזבים ומתוסכלים, הרוסה

 !לצוותי החינוך ולכל קהילת יפעת, חג שמח לילדים ומשפחותיהם

   מנהלת הגיל הרך–הילה שילה 
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� 

פנינג  ייפתחו שערי הבריכה בה12.6.16' יום א, בחג השבועות
  . חגיגי ועונת הרחצה תתחיל

  : שעות פתיחה בחודש יוני
  . 19:00-10:00: שבת, 18:00-13:00' יום ו, 20:00-16:00: 'ה-'א

  .אוגוסט יתפרסמו בהמשך- שעות הפתיחה ביולי
  .  אבי חכם–מפעיל הבריכה 

  .  רועי גולדמן–אחראי על הבריכה 
  
  כללי התנהגות בבריכה . א

וכשמפעיל הבריכה , ורק כאשר בנוכחות מציל,  בשעות הפתיחהך ורקאהכניסה לבריכה היא 
  !רחצה בבריכה ללא פיקוח מציל אסורה בהחלט. נמצא בשטח

 .משחקי כדור בשטח הבריכה אסורים �

 .אין להכניס לשטח הבריכה כלי זכוכית �

 .אסור לדחוף ילדים או מבוגרים לבריכה, אסור לקפוץ לבריכה �

 . ריכהאין לרוץ במשטחים מסביב לב �

 . הרחצה בבריכה מותרת בבגדי ים בלבד �

 . חובה להתקלח לפני הכניסה לבריכה �

 בעלי שיער ארוך חייבים בכובע לאיסוף השיער �

 . אסור להכניס בעלי חיים למתחם הבריכה �

 ).קארים-קולנועיות וקלאב, כולל טוסטוסים(אסור להכניס לשטח הבריכה כלי רכב מכל סוג  �

 . ומפעיל הבריכה ולהתנהג בהתאם לכתוב בשילוט בבריכהיש להישמע להוראות המציל �

" השגחה. "שבה אין בה מציל,  בבריכת הפעוטות6הורים חייבים להשגיח על ילדים עד גיל  �
  .המאפשרים הושטת עזרה מיידית, פירושה קירבה פיזית וקשר עין רציפים עם הילד

 .חצתם במים חייבים בהשגחת הוריהם בשטח הבריכה ובעת ר12ילדים עד גיל  �

 .על הבריכה חל צו למניעת עישון במקומות ציבוריים �

 .אסור להחנות רכב מכל סוג לפני שערי הבריכה המיועדים להיפתח בשעת חירום �

 .חניית הנכים מיועדת לרכבי נכים עם תו נכה בלבד �

 .רבע שעה לפני מועד הסגירה הנקוב: היציאה מהמים �

  

  אורחים .  ב
  . עת רשאים לארח בבריכהרק חברי אגודת מתיישבי יפ �

  . המארחים חייבים להימצא עם אורחיהם בכל זמן השהות בבריכה �

. יתר על הבריכה-כדי להימנע מעומס, אנא השתדלו להגביל מרצון את מספר האורחים �
  . התחשבות תבטיח הנאה לכולנו

  

  שונות, חנייהכניסה ו.  ג
 .בהתאם להוראות המשטרה, הכניסה תותר מהשער הראשי בלבד �

 .לפי דרישת המשטרה, בבריכה הותקנו מצלמות אבטחה �

 סמוך לבריכה יש מספר –) מהדרך העולה מאולם התרבות למוזיאון(לבאים מהשער הדרומי  �
קארים -קלאב, טוסטוסים, קלנועיות. כולל שתיים השמורות לנכים בלבד, חניות למכוניות

ת חנייה נוספים במגרש במרחק הליכה קצר יש מקומו. ניתן להחנות בין האורנים' וכו
 .הכדורסל הישן שהורחב ואפשר לחנות גם בחניות אולם התרבות

 

  ! ם- ל-ו-עונת רחצה מהנה ל כ

   מנהלת אגודת מתיישבי יפעת–מלכי לביא 
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מאחר שביפעת אין שמות לדרכים . בסוף פברואר נפלה רעייתי עדנה בבית ושברה את עצם הירך
 עדנה המתייסרת בכאבים עזים לבדה על הרצפה ולרוץ נאלצתי לעזוב את, ואין מספרי בתים

