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  שנאה: מתוך                                                      
    

 ,הְּפָעִלים עֹוֶדּנָ -ָמה ַרַּבת, ְראּו
  ַּכָּמה טֹוב ׂשֹוֶרֶדת

  .הְּבֵמָאֵתנּו ַהִּׂשְנָא

  .תְּבֵאיזֹו ַקלּות ִהיא ְמַדֶּלֶגת ֵמַעל ְמׂשּוכֹות ְּגבֹוהוֹ 

 .דִלְלּכֹ ,  ְלַזֵּנק– ַּכָּמה ַקל ָלּה

  .ֵאין ִהיא ּדֹוָמה ִלְרָגׁשֹות ֲאֵחִרים

  .ְמֻבֶּגֶרת ּוְצִעיָרה ֵמֶהם ְּבֵעת ּוְבעֹוָנה ַאַחת

  ,ְּבַעְצָמּה יֹוֶלֶדת ִעּלֹות

  .ַהְּמִפיחֹות ָּבּה ַחִּיים

  .דעַ -ְׁשָנָתּה ֵאיָנה ְשַנת, ִאם ִהיא ִנְרֶּדֶמת

 .ֶאָּלא מֹוִסיף, ֹוָנּהֵׁשָנה ֵאינֹו ּגֹוֵרַע ֵמא-ֹחֶסר

   –ת ָּדת א ּדָ 

  .קָהִעָּקר ִלְרֹּכן ַלִּזּנּו

   –ת מֹוֶלֶדת א מֹוֶלדֶ 

  .הִעָּקר ְלַזֵּנק ָלִריצָ הָ 

 .הֶצֶדק טֹוב ְּבתֹור ַהְתָחלָ 
  .ָּכ ִהיא ְּכָבר ּדֹוֶהֶרת ֵמַעְצָמּה-ַאַחר

  . ִׂשְנָאה.ִׂשְנָאה

  ֶאת ָּפֶניָה ְמַעֶּקֶמת ַהֲעָוָיה

  .ֶׁשל ֶאְקְסָטַזת ַאֲהָבה
  

  –ם ָהְרָגׁשֹות ָהֲאֵחִרי, ָאח

 .חֹוָלִנִּיים ְוִנְרִּפים
 ִמָּמַתי ְיכֹוָלה ַאֲחָוה

 ?םְלַקּוֹות ַלֲהמֹוִני
  ַהִאם ֶחְמָלה ִהִּגיָעה

  ?הַּפַעם ִראׁשֹוָנה ַלַּמָּטָר -ֵאי

  ?ַּכָּמה ַּבֲעֵלי ָרצֹון ִהיא סֹוֶחֶפת ַאֲחֶריהָ , ַסְפָקנּות

  .ּהיֹוַדַעת ֶאת ֶׁשלָ ׁשֶ , ֶפת ַרק ִהיאסֹוחֶ 

[...]  

  .תל ֵעת ְנכֹוָנה ִהיא ִלְמִׂשימֹות ֲחָדׁשוֹ ְּבכָ 

  .הְּתַחּכֶ , ִאם ַחֶּיֶבת ִהיא ְלַחּכֹות

  ?ִעֶּוֶרת. אֹוְמִרים ֶׁשִהיא ִעֶּוֶרת

  ףֵעיֶניָּה ַחּדֹות ְּכֵעיֵני ַצּלָ 

  ְוִהיא ַמִּביָטה ֶּבָעִתיד ְּבֹאֶמץ

  .ּהיא ְלַבּדָ  ִה –

  

  ויסלבה שימבורסקה

  רפי וייכרט: תרגום
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  12.7.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  קליטת משפחות שאינן בני יפעת.  1

ד לאפשר קליטת משפחות "צוות צמבישיבה קודמת של ועד ההנהלה החל דיון בהמלצת 

שאף אחד מבני הזוג אינו בן אף , אחדות שחיות ביפעת כבר שנים ורוצות להיקלט לחברות

הצוות צופה  :'בננה' במתחם היצוע פרוייקט הבנייהעל מנת להבטיח את ב,  בין היתר–יפעת 

קליטת משפחות אלו עשויה . קושי למלא את כל המגרשים במתחם על ידי משפחות בנים בלבד

אחרי עיכובים ממושכים הפוגעים במשפחות הבנים הממתינות , להוציא את המהלך לדרך

  .לבנייה כבר זמן רב

הבנים על משפחות את הדיון עם הקדם ם בלסיי; לאשר עקרונית את המלצת הצוות הוחלט

 לבנים  ולהעבירקטיפרויב שחתימה עליו מהווה אישור סופי של המשפחות שהן ',נספח הדיור'

התאם  ב,לאחר מכן. 2016 כל זה במהלך אוגוסט –  של עלויות הפיתוחסופייםאומדנים 

  . יפעת בני משפחות שאינןיתקיים דיון נוסף בעניין קליטת , מידת הצורךלנתונים וב

   'בננה'מתחם ה בתיםדגמי הב.  2

 ים שייבחרודגממצומצם של מספר ייבנו ב 'בננה'הבשעתו קבעה האסיפה כי הבתים במתחם 

ה יפה מעבר מבנייה מרוכזת לבניי אישרה האסמאוחר יותר.  בבנייה מרוכזת,על ידי הבנים

  .  בעינה נשארהעל פי הדגמים שנבחרוההחלטה לבנות . לבקשת הבנים, פרטית

ד ביקש "צוות צמ. על פי בקשת חלק ממשפחות הבנים, באחרונה הוחלט לאפשר גם בנייה קלה

מוועד ההנהלה לאשרר את ההחלטה על שמירה על התכנון הכולל של המתחם ובנייה לפי 

  . הדגמים שנבחרו

 באישור יתאפשרו רק  הבתיםשינויים בדגמי. לאשרר את ההחלטות התכנוניות הוחלט

  . ליות של הפרוייקטהאדריכ

  

