
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  האהבה גודל

  

  ָהַאֲהָבה ֶׁשִּתְהֶיה טֹוב א

  ֵמַהַחִּיים ְּגדֹוָלה

  ַהַחִּיים ְּבֹגֶדל ַאֲהָבה ֲעִדיָפה

  ְוַהַחִּיים ָהַאֲהָבה ֶׁשְּכֶׁשִּיְתַנְּׁשקּו

  ְמֹאד ְלִהְתּכֹוֵפף ִיְצָטֵר א ֵמֶהם ֶאָחד ַאף

  ,ְּגִמיָׁשה ַאֲהָבה ֲעִדיָפה

  ִמְתַּכֶּוֶצת ,ִמְתַרֶחֶבת ,ֶׂשִּמְתַנֶּׁשֶמת

  ,ַהַחִּיים ִעם

  ֶסֶדק ֶּדֶר ְלִהָּכֵנס ֶׁשּיֹוַדַעת ַאֲהָבה

  ,ְסגּוָרה ְּכֶׁשַהֶּדֶלת

  ְּבֶׁשֶקט ַהִּמְפָּתן ַעל ִלְרֹּבץ אוֹ 

  ,ִּתָּפַתח ָאֵכן ֶׁשַהֶּדֶלת ִּביִדיָעה

  ְיַכּבּו א ַרִּבים ֶׁשַּמִים ַאֲהָבה

  םַמיִ  ַעְצָמּה ִהיא ִּכי

ם ִי ים ַמ ִּי   ַח

  

  לי עברון
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  16.8.2016סיפה מיום א

  ש העמק"ש יפעת לשותפות גד"הצטרפות גד

 ש העמק"ש יפעת עם גד"ד את גדלאחֵ דאז ההנהלה ועד הצעת  שנים נדחתה בקלפי 10לפני 
ל  ע ביסודיותבשנה האחרונה נבדק הנושא שוב. )דוד-שריד ורמת, שותפות בגידולי השדה של גבת(

ועד הצוות לוהמליץ , אחרי בדיקות כלכליות וארגוניות מעמיקות. ידי צוות חשיבה מצומצם
 ש העמק"על ידי גדכעת  צעיםמּומיוחדים הש העמק בתנאים ה"גדשותפות ללהצטרף ההנהלה 

  . )רשת ביטחון לארבע שנים, בתנאי מייסדים, ללא השקעותכניסה (

החליט לתמוך בהמלצה והעביר את הנושא להכרעת , תועד ההנהלה דן בעניין במהלך מספר ישיבו
לקראת האסיפה הוצגו היבטי הבעד והנגד בפני החברים בהרחבה . הציבור באסיפה ובקלפי

 ש" והן על ידי אנשי הגד ותומכים אחריםהן על ידי ההנהלה, הן בכתב והן במפגש פתוח, ובפירוט
  .ומתנגדים נוספים

  : ההצטרפותבעדנימוקים עיקריים 

עלייה ,  מצביעות על כדאיות כלכליתאובייקטיביים בדיקות שנערכו על ידי גורמים :דאיותכ �
  .תזריםבברווח ושיפור 

 ועלויות  עלויות שינוע כלים וציוד,איחוד הענפים יתרום להפחתת עלויות ניהול :התייעלות �
. שימוש במשאבים נוספיםובשיפור בהקצאת מים , צמצום מלאיםיאפשר , רכש תשומות

יציבות ל. של הענף הסיכונים התפעוליים והבלתי צפויים בהפחתתהיתרון לגודל מתבטא גם 
 . לאורך זמןהענףרווחיות  שמירה עלהתייעלות ול ה חשובתרומהמיתון תנודות שנתיות לו

 בטכנולוגיה חדישה  מההכנסות15%משקיעה מדי שנה ש "שותפות הגד :מדיניות השקעות �
ש יפעת אינו יכול להשקיע בחידוש ציוד וכלים שיעור קבוע "גד. ומתקדמת ובחידוש ציוד

ש בהתאם לביקושים "ת בגדעל גובה ההשקעוהקיבוץ כולו מחליט מדי שנה  כי , מההכנסות
שמשמעה ירידה ,  חלה שחיקה מתמדת במשאבי הענףבמצב זה. והתייחסות לצרכים נוספים

 .בפוטנציאל ההכנסות
שתחליף בבוא ,  צעירהת עובדים לדאוג בעצמו לעתודעתש יפ"גד אין בכוחו של :עתידראיית  �

 לטפח את ויכולתש רצון "לשותפות הגד. עתירי הניסיון, שניקים הוותיקים"העת את הגד
שהשתלמו בלימודי חקלאות  צעירים לקלוטו לאורך זמןוהניסיון ושימור הידע  ההתמקצעות