, ובעקבות מקרה נוסף, בעקבות אירוע חמור זה. לשער הכניסה כדי לכוון את האמבולנס לביתנו
פניתי למנהל הקהילה כדי לברר את סוגיית יישום , שאירע קודם לכן במשפחה אחרת, דומה מאוד

  . ני ארבע שניםהחלטת האסיפה על שמות רחובות ומספרי בתים מלפ

יש להעביר , .)ש.ר! כאמור, 2012משנת (השיב לי גלעד דקל שלשם ביצוע ההחלטה , אחרי תזכורת
, לאישור המועצה את המפה בצורה שעומדת בדרישות משרד הפנים ולבצע את השילוט בפועל

נה ובאחרו, בהמשך שלחתי תזכורת ועוד תזכורת. גלעד לא היה מוכן לנקוב בתאריך יעד.  בשטח
אף , לתשובה לא זכיתי. אף פניתי לצוות התיאום שחבריו הם מנהלי יפעת ואגודת מתיישבי יפעת

  .שמדובר בבעיה ציבורית ולא בעניין אישי

אני מבקש להזכיר לציבור כי לפני ארבע וחצי שנים הגיעה אלינו באמצעות המועצה האזורית 
כך שלכל אדם , ת ודרכים ראשיותתביעה בהולה של משרד הפנים לקבוע ביישוב שמות לרחובו

הסיבה לכך היתה בדיוק זו שאותה אני מעלה . כולל שם רחוב ומספר הבית, תהיה כתובת מלאה
  .הגעה מהירה לכל אדם במצבי חירום: כאן

הצוות הביא בפני הציבור הצעה ". צוות שמות"כינס בדחיפות , מנהל הקהילה דאז, קיטו הנדלר
בתאריך . ם והגיש בהמשך הצעה שלמה ומוגמרת לאסיפההתייחס למשוב חברי, ראשונית

באסיפה . לביצוע מיידי, בהסכמה מלאה,  אישרה האסיפה את הצעת צוות השמות14.3.2012
  .נמסר כי הדרישה היא לַׁשֵּלט את היישוב עד סוף השנה

במענה לשאילתא של גד ברנע , בשנה שעברה... ועוד שנה, עוד שנה עברה, עבר-סוף השנה חלף
 שמות הרחובות והכבישים הועברה ההצעה שלהשיב גלעד בעלון כי , באותו עניין בחודש מרץ

, הוא העיר שיש בעיה מסוימת עם מספרי הבתים. הלאדריכלית היישוב כדי שתכניס אותם למפ
 מפת פי-עלר הבתים ּואינה תואמת את מסּפ  שאושרה באסיפהמאחר ששיטת המיספור במפה

בדק האפשרות לבצע י ת,שאילתאהבעקבות :  סיים במשפט מעורר תקווהאך, תהפרצלציה של יפע
 .2015את השילוט במהלך 

 ועדיין כלום –גלעד נבחר בינתיים לקדנציה שנייה כמנהל הקהילה ,  הסתיימה זה מכבר2015שנת 
אני תובע מהנהלת יפעת לַׁשֵּלט לאלתר ! אולי אף ברשלנות פושעת, מדובר במחדל מתמשך. לא זז
  ! מדובר בדיני נפשות–יישוב לפני שאירוע נוסף יתרחש והאחריות תיפול עליה את ה

  ראובן שהם

  

  :גלעד משיב

אני מבין היטב את כאבו וכעסו של ראובן ומצטער בכל ליבי על החוויה הקשה שעדנה וראובן 
אינני יכול לפרוׂש כאן את כל הבעיות הכרוכות בהכנסת השמות למפה והתאמת המפה . עברו
אך מבין מדוע זה נתפס בציבור , ישות הגופים החיצוניים השונים שצריכים לאשר אותהלדר

החלטנו , ולאור האירוע החמור שתיאר ראובן ואירועים נוספים, לפיכך. כמחדל שמקורו באדישות
  .לשנות את הסדר ולקדם את השילוט ביפעת בשטח מבלי להמתין לאישורי המפה