  19.7.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

 ש העמק"ש יפעת וגד"איחוד גד

ש "ש יפעת עם גד" בנושא איחוד גד, שלישי בחודשים האחרונים, מפורט דיוןועד ההנהלה קיים

על התחייבות דגש כולל , ותעסוקתייםם וגם היבטים חברתיים ידיון עלו היבטים כלכליב. העמק

  . תנאי ההעסקה הקיימיםה עלושמירש שלנו בצוות "הגדשי אנכל לקליטת 

. ש העמק"גדעם ש יפעת "גדאת ההנהלה את הצעת ההנהלה הפעילה לאחד ועד  אישרבתום הדיון 

  . קלפיהצבעה בובאסיפה הנושא יובא לדיון 
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  שים"איחוד הגד

ש העמק שאושרה "ש יפעת עם גד"ההצעה לאחד את גד

אינה , )עמוד קודם' ר (19.7.2016בוועד ההנהלה מיום 

בכוונתנו , לפיכך. פשוטה כלל ועיקר לציבור היפעתי

לקיים תחילה מפגש הסבר במתכונת שיחת חברים 

ורק לאחר מכן להביא את הנושא להכרעת , פתוחה

  .האסיפה והקלפי

. השהועלו בדיוני ועד ההנהל השיקולים מירבבמפגש יוצגו . 9.8.16', ביום גהמפגש הפתוח ייערך 

שתתבקש לאשר או לדחות את העברת הנושא , תיערך אסיפה, 16.8.16' ביום ג, שבוע לאחר מכן

  .18-19.8.16', ו-'תתקיים ההצבעה בימים ה, אם האסיפה תאשר העברה לקלפי. להכרעת הקלפי

  

  תשלומי האיזונים

ב א יתב כל של חובה/זכאותה את המפרט דף הדואר בתאי החברים כל יקבלו 31.7.16' א ביום

השגות וערעורים על הנתונים יש להפנות בכתב , שאלות. לתשלומי איזונים במסגרת שיוך הדירות

  .לריקי במזכירות

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  

  

  

  הלמות  שנים    30  תמוז  'כ  ל" זגוטה מור

  למותו  שנים    33  תמוז  'כא  ל" זיצחק ורדי

  למותו  שנים    20  תמוז  'כא  ל" זצבי עופר

  למותו  שנים    12  תמוז  'כא  ל"פמן זמנחם קאו

  מותהל  שנים   40  תמוז  'כב  ל" זכרמית ביטון

  למותה  שנים   15  תמוז  'כב  ל" זאסתר ליסאי

  הלמות   שנים 32  תמוז  'כג  ל" זאלה גלילי

  למותה  שנים    22  תמוז  'כה  ל" זציונה ארצי

  למותה  שנים   15  תמוז  ' כה  ל"שרה ברזלי ז

  למותה  נים ש  44  תמוז  'כח  ל" זגניה פיין

  ולמות  שנים    31  תמוז  'כט  ל" זשמחה ארצי

  הלמות  שנים    23  אב  'א  ל" זרחל גולן

  למותו  שנים    7  אב  'א  ל" זיוסף זינגר

  הלמות  שנים    31  אב  'ד  ל"נחמה פייניק ז

  מותהל  שנים   30  אב  'ה  ל" זעדנה שפר

  ולמות  שנים   29  אב  'ה  ל" זמיכאל קושט

  ולמות   שנים 54  אב  'ו  ל" זהלל פיין

  ולמות  שנים    23  אב  'ז  ל" זניסן ורונה

  למותה  שנים   15  אב  ' ז  ל"עדינה השרוני ז

  מותהל  שנים   30  אב  'יג  ל"רחל קובולניק ז
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  נכון לעכשיו

בחודש . אנו מגיעים לאחד מרגעי ההכרעה אחרי הרבה עיכובים
יצטרכו המשפחות , מברתחילת ספט- סוף אוגוסטעד , הקרוב

הן מתקדמות  אם להחליט ' בננה'יה במתחם ההמועמדות לבני
  .השתתפותן בואת בתהליך או מקפיאות 

  :מקבילים בזמן,  כמה תהליכים?מה צריך לקרות עד אז
  

 המגדיר את זכויות ,)"נספח הדיור" ( ניסוח הסכם הדיורגמר  .א
 ההסכם נדון מזה זמן בין הנהלת יפעת לבין .המשתכנים בביתם

אנו . משפטיים של כל צדהנקלטים באמצעות היועצים ה
לקבל את אישור הנהלת יפעת ולאפשר , מקווים לסיימו בהקדם

  .את חתימת הנקלטים
  

 לקליטה המועמדיםהבאת  ולחברות  תהליך הקבלהגמר  .ב
 התהליך .האסיפה והקלפי לאישור – משפחות 9-8 –לחברות 

 ). משפחות8-9כ  (הזה מקביל

 

. יהי היתרי בנוקבלת,  לקראת מכרזהשלמת תכנון התשתיות  .ג
 ".בית בקיבוץ"טעם ם ממתכנניה ל ידימתבצע עהמהלך 