  . לאורך ימים ושנים בכבודלהתפרנסו להתקדם המאפשר, ורואים עתידם בענף גדול ומאתגר

  : ההצטרפותנגדנימוקים עיקריים 

על ,  המרכזי הזהיפעת יש כיום שליטה ניהולית מלאה על הענףקיבוץ  ל:שליטה בענף �
,  שליטה כזאתובתאגיד המשותף לא תהיה ל. ההחלטות ועל לקיחת סיכונים והתחייבויות

  .לנויתקבלו עלולות לפגוע בביטחון הכלכלי של כוחלטות שהוה
אינן נופלות ) הכנסה ממוצעת לדונם(ש יפעת "התוצאות הכלכליות של גד: אין יתרון לגודל �

 .לגודלאמיתי תרון יאין כנראה  –לאמור ; ש העמק"מאלה של גד
 ענף גידולי השדה נשאר כיום בסיס החיבור העיקרי של חברי יפעת וילדיה :היבטים רגשיים �

שאינו ,  החיבור הזה יתרופף מאוד בענף משותף.למסורת ארוכת שנים, לאדמה ולחקלאות
 .כולו שלנו

  .  להכרעת הקלפיש העמק"ההצעה להצטרף לגד העברת אושרה,  באסיפהבתום הדיון
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  מותהל  שנים   21  אב  'טז  ל"הר ז-חנה אבן

  למותו  שנים  28  אב  'יח  ל"ליפא ליסר ז

  למותה  שנים  18  אב  'יח   ל"סוניה מרגלית ז

  למותה  שנים   24  אב  'יט  ל"חנה אגסי ז

  למותה  שנים    5  אב  'יט  ל"הילדה לנדר ז

  למותה  שנים    24  אב  'כא  ל"יהודה ז-שושנה בן

  למותה  שנים    32  אב  'כב  ל"מרים אבישי ז

  למותה  שנים    12  אב  'כב  ל"שרה לוין ז

  למותו  שנים   9  אב  'כה  ל"חיים ז- שמואל בן

   שנים למותו35  אב  'כו  ל"חיים קיסטנברג ז

  שנים למותו   27  אב  'כח  ל" ז'עמיקם גורביץ

  למותו  שנים   14  אב  ' כח  ל"יעקב לוין ז

  למותה  שנים   22  אב  'כט  ל"חיה גולדהור ז

 למותה  שנים  11  אב  'ל  ל"נורה מילר ז

  

 

  

ש יפעת "הצטרפות גד הצבענו על 18-19.8.2016בקלפי שנערכה בימים 
  .ש העמק"לשותפות גד

  

  . חברים 180 בהצבעה השתתפו

  . מכלל המצביעים36.7%שהם ,  חברים66 הצביעו ש העמק"לגדההצטרפות  בעד

  . מכלל המצביעים63.3%שהם ,  חברים114 הצביעו ההצטרפות נגד
  
  

 .שים לא אושר"איחוד הגד

  1970  קיץ,בכותנה) לומיניוםצינורות א( העברת קווים –גידולי שדה יפעת 
 יאיר גולדהור ומשה גבאי
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  ".על קצה המזלג" משתפת ומעדכנת – מנהלת האגודה – לביא לכימ
 ידי ממלאי התפקידים הנושאים חלק מן הנושאים הנזכרים להלן יובאו בהרחבה בעלון הבא על

  .בעול ניהול התחומים והמגזרים

  חינוך

  .ז"נמצאות במהלכי התארגנות מתקדמים לקראת שנת הלימודים תשעמערכות החינוך 

חלוקת הילדים בין הגנים ובניית מצבת הצוותים ,  הושלמו תוכנית הבתיםבמערכת הגיל הרך
שהודות להם נשמרת יציבות , קים המנוסיםברוב הגנים ימשיכו הצוותים הוותי. החינוכיים

כדי לאפשר לצוותים להכין את , בעוד שבוע ייצאו כל הילדים לחופשה. המערכת ברמתה הגבוהה
, בתום שבוע של היערכות אינטנסיבית, 28.8.16', ביום א. הגנים לקראת קליטת ילדי מחזור חדש

  . ה של פעילות תחליקלטו הצוותים את הילדים בבתיהם החדשים ושנה חדשה וטוב

המסיימת את תפקידה בגמר ,  ייכנס מנהל חדש במקום ענת שנירלמערכת החינוך המשלים
זו ההזדמנות להודות לענת על המאמץ הרב שהשקיעה בילדי יפעת ולאחל לה . החופש הגדול