ציב הנדרש לפרוייקט השילוט ונמנה חבר שירכז את הפרוייקט שלושה נכין את התק-תוך שבועיים
 מקווה אני. נאים ואסתטיים,  אולי בסיוע צוות מצומצם שיסייע בבחירת שלטים ברורים–

  .תשרי חגיפרוייקט השילוט יסתיים לקראת ש
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קבוצת השרון וקבוצת ,  ואפתה לחם לגבת1933שהוקמה בשנת , סיפורה של המאפייה בגבת
איך הושבתה המאפייה , בין היתר, סּוַּפר שם". חמץ ומצה"הובא בעלון פסח תחת הכותרת , ותעיינ

כדי להבטיח שבימי החג תהיה למשקים , תמיד לקראת פסח, לשבוע אחד בשנה לשם שיפוצים
  . ו"במקרה של תקלה ח, אספקת לחם טרי בשבוע שבו אי אפשר לקנות לחם במקום אחר

מובא סיפור שכולו אמת מאוצר הסיפורים של , הוא גם חג הלחם, הקציר הוא חג –לכבוד שבועות 
   .וגם המשך קורות האפייה של לחם משלנו, המאפייה המשותפת

  תקלה במאפייה

. ל ציפרשטיין שהמלח נגמר' התברר לאופה המסור מיכ1946באחד הלילות של שנת 
קצר מן הרגיל הבחין אחרי פרק זמן . הוציא שק מלח והמשיך בעבודה, הוא ניגש למחסן

ל הוציא 'מיכ. מה שאומר שהלחם מוכן, ל שהקרום של הכיכרות בתנור כבר כהה'מיכ
היה , ובכל המחזורים הבאים, הכניס ַנגָלה חדשה והופתע כאשר גם הפעם, את הכיכרות

  . משך האפייה קצר מן הרגיל

בור העמיס את שקי הלחם ע, בשעה ארבע וחצי בבוקר הגיע מיישקה עם הסוסים
אביה של צפורה , שמואל ויינשטוק' זה היה אחרי שר. קבוצת השרון ועיינות ויצא לדרך

התהפך עם העגלה , שנסע מדי יום להביא את הלחם מגבת לקבוצת השרון, צבעוני
ולכן נעזרו קבוצות רמת דוד בשירות ההובלות המסור של מיישקה , הרתומה לפרידה

  .קולבובסקי

הלחם נראה לה . האקונומית של גבת,  אסתר ויגודסקיברבע לחמש הגיעה לעבודתה
חשבה אסתר , משהו לא בסדר.  הְּפנים היה לא אפוי–היא פתחה כיכר . קצת משונה

  ". מבחן החתול"והחליטה לערוך ללחם את , לעצמה

. החתול של המטבח התבונן בחתיכת הלחם שהוגשה לו בצלוחית חלב וסירב לנגוע בה
, ל סיפר שלא היה שום דבר מיוחד'מיכ. ל מה קרה בלילה'כאסתר הלכה לשאול את מי

הלכו , מאחר שעל השק לא היה כתוב כלום... חוץ מַׂשק מלח חדש שהביא מן המחסן
  .לראות מאיזו ערימה נלקח, למחסן

זאת היתה ערימה של : החוויר, המחסנאי, בנימין רוזנבנד. ל הצביע על הערימה'מיכ
נשלח בבהילות , שחזר בינתיים מקבוצת השרון, מיישקה!  גופרת אמון–שקי דשן כימי 

שיהיה לפחות , ל הרצוץ אפה מחדש לחם טרי'חזרה כדי להזהיר את החברים ומיכ
 .לארוחת הצהריים

�  

מאיר , האופה שלנו. נמשכה השותפות במאפייה של גבת, למרות משבר הפילוג, גם כשעברנו ליפעת
  .ויפעת תקים מאפייה משלה,  בגבת וחולם שיום יבואיום לעבודתו-היה יוצא יום, )שוורץ(שחר 