  

  פעולות לקידום התהליך
  

 יהיהמועמדים לקליטה ולבנמפגש עם הורי , האחד. םשני מפגשיקיימנו בשבועיים האחרונים 
, עלויותהנוגעות לשאלות בשני המפגשים עלו .  מפגש עם משפחות הבנים–והשני ' בננה'במתחם ה
 שמירב המועמדים יצטרפושניתן כדי מה אנו עושים כל  .נוספיםמידע פרטי לומים ואופן התש

  . שלא יוכלו לעמוד עכשיו בתנאים הנדרשיםהנעשה מאמצים למצוא פתרונות לאל. לתהליך
  

. לאישור האסיפההקשורים בקידום התהליך  נושאיםבמהלך החודשיים הקרובים נעלה מספר 
 קבלה : להביא חדשות טובות ולהגיע לישורת האחרונהנוכללקראת החגים  שים מקווואנ

  .תשלומים נדרשים והתחלת פיתוח התשתיות, חתימה על ההסכמים, לחברות

  ד" מרכז צמ–אבנר גלילי 

  
  

  פיקוח על חניית רכב באזורי המגורים  

האמנו .  המגוריםאזורירכב בכלי  חניית על פיקוח חיצוני היה חודשים לא מספרבמשך 
שהחברים והתושבים הפנימו את חשיבות ההקפדה על קיומן של החלטות שקיבלנו 

חזרו להחנות את חלק מבעלי הרכב ולרעה העדר הפיקוח נוצל  ,לצערי. במשותף
  .  המגוריםאזורירכביהם ב

 , החיצוני הפקחרשםבשבוע שחלף מאז  .ל החניותבשבוע שעבר חידשנו את הפיקוח ע
כל על . רכב שחנו במקומות אסוריםכלי לחות " דו40-למעלה מ .הפועל מטעם הקיבוץ

  . חשבונם מדי חודש/יחויבו בתקציבםהנקנסים  .₪ 50 קנס של מוטליה יח חנ"דו

ר על וכדי לשמו, וילדים ומבוגרים בפרט, למען בטחונם ושלומם של הולכי הרגל בכלל
כמה -יודע- בפעם המיקורא שב ואני , איכות חיינו וקיום סדרי החיים שעליהם החלטנו

 .היבמגרשי החנירק  הרכב להחנות את ,לַמֵעט בעלי תג נכה, תושבים והלכל החברים
   !אנא עזרו לנו בנושא חשוב זה

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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 צוות ה מתמשכת שלביוזמ. טיול ערב הפעם –טיול ותיקי יפעת לשוב יצאו ברוח טובה ועליזה 
מחכימים ומעשירים במרחק לא , בהדרגה לשפע אתרים מענייניםמתוודעים הוותיקים הרווחה 

  !איזה כיף. כך גדול מיפעת- כל

  ס שטעטל'יענקל

שבו , הוקם מוזיאון קטן ומקסים, ביוזמה של איש נמרץ אחד בשם גדי יעקב, בכפר חסידים
ים ציור, ספרים ושעונים, אמצעי חימום, עגלות וכרכרות, כלי בית ומטבח, מרוכזים כלי עבודה

) שטעטלים( כולם חפצים שהיו שייכים ליהודי כפרים ועיירות –ומשחקי ילדים וכל כיוצא בהם 
  .במזרח אירופה

, והסיפורים, אופן הצגתם של החפצים הישנים
השירים והריקודים של העיירה שליוו את 

אף אחד לא , כבשו את לב החברים כליל, הסיור
י כי למרות שכבר כמעט אין יודע; נשאר אדיש

הרי ההווי עצמו , יידיש בין הוותיקים של היום
הוא מייצג את , כך או אחרת: אינו זר להם

המקומות ואת העולם היהודי שמהם הגיע דור 
החברים יצאו . מייסדי הקבוצה, הראשונים

מוכנים ומזומנים לתחנת הטיול , בחיוך רחב
  .הבאה

  

  

   שמעון טייאר–חרש עץ 

המפליא , ירות הפיסול של האמן שמעון טייאר בכפר חסידיםנפעמים עמדו הוותיקים נוכח יצ
חפצים ופריטים שעשויים בדרך כלל , ליצור מעץ ארונות קודש וכן דמויות מגוונות וכלים

תיארה אחת המשתתפות את , "הנשימה נעצרה לי). "'מתכת וכו, עור, בד(מחומרים אחרים 
הנעליים , מעילי העץ, עץ הזרוק על הכיסאתיק ה, החוויה נוכח נגני תזמורת העץ על כלי נגינתם

בהשתאות יצאו משם אל התחנה . וכובעי העץ התלויים בכניסה ושאר יצירות האמנות היפהפיות
  .האחרונה
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  מרכז המבקרים של בתי הזיקוק בחיפה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אותם חרוטים הפוכים אדירי , "ותלבני"המשתי  אחתממוקם בבתי הזיקוק של מרכז המבקרים 
 מסתבר ).כיום אינן בשימוש(וק בתהליכי הזיקשנדרשו מים הלקירור ששימשו בעבר , יםממד

 תצוגה והדגמה, באמצעות מערכות משוכללות של הסברים בהירים. ללמודשאף פעם לא מאוחר 
, תחבורתיים, היבטים כלכליים, זיקוקבתי ההתוודעו החברים להיסטוריה של  ,אינטראקטיבית