  . הצלחה בהמשך הדרך
עם ממלאי ים  הורי הילדים בחינוך המשלמפגשים שלנקיים , 21.8.16, ביום ראשון הקרוב

אפשרות לקבלת מידע ותשובות , התפקידים והצוותים החינוכיים במרכזים לשם היכרות
נקווה . 'יב-'וז' ו-'ה', ד- ' א– לפי שכבות גיל המפגשים ייערכו. העלאת רעיונות והצעות, לשאלות

  .שיפתחו שער למעורבות חיובית ותיאום ציפיות, בקשב ובפתיחות, למפגשים ברוח טובה

  שמירה

הכוללים תורנות שמירה של , הסדרי השמירה החדשים שעליהם הוחלט באסיפת האגודה
שבה יש חשיבות רבה למשוב מן , בינתיים אנו נמצאים בתקופת ניסיון. נכנסו להילוך, החברים

  .ולהשתפר עם הזמן וצבירת ניסיון, נעשה מאמץ לאתר בעיות וכשלים. השומרים ולהערות חברים

  בריכה

 בסוף עונת הרחצה . יםאכה להיות מקום מפגש חברתי ובילוי מהנה לכל הגילהבריכה ממשי
  .  ישופצו המלתחות לקראת הקיץ הבא

  תברואה

כדי להסיר . היקף העבודה של התברואן והמשימות שהוגדרו לו ביישוב נבדקים בימים אלה מחדש
) מיות ועכבישיםשמ, כגון נמלים(טיפול במפגעים תברואתיים נקודתיים בבתים פרטיים , ספק

אינם כלולים במשימות התברואה היישוביות ומי שמבקש את עזרת התברואן של היישוב לטיפולי 
  .צריך לעשות זאת במסגרת פרטית ובתשלום, הדברה בבית
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  בית הכנסת

מתיחת פנים "יעבור בית הכנסת , לקראת חגי תשרי הבאים עלינו לטובה בעוד חודש וחצי
גבאי , המהלך כולו נעשה בהובלת גד ברנע. החלפת מזגן ועוד שיפורים, הכוללת צביעה, "פנימית

המימון הושג מהמועצה . הדואג למוסד קהילתי חשוב זה במסירות וללא לאות, בית הכנסת
כך שהציבור יוכל ליהנות בחגים מחזּות מחודשת ונאה של , ד בלוח הזמניםנקווה לעמו. הדתית

  .בית הכנסת ומתנאים משופרים

  
  מפגש קהילתי 

נקיים מפגש חברתי חגיגי לשם היכרות עם החברים החדשים , לקראת החגים, בחודש הבא
קווים אנו מ. ולשם הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה, שנכנסו השנה לבתיהם בהרחבה, בקהילה

  .בלב פתוח ומתוך רצון כן לשילוב הכוחות למען קהילה אחת, להשתתפות רבים

  
  

� 

. ילד בן שלוש מקיבוץ בעמק יזרעאל נפצע בינוני מפגיעת מכונית"
  "...החולים כשהוא סובל מפגיעת ראשהילד הובהל לבית 

הידיעה העיתונאית הקטנה שהתפרסמה לפני זמן קצר הסעירה 
אבל האם ניתן לסמוך , ביפעת, בר לא קרה אצלנוהד, למזלנו. אותי

  !הכתובת ביפעת נמצאת על הקיר הרי ?תמיד על המזל

יום בדרך -שאותו ילדינו ואנחנו חוצים יום, בכביש שמתחת לביתי
עוברות מכוניות בטיסה , למרכזים ולגן השעשועים, לכלבו, לדואר
בית אני מכירה את מר. כאילו הן נוסעות באוטוסטראדה, מהירה
אבל הנסיעה כל כך מהירה שאני אפילו לא מספיקה , הנהגים
שלא לדבר על האפשרות לבקש , לנופף לשלום, ידאליהם להרים 

  .אילו היו מאטים קצת,  הייתי עושה זאת–לנסוע לאט יותר מהם 

,  ללא רשיון–חלקם נהוגים על ידי ילדים ,  קלאבקרים וקלנועיותעל המדרכות דוהרים: זאת ועוד
?  האם באמת צריך לחזור והזכיר כמה זה מסוכן ואיך יכולה להסתיים הפראות הזאת.ובןכמ

  ? שנועדו להגן על כולנו, את החיים ואת החלטות הקיבוץביפעת איפה הימים שבהם כיבדו 

, נוילד של ה–  הצילו את הילד הבא מקיבוץ בעמק יזרעאל!קחו אחריות –  שכל כך