המאפייה .  תחנת חייו הראשונה בארץ–מאיר רכש את הידע המקצועי באפיית לחם בכפר החורש 
ועד מהרה , מאיר אהב מאוד את החברים ואת העבודה. היתה הענף העיקרי של הקיבוץ הקטן

ת שוורץ לעבור מכפר החורש לגבת כאשר נאלצה משפח. נהיה מַּסָּפר מקצועי לאוֶפה מומחה
והמשיך , השתלב מאיר בצוות המאפייה כמובן מאליו, בנסיבות מחלת הצהבת הקשה של אסתר

  .בכך כאמור גם אחרי המעבר ליפעת
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ולא היתה כתובת , התנור הישן קרס:  נסגרה המאפייה המשותפת מסיבות טכניות1966בספטמבר 
. ת האחרונים היתה העבודה כרוכה בסכנת חיים ממשבשבועו: "מאיר כתב בעלון יפעת. לתקלות

. וביחד עם הטיט שהיה אמור להחזיק אותן התפוררו לתוך התנור, יום יום השתחררו לֵבנים
בשבועיים האחרונים נשרף גם . התבניות שבורות מקופלות, מוביל הדלת והמיכל היו סתומים

נו עד הסוף והצלחנו להשתמש בכל למרות הכול משכ. הטרנספורמטור שסיפק לנו ָמאֹור לתנור
  ." 'המלח וכו, השמן, מלאי הקמח

חברים ... זה נשמע מּוָּכר,  משום מה–הדיונים על כדאיות הקמת מאפייה ביפעת נמשכו ונמשכו 
. שהלחם הקנוי לא התקרב לקרסוליו,  כולם התגעגעו לטעם הלחם המשובח–רבים תמכו ברעיון 

. היתה להקמת מאפייה ביפעת כדאיות כלכלית, יהםלפי חישוב: גם אנשי משק היו בעד
כאשר מחסן הבגדים עבר ממקומו , ההתלבטות איפה לַמֵקם את המאפייה נפתרה כשנה אחר כך

המבשלות יוכלו לנצל . "הקומות שהוקם ליד המכבסה-מתחת למטבח למקומו החדש בבניין שלוש
נוכל לקמץ ", התומכיםאמר באסיפה אחד , "את החום האצור בתנור לאחר אפיית הלחם

  ".בהוצאות החשמל וגם לגוון את התפריט

אבל , סוף לקנות תנור ולהקים מאפייה בבית-  הוחלט סוף1968בפברואר . עוד כמה חודשים עברו
כעבור חודש היה ערעור והוחלט לבדוק שוב את הנתונים ולדחות את ההחלטה לשלושה 

. חלום אפיית לחם בבית נגוז.  על עזיבת יפעת הודיעו אסתר ומאיר שחר1968בנובמבר ... חודשים
נאכל , אם אין לחם של הבית: מה-מצאו בזה כמה חברים נחמת, כאשר הקמנו את הקונדיטוריה

  .שלנו. לפחות עוגיות
  .א.מ

  

במרכז הקהילתי בתמרת מוצגת זו השנה הרביעית בחג השבועות התערוכה היפה של אמני 
פיסול (מיכל דורון , )צילום(ותיהם של עופר שפריר יפעת מיוצגת בתערוכה בעבוד. העמק
  ).ציור(אופיר בגון , )בנייר

, של עופר שפריר הוא צילום דרמטי" דהין ּבֵ עֵ "
,  מימין–  בשטחמחולק לשניים על ידי עמוד חשמל

אחד הדקלים שהיו מסמלי , מעל סבכי הצבר
נפגע על ידי חדקונית , המקום במשך עשרות שנים

. כפותיו קרסה על הגזע המתת ּפַ הדקל וחּו
הפטל סבך עומד ב, שטרם נפגע,שנידקל , משמאל

  . על אחריות המתבונן–המטפורות. והצבר

  

של מיכל היא עבודה צבעונית מרשימה " קקטוסים"
מזכירה את הקקטוסים הצבעוניים של , מאוד

,  אולי כביטוי לסכנה בהתקרבות אל היופי–מקסיקו 
 שנשאר חתום וסגור בניסיון לגעת בתוכן הפנימי