חיים ב ו משאיבת הנפט הגולמי מבטן האדמה ועד שימושיו בתעשייה– גיאוגרפיים ונופיים
 חושית –ממדית -החוויה הרב.  ועודתהליך הזיקוקכימיה של הפיזיקה וה, המודרניים בכלל
  . חתמה את הטיול היפה–ואינטלקטואלית 

 
  

  הזמנה למירוץ יפעת השני

  .17.9.16יתקיים בבוקר שבת מירוץ יפעת השני 

  .מ" ק0.5- מ ו" ק1, מ" ק2, מ" ק5, מ" ק10 :המרחקים

, מתאים לילדים, המירוץ החווייתי הוא עממי ולא תחרותי
  .צעירים ומבוגרים בכל גיל, בני נעורים

  . פעילות ספורטיבית קהילתית משותפת:מטרתו

טופס ההרשמה כולל  .ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש

הצהרת נטילת אחריות וכן תשלום עבור , שייםפרטים אי
מקסימום , למשתתף ₪ 20ההשתתפות וחולצת המירוץ בסך 

  . למשפחה גרעינית ₪ 100

ההרשמה  .את הטפסים והתשלום יש להעביר לברקת כהן
  . 1.9.16-תסתיים ב

  !מהרו להירשם
  צוות המירוץ
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. אבן דרך ראויה לציון –  שנה20מלאו , תחנת שידור של איש אחד ליישוב אחד, לרדיו יפעת

תחנת  מספר על אוהד להמן). 1996(ו "מתחיל בהפנינג העצמאות ביפעת בשנת תשנ, אגב, המניין
השינויים במרוצת , המוטיבציה, ההתחלה:  בתנועה הקיבוציתהכנראה היחיד, תהרדיו המיוחד

  . וגם קצת על עצמו– חזית לעתידת, השנים

   ? יש לרדיו יפעתכמה מאזינים

עדי טלמור   המנוחאמר איש הרדיו,  חיפהביוזמת רדיובקורס לרדיו ותקשורת ,  שנה15-לפני כ
, אוהד ." אלף מאזינים שלא מתקשרים20-יש כ, צ"לגלאלינו על כל מאזין שמתקשר ": ולתלמידי

ת ההערכה הזאת כבסיס לחישוביו כמה מאזינים יש לרדיו לקח א, שבלע כל מילה ולא שכח כלום
בעבר אם ,  לאמור; אלף20 ולא 20-את מספר המאזינים המשוער הוא מחשב בכפולות של כ. יפעת

רדיו יפעת שידורי  לאזינוהפעם  זה אומר ש, ביום4-2כיום מתקשרים ו, ביוםמאזינים  20התקשרו 
או  נתונים ממשי אי אפשר להפריך מסדבלי .  מאזינים80-40יש לפחות וכיום ,  מדי יוםאיש 400-כ

הוא זוכר כל מילה טובה :  עבור אוהד זה לא באמת משנהאבל,  הזאתאת ההערכהלאשר 
  נהנורבים- שרביםעם ההרגשהטוב לו . כל תגובה לחידון,  לשירכל בקשה, כל שאלה, שנאמרה

  .עדיין נהניםלא מעטים ו, להקשיב לשידור

   ?למה המספר ירד

מאזין הצעיר  רוב הציבור .אמצעי התקשורת השתכללו והתגוונו, ראשית – זה היה צפוי: אוהד
כל אחד יכול להרכיב לעצמו .  ובטלפונים הניידיםחשב במ–אינטרנט  למוזיקה באמצעות הכיום

יש , שלא כמו בעבר: התחרות גדלה, שנית. בקלות רשימות השמעה של המוזיקה שהוא אוהב
שעשוע , מספקים ענייןוהם , כולל ערוצי מוזיקה,  לבחירהערוצים רביםהיפעתית ה טלוויזיבהיום 

לוח מודעות ה בו משודרותשהפנימי ערוץ ב שנים 18זה רדיו יפעת משדר , שלישית. ובידור
אנשי יפעת נכנסו לפחות פעם ביום לערוץ זה כדי להתעדכן בחדשות כמעט כל , בעבר. אלקטרוניה

המשיכו להאזין גם אחרי שסבב " נתפסו "רבים.  הקשיבו לרדיו יפעת"על הדרך"ו, המקומיות
 י מעטרק מתֵ , היום נשלחות הודעות היום לכולם בדואר האלקטרוני. המודעות של הלוח הסתיים

 על בסיס ערוץ המודעות ממשיכים להתעדכן באמצעות ,שאינם מורגלים בשימושי מחשב, ותיקים
?  יתבטלהשידור הפנימימה יקרה אם ערוץ ,  נמשכתוניהלוח האלקטרמגמת הירידה של  .יומי

  . ומאיימת–השאלה הזאת נשארת פתוחה ? המשמעות תהיה סגירת רדיו יפעתאם ה

   בראי הזמן של רדיו יפעתאמצעי השידור ותכני השידור, י השידורמועד

ה קמוזימשמיע את האוהד היה . ערבהאחר הצהריים ובשעות  פעל רדיו יפעת רקבתחילת הדרך 
כיום . וחידונים נושאי פרסים) פרומואים(קדימונים  ,תזכורותבתוכניות  ומשלב ,מקלטות שהכין

רשימות ההשמעה .  כולל שבתות וחגים–בכל ימי השבוע , ממה שעות בי24משדר רדיו יפעת 
ינגלים 'לַמֵעט השמעת הג,  בלי התערבותמחשב ומשודרותעל ידי אוהד בערוכות ) יסטיילִ לֵ ּפְ (

  ").רדיו יפעת איתכם ובשבילכם", "אתם מאזינים לרדיו יפעת(" שירים 4ים מדי הקבוע

אוהד מרגיש  .בעיקר צעיריםקהל היעד היה ,  במוזיקה חדשה אוהדבשנים הראשונות התמקד
 לפחות – קהל היעדהן משום ש, כעת. לי של אותו דורמוזיקשהיתה לו השפעה על עיצוב הטעם ה

כמעט אך אוהד משדר , טעם האישישינויים בהן מסיבות שקשורות ב ו, מבוגר יותר–בימי החול 
כולל ,  משנות השישים עד ראשית שנות האלפיים–שירים עבריים לפי עשורים : ת עברמוזיקורק 

, שירי אהבה נצחיים,  נוסטלגיים לועזייםםלהיטי; שירים יפהפיים שכמעט לא שומעים אותם
 שאיכותם גברה על כוחות המחיקה וההשכחה של ,רוק ושירי קצב של זמרים ולהקות, בלדות

  .הזמן
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   נוספים רדיושידורי

 50- אחת מכ– תחנת רדיו פיראטית ששידרה מעפולה – 'רדיו דן'כילד צעיר היה אוהד מכור ל
לא קיבלו תדר מאושר ולא רשיון , אזוריות שלא היו תחת פיקוח ממשלתי-תחנות מקומיותויותר 
משרדי .  פעילות בלתי חוקיתהתייחסה לשידורים כאללא וין אך המדינה העלימה ע, הפעלה

 ועודדו אותן בדרכים  תקציבי פרסוםלתחנות הפיראטיותממשלה ומוסדות ציבור אפילו ניתבו 
כאשר ',  את עוגמת הנפש שספג מהתחנה האהובה כילד בכיתה הכרעד היום הוא זו. נוספות

 שלחו לו – נחשבים-להיטים הכיהם אוסף  דיסק ע–  על פתרון חידה קשהבמקום הפרס המובטח
  . דיסק שבור עם סינגל של זמר שאף אחד לא שמע עליו

, "אלפי בני נוערעשרות אליל של , סנְ נביא הּדֶ "', שדרן רשת ג, השפיע עליו מאוד עופר נחשון, כנער
מאוחר יותר הושפע . 'קופסת הלהיטים' ת היומיתוכניתשהגיש את המצעד הלועזי ואת ה

, )הלועזית(' ברשת ג" האגדי" יצחק ואזאנא רםיובהם , ו עורכי מוזיקה נוספיםיקה ששידרמהמוז
אוהד  נחשף שהגישותוכניות אמצעות הב.  הנסיוני2בערוץ שחר - ואילן בןבגל הבטוח  רמןדגיא פ

  .טעמו האישיעיצבו את ש, סגנונות מוזיקליים ושירים חדשיםל

החל אוהד , שלו עצמולי מוזיקהמץ לסמוך על הטעם כאשר כבר היה לו או, באמצע שנות התשעים
 באותם ימים. במקביל לשידורי רדיו יפעתבחיפה ובעכו  , בקריות, בתחנות פיראטיות בנשרלשדר

כמרכזיות ונידחות ִליות שּו, קטנות כגדולות, היה מעודכן במצעדי הפזמונים של ארצות רבות
שילב שלו בשידורים . שירים חדשים שעלו לרשתמאות רבות של כמו כן היה מאזין ל. ומובילות

אחרי  והפכו שנים ספורות ,מהם אכן היו כאלה. שירים חדשים שנראו לו בעלי פוטנציאל הצלחה
ללהיטים שכיכבו במצעדים וברשימות השמעה יומיות ברדיו יפעת שהשמיע אותם לראשונה 

  .בתחנות הכי נחשבות

, עידן יניבשל ' כל היום אני חושב עליה '?דוגמאות

'Something 'לאזגו של הלהקה הבלגית )Lasgo(, 
 ועוד של שלומי סרנגה ומושיק עפיה' חלום מתוק'

' פונוקול'שימש אוהד כממליץ לחברת , בנוסף. ועוד
שייבאה שירים והוציאה אותם כאלבומי אוסף 

 :המליץעליהם  השירים שבין. לחנויות המוזיקה

'Animals 'סריְק  ּגָ של מרטין) XGR(,'  Boom sem
parar ' אחותו של , "הלדאנַ רוֹ ("רונאלדו של קטיה

של ' Habibi I Love You ',)הכדורגלן המפורסם

שמו .  ועוד)Chawki (יקאו'אחמד צהזמר המרוקני 
קבע ברשימת התודות הופיע דרך להמן של אוהד 

וכך הפך , 'פונוקול' של שצורפה לאוספי התקליטים
 ומוערך על ידי עורכים מוזיקליים ושדרנים מּוָּכרל

  .בתחנות רדיו ארציות ואזוריות

  תקליטן

 אז. )DJ(עשה אוהד את צעדיו הראשונים כתקליטן , רדיו יפעתעידן לפני הרבה , כבר כילד צעיר
שאותן הקליט מהרדיו וערך , בהפסקה הגדולה קלטות שירים גבוה בווליוםלחבריו היה משמיע 

 ובנסיעות לכנרת  כבר תיקֵלט במסיבות הכיתה12בהיותו כבן . וכולם נאלצו לשמוע, לפי טעמו
דור הצעיר במועדון במסיבות ה גם במסיבות בני הנעורים בכלל ו–שלוש - וכעבור שנתיים,בקיץ