  .הקוצים מאיימיםומאחורי הצבע העזים 

ציורי השמן שלו  נימשאחד , של אופיר" רכס תמרת"
בתשומת הלב , מרגש בקומפוזיציה העדינה, בתערוכה

היכולת לגעת בלב . לפרטים ובנגיעה הרכה בנוף העמק
שבו , ציור דומם, הדברים מורגש גם בציור השני

  .חפצים הגלויים בנסתריםמשתקפים מראות 

  !תודה על כל היופי הזה
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השתנה ' ב-'המגרש הגדול שמאחורי מרכז א
הפכו אותו לשטח ' לבלי הֵּכר אחרי שילדי כיתה ז

עם שולחנות , פעילות והתכנסות נאה ומזמין
קראו הילדים , "הבוסתן. "פיקניק ובור למדורה

גים  אולי משום ששתלו בצמי–למפעל זה 
צמחי , הצבעוניים סביב השטח עצי פרי ועצי נוי
ואולי , תבלין ופרחים והם רואים רחוק לעתיד

לימים הרחוקים שבהם , דווקא כֵהד לעבר
 זה שמאחורי האורווה –הבוסתן האמיתי 

 שימש את –בין יפעת למגדל העמק , והלולים
, משחקים, ילדי יפעת לאינספור פעולות

ודה לכיתת בר המצווה ת. פיקניקים ובילויי קיץ
. ולהוריהם על הרעיון היפה והביצוע המושקע

  !יישר כוח

  

  שיני הזמן

בשנים האחרונות החלה התפוררות מדאיגה 
הקורות האלו . 400של קורות הבטון בבתי 

ועם התפרקותן , מחזיקות את המבנה כולו
  . הוא עלול להתערער

 2016בתוכנית ההשקעות לשנת 
אושרה השקעה בחיזוק 

השבוע החלו לבנות את . בתיםה
הפיגומים סביב הבתים 

  . הראשונים

דיירי הבתים מקבלים בלי 
תלונה את הרעש של דפיקות 

מי כמוהם יודע כמה . הפטישים
מפקח על . החיזוק הזה חיוני

הביצוע קונסטרוקטור מקצועי 
מה , מיכה להמן, מצד יפעת, וכן

, שמבטיח שהכול יבוצע כהלכה
  ".קיצורי דרך"בלי 

 הבוסתן
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   בהוקרה- לצביקה , 6.6.16
ען ים מהשדולה למכ"ח, צ"קגבי אוסם מהת: מימין לנעמי וצביקה
 .עליזה לביא ,מייקל אורן,  איציק שמולי: החיילים הבודדים

  בהוקרה

 בתנועה הבודדים החיילים למען פועלו על דופן יוצאת הוקרה תעודת לוי צביקה קיבל השבוע
 הבודדים החיילים למען הפועלת בכנסת השדולה ידי על לירושלים הוזמן צביקה .הקיבוצית

   .ולאחריו הצבאי השירות במהלך

 באמבולנס לירושלים הנסיעה
 אבל ,ומורכב גדול מאמץ היתה

 עם מייד כי – דאיכ כנראה
 בחיבוקי צביקה נעטף ,כניסתו

 .ברעֵ  מכל נדירים ואהבה חום
 כמו ,דמעות מחו ונעמי צביקה

 – המרגש במעמד שנכח מי כל
 אנשי רק ולא – כנסת חברי

 של כים"הח גם אם כי ,השדולה
 כים"והח הקיבוצית תנועהה

 וכן ,משכבר צביקה של אוהביו
 וחיילים חיילות ,צ"התק אנשי
  .ואחרים יםבודד

 החיילים של אבא"ל צביקה הפך איך ,התחיל הכול איך לנוכחים סיפר שמולי איציק כ"ח
 ומסור דואג אב – השנים במרוצת וחיילים חיילות אלף 18- לכ אב – "הקיבוצית בתנועה הבודדים

 :אמר שמולי .יחיד בן היה כאילו אחד לכל ועזר הכול שראה ,ומיטיב טוב ,כמוהו מאין
 כוח נכנס הבודדים החיילים של לצרכים ובמענה בטיפול שקשור מה בכל שנוצר קוםלווא..."