  . הצעירים בימי גדולתו

 –את כלל יפעת אוהד  הרקיד אירועים מיוחדים ומסיבות ראש השנה האזרחית, יםבמסיבות פור
 :ט גם מחוץ ליפעת במקומות שוניםקלֵ יתו, ותיקים צעירים ברוחםגם צעירים ו, בני נעורים
מועדון הגורן במרחביה ומסיבות , בסיס רמת דודבואירועים פתוחים מסיבות , הנָ מועדון הלּו

  . פרטיות

  .דעך קצת לצאת מהביתוגם הרצון הרצון להקפיץ את כולם , ט לצאת הוא ממעֵ תבשנים האחרונו
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באמצע בילוי :  שמצחיקה אותו ומשמחת אותו עד היום15אוהד נזכר באפיזודה מגיל 

 אמרו נבות אררט ואור צבעוני. חבריומשפחתי בבית של סבתא בחיפה הגיע אליו טלפון מ
כל הדיסקים ,  להםהשיב, אבל אני בחיפה.  אנחנו מבקשים שתבוא להרקיד אותנו:לו

בשביל לרקוד  !תבוא, אמרו לו, אנחנו לא מסתדרים עם הדיסקים. נמצאים אצלכם
, הלהמנים נפרדו מסבתא וחזרו הביתה? וכי היתה ברירה! ולשמוח אנחנו צריכים אותך

  .ירקדו כמו שצריך' ט'ח'ז- כדי שב

.  ליומיים בכנרתחופשיצאו ב' ט'ח'ז-הי ילד:  מאותה תקופהבערך,  זוכרהואועוד אפיזודה 
, תַתקֵלט לבֵאי החוף, אוהד, תביא את הדיסקים שלך: אמר לו, אור זוהר, המדריך המלווה

 האנשים שהיו בחוף 100- שעות השמיע אוהד מוזיקה ליותר מ3במשך ! שיהיה שמח
  !והיתה מסיבה אמיתית

  כרוז ספורט

אהבתו לספורט וקולו הרדיופוני הם צירוף . ורטבאחרונה נענה אוהד לפניות לשמש ככרוז ספ
 תפקיד שיש לו השפעה גדולה על אופי העידוד ורמת העידוד שאוהדים –מעולה לתפקיד הכרוז 

בכדורסל  'הפועל עפולה'במשחקי בית של מחליף כרוז היה בעונה האחרונה . מעניקים לקבוצתם
 הקבוצה .'תל חנן-עירוני נשר'כדורגל במשחקים הבית של קבוצת הנסיוני  וכרוז )ליגה לאומית(

בעונה הקרובה .  לליגה הלאומית'מליגה א, לראשונה בתולדותיה, עשתה היסטוריה כשהעפילה
מסגרת הליגה משחקים הביתיים של הקבוצה בחלק מהב כרוז – גאה ונרגש – כבר ישמש אוהד

 .הלאומית

  ?והעתיד, וסההווה פחות עמ, עשיר פעילותהיה העבר  : לרדיו יפעתובחזרה

התאים את הוא : סגל עצמו למצב שהשתנהמבינתיים אוהד . כפי שנרמז קודם, ט בערפלהעתיד לּו
הודעות באמצעות גם  מפרסם את תוכניות השידור,  לקהל המאזינים העיקריהמוזיקה המשודרת

אוהד . שיריםאלבומים ואוספי שולח למעוניינים לינקים להורדת , דואר האלקטרוניהיום ב
  .אבל במינון נמוך, שיך גם לתקֵלט באירועים פרטיים וציבורייםממ

  "יש לי מזל"

פתיחותם , שבזכות אהבתם למוזיקה,  אמא ואבא–לפני סיום מבקש אוהד להזכיר את הבית 
; לב למקצוע-הצליח להפוך את ההאזנה למוזיקה מנטיית, ותמיכתם הבלתי רגילה כל השנים

  . כך גאה-שבו הוא כל, ynetחוץ של עורך חדשות ה,  האח האהוב–ואייל 

  .איך ייראו תנודות גליו ואיזו מוזיקה תלווה אותם, נראה לאן ינוע זרם החיים
  !ברכות לרדיו יפעת לחגיגות העשרים, אוהדלתודה 

  .א.מ

  

  מזל טוב

  לצביה וגד ברנע

  הדילהולדת הנכדה 

  .בת למתי ושקד

  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לענת ועמי השרוני

   יערהלהולדת הנכדה 
  .בת לתום ומור

  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  לניצן ודורון רוזנשטיין

  עומר להולדת הבן
  שחר-ני בןלרותי ואהרו

  .להולדת הנכד
  !ברכות לכל המשפחה
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  צבאי חרדי  ארופ

 ידיעה על 'ידיעות אחרונות'עיתון בשבוע שעבר הופיעה ב
 שמוליק סוקליקר "סגן ד: "עושה היסטוריה"שרופא צבאי 

   .ל"הוא הרופא הקרבי החרדי הראשון בצה

 כילדידע כבר , אב לשניים, ד"חסיד חב, )27(ר סוקליק "ד
 להיות בתלמוד תורה במגדל העמק כי ייעודו בחיים הוא

אף שגדל בבית  .לשם כיוון את חלומותיו, לשם שאף. רופא
, ל"צהתגייס להיה ברור לסוקליק שי, חרדי ונשאר חרדי

הצטרף למסלול הוא . יהיה רציני ומשמעותישלו ושהשירות 
. גוריון-  באוניברסיטת בן ולמד רפואההעתודה הרפואית

 –על כל ההלכות  במהלך כל לימודיו שמר שבת והקפיד
צבאי של הכשרה הבמקביל עבר את מסלול ה. ה כחמורהקל

   .כולל קורס קצינים, הרופאים העתודאים

 .לבקשתו, 'נצח יהודה'גדוד החרדי  ב שובץ כרופאסוקליק
יקל הוא הרגיש שהרקע החרדי המשותף לו וללוחמים 

שאין סתירה בין חזק את ההבנה תקוותו היא ל. עליהם
  .ל"בצהקרבי ין שירות חרדי לב- אורח חיים דתישמירה על 

  ?ואיך כל זה קשור אלינו
  : מספר בגאווה לא מסותרתגדעון ברזלי

 בבית )בתורה הקורא(קורא  הבעל, מאיר סוקליק הוא בנו של "עושה היסטוריה"הרופא הצבאי ש
כילד וכנער היה שמוליק מגיע עם . ל ועשו שירות משמעותי"ייסו לצהגם אחיו התג. הכנסת שלנו
היו לנו שיחות , התפילות  באמצעאפילוולפעמים , י ואחרינ לפ. ביפעתבית הכנסתל תאביו מדי שב

הוא רצה להתגייס והיה חשוב לו להבין את המשמעויות של ההווי הצבאי . ארוכות על הצבא
. המשימות הצבאיות והמצבים שאליהם עלול להגיע חייל קרבי, והעמידה באתגרי האימונים

מברכים , בוגם אנחנו ביפעת גאים ,  מסלול קשה ולא מובן מאליוחריאכשהגיע לאן שרצה , עכשיו
  .  ומאחלים לו הצלחהאותו

  

  
  חיים-למור בן 

  .ל"צהשחרורך מברכות חמות עם 

  !הצלחה בהמשך הדרךאיחולי 
  

  לעומר פרידלר

  .ל" לצהךברכות חמות עם גיוס

  !איחולים לשירות משמעותי ומעניין

  הדור הצעיר ובית יפעת                    
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  מפגש פסגה

עם ביוזמת המועצה האזורית עמק יזרעאל נפגשו שלשום אנשי יפעת עם ראש המועצה אייל בצר ו
 ממלא – עידו דורי, ל המועצה" מנכ–דן תנחומא : בהנהלת המועצהממלאי תפקידים מרכזיים 

 מהנדס – מנהלת אגף קהילה ורווחה ודובי וינגרטן –חנה פרידמן  ,נומקום ראש המועצה וסג
ר " יו–ישראל -נעם בן: מיפעת השתתפו חברים בקיבוץ ובהרחבה וכן ממלאי תפקידים. המועצה

 חברי הנהלת –' אלעד שכנר ואבי סמוביץ,  מנהלת האגודה–מלכי לביא , אגודת מתיישבי יפעת
השגות ותלונות של , מטרת המפגש היתה לשמוע שאלות.  מנהל הקהילה–דה וגלעד דקל האגו

תיאום הציפיות ומענה , המשוב ההדדיותושבי יפעת מתוך הכרה בחשיבות ההקשבה ההדדית 
  .לצורך בתוספת מידע

 ;)גובה התקציבים והקצאות התקציבים (עסקו בתקציביםאנשי יפעת עלו ההשאלות והנושאים ש
איכות  ;)הסדרי תנועה בכניסה ליישוב(בטיחות ו) גידור( בעיות ביטחון ;התשתיות ביישובפיתוח 

שירותי הסעה ', העמק המערבי'תשלומי הורים בבית הספר  (נושאי חינוך; הסביבה ופינוי פסולת
חלק  .)ליווי החינוך המשלים ופעילות תנועת נוער, של תלמידים לחוגי העשרה וחוגי מצטיינים

חלקם , חלקם דורשים המשך דיון והבהרה בהנהלות יפעת,  הובהרו וקיבלו מענהמהנושאים
   .על ידי המועצהומענה טעונים המשך בדיקה 

המשתתפים משני הצדדים יצאו בהרגשה כי לעצם קיומם של מפגשי ההידברות יש חשיבות רבה 
   .ביחסים בין הארגונים וכי נכון וכדאי להמשיך בקיום מפגשים כאלה מעת לעת

  

  החלטהה

דאגה ומתח רב ליוו את הדיונים המתמשכים במועצה 
אזרחי בינלאומי האזורית בנושא הקמת שדה תעופה 

לעמדת המועצה יש חשיבות רבה במאבק . בעמק
, העמקלרבים מאנשי . בהחלטת הממשלה בעניין זה

היתה , המתנגדים להקמת שדה התעופה, ויפעת בכללם
, במהלךמסוימת  תמיכהיש דווקא מועצה בהרגשה ש

, כרגיל,  הסתפקהרוב.  אין אמירה ברורה–ובכל מקרה 
בראשם נוגה  ו, בינינורק מעטים. פאסיביתבהתמרמרות 

 להפגנותבלי לאות יצאו ,  שפריר ומוניק שוויקה- רותם
המשמעויות וההשלכות הזהירו מפני , המחאה בצמתים

יוקם פה שדה תעופה בנוסף לשדה שיהיו על העמק אם 
  . לפעולה את כולנוניסו לעורר  ו,הצבאי

. ביום ראשון השבוע הגיע הנושא לדיון במליאת המועצה
בצו פעילי המאבק נגד הקמת השדה ובליבם בחוץ התק