 ל"מזכ ,מאיר ניר בשם ".צביקה כוח .ונתינה אמונה שכולו כוח .אחד איש של כוח .מיוחד
ל ומשרד הביטחון " רתם את צהצביקה" :היתר בין ,נאמר )ל"בחו הנמצא( הקיבוצית התנועה

". נדבות והעשייה למען מי שתורם למען המדינה לכל מקום בו היהיקט והכניס את רוח ההתילפרו
 על חמות במילים לה שהודו ,הנוכחים מעיני נעלמה לא נעמי של הנדירה הטוב קרינת גם

   .האינסופית ותמיכה השותפות

 מאוד התרגשנו – בעיתונים עליו קראנוו בחדשות שידורב מעמדה את ראינוש ,יפעת אנשי ,אנחנו
 כך שכל מיל נכונה בדרך הוקרה מביעה המדינה שגם קורה שלפעמים על שמחנו .נעמיו צביקה עם

  .להוקרה ראוי

  

  "ְלַחג ָקִציר ָקֵרב / ,ָזר ָוֵרעַ , ּבוֹאּו, ּובוֹאּו"
  )רחל/ חג (

 האזורית המועצה מצילומי
 חג לקראת יזרעאל עמק

 חינה :ו"תשע השבועות
 11-מ שתיים עם גולדהור
 ושי ליא – והנכדים הנכדות

 של בנותיהן ,המתוקות
   .ואודי שמרית

 את מכניסים  הצילומים
 – ללב היישר החג שמחת
  .ולהתפעל ,לראות

  
  קרן שביט: הפקה
 עמרי אילת: צילום
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התקיים ביפעת ) 1966(ו "בערב שבועות תשכ
מאיר תיקון ליל שבועות הראשון ביוזמתו של 

עד אז נחוג : היה זה חידוש יוצא דופן. ל" זאיילי
חג השבועות בציבור החילוני רק בטקסי 

מאיר . חגיגות קציר ויציאה אל השדה, יםביכור
ביקש להחזיר לחג את הממד היהודי הייחודי 

  . לימוד בליל מתן תורה: שנזנח

כפי שחששנו , דש ביפעת לא דעךהמנהג שחּו
אורו , אדרבא. שיקרה בשנים הראשונות לקיומו

ועודו הולך ומתחזק משנה לשנה , נתחזק והלך
- ף מחוצה ואבכל רחבי הארץ, בדרכים מגוונות

במקביל ללימוד שלנו יתקיימו בליל החג . לה
 כל חבורה –השנה מאות תיקוני שבועות 

סיבה לשמחה וגאווה על תרומת יפעת , ובחירתה
ביפעת יתקיים התיקון זו . לתרבות הרוח בארץ

 בשנים האחרונות בחסותה – ברצף 51- השנה ה
ובעזרתה של המועצה האזורית עמק יזרעאל 

  .  מי חלב ודבשבמסגרת פסטיבל י

ו יוקדש להיבט מיוחד "תיקון ליל שבועות תשע
השפעתו של שיר יידי : ומרתק של לימוד תורה

צר , חדר קטן("אויפן פריפעטשיק , פשוט אחד
שבו , המזרח אירופי' חדר'על דימוי ה") וחמים

המורה והמנחה . למדו ילדים בני חמש ומטה
ת דוד אסף מאוניברסיט' שלנו בלימוד הוא פרופ

בעזרתו נעקוב אחר היחס בין דימוי . אביב- תל
 נושא שיש –מציאות לבין המציאות האמיתית 

  . לו נגיעה למגוון עצום של נושאים ותופעות חיים

ותושביה אנחנו מקווים שרבים מחברי יפעת 
  . ומזמינים את כולםישמחו להשתתף בלימוד

  מרים ויואב אהרוני

 

  ארץ זבת חלב ודבש

טל ל ומרים די'משה
בטקס הביכורים של 

  ): 1966(ו "שנת תשכ
דבורה ענקית מבית 
היוצר של דוד מנור 

 ממכוורת וצנצנת דבש
 . יפעת
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