: סוף לנשום לרווחה-הדיון יכלו סוף בתום .חשש וחרדה
המועצה האזורית : ברוב קולות סוחף התקבלה ההחלטה

 להקמת שדה תעופה אזרחי ברמת מתנגדתעמק יזרעאל 
דוד בנוסף לצבאי ולהקמת שדה תעופה משלים בגבולות 

  .החלטת הממשלה בענייןבתקציב למאבק ה קצָ  ומַ העמק

  : שפריר- נוגה רותםכתבה " יפעת היא הבית"בדף הפייסבוק 

  -שמחה לעדכן ש

 , וערעוריםדחיות, יםינִ עם נסיונות לסּפִ , מייגעת וטעונה, ארוכה, אחרי מליאה צפופה

ל במתחם "שדה תעופה אזרחי בינהקמת נגד  התקבלה ברוב קולות גורף החלטת מועצה

  ! דוד-רמת

ית אבל אין ספק שעם רוח גּבִ , עכשיו צריך לעמוד מול החלטת ממשלה, המאבק לא נגמר

  .להחלטה הזו תהיה השפעה ,כל כך חזקה

  .יפעת התומכים ברחבי תודה לכל .זה לא מובן מאליו, תודה לכל מי שהגיע למליאה

  !המשך הצלחה לכולנו גם בזירת הממשלה
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 .עברנו ליפעת,  שנה62לפני ) יולי/תמוז(החודש , בימים אלה
כולנו נכנסנו ,  ילדים ומבוגרים–כולנו היינו חדשים במקום 

לבתינו החדשים והיינו צריכים ללמוד היטב את מפת היישוב 
כשאין אפילו , לאן ללכתאיך יודעים . החדש כדי להגיע הביתה

היו הרבה טעויות ומצבי ? עצים שיהוו סימני אחיזה בנוף
  . בסוף הכול הסתדר–מבוכה 

הנה שלושה סיפורים שניתן ,  שנותיה של יפעת62לכבוד 

  !?איפה אני גר: לכנותם בשם המשותף
  

  חיים גבתי. א

  מהמרכז החקלאי,אותל משרד החקל"אז מנכ, חיים גבתיחזר , ליפעתזמן לא רב אחרי שעברנו 
כל הבתים נראו לו בדיוק : לא זכר בדיוק איפה הבית שלוחיים . היתה שעת ערב מאוחרת. ליפעת

  . אותו דבר

אולי אתה יודע , חבר: " שעבר על המדרכה ושאליוסף דאוברניגש ל, המסור שלו יצא מהרכבהנהג 
אתה לא צריך ", השיב לנהג, "יש לך מזל: "העין לא התבלבל- דאובר חד ..."?איפה חיים גבתי גר

  ...!"ישר מולך, יושב במכוניתחיים גבתי , לחפש את הבית

  

  נורית שושני. ב

כדי לא להתבלבל בדרך לבית ההורים . כל הבתים דומים. ימים ראשונים ביפעת: נורית לא תשכח
 "!שלום"- ה. הביתה, הכדרכ,  בסערההבאחד הערבים נכנס.  את הצטלבויות השביליםהספר
 בתדהמה ישראל ההביטו ב, מתחת לתמונה אחרת, הלא מּוֶּכֶרתמן הספה אשר  נתקע כהולני שלהק

  "... ?איפה אמא ואבא", מנסה להבין מה קורה פה, הגמגמ, "מה אתם עושים כאן. "וצביה ביטמן

, אין דבר! דילגת על הצטלבות אחת: " וצביה פרצה בצחוק, על פניו של ישראלנפרׂשגדול חיוך 
  "...?תשתי איתנו תה. הבאהברוכה 

  

  יענקל קליינבוים. ג

חזר יענקל קליינבוים עם המשפחה ליפעת והשתלב , כעשר שנים אחרי שעזב את קבוצת השרון
וכל ! כמה גדולה יפעת, איזה יופי: "יענקל לא הפסיק להתפעל. כמובן מאליו, חזרה בענף הרפת

  . בץ יענקל לשבוע חליבת לילהשלושה אחר כך שו- שבועיים!"...  תענוג–הבתים חדשים 

כל . פנה לשוב לביתו וגילה שאין לו מושג איפה הוא גר, אחרי שהעבודה הסתיימה, בלילה הראשון
אחרי חצי שעה של !  אותו בית–לאן שלא תביט . ממש אותו דבר, הבתים החדשים דומים

, "? קליינבוים גראתה מוכן להראות לי איפה החבר: " הלך בלית ברירה אל השומר בשערםחיפושי
  . מעודכן בנחרצּות-השיב לו השומר הלא, !"אין אצלנו אחד כזה? קליינבוים. "שאל בנימוס

יענקל . הגיעה באותו זמן לשער חבורה עליזה של חברת הילדים שחזרה ממסיבה בגניגר, למזלו
, ה שחוריאמרה אראל!" אני יודעת". "?אולי מישהו יודע איפה החבר החדש קליינבוים גר: "שאל

  . שאמא שלה היתה חברה בוועדת הקליטה

תוהה על , נחת-אראלה הובילה אותו בשמץ אי
המעז לנחות על , נימוסיו המקולקלים של האורח
הוציא , כשהגיעו. המשפחה החדשה בשעה כזאת

ולנגד עיניה , פתח מהכיסהאורח החצוף מַ 
  .פיהק ונכנס, הנדהמות של אראלה

  

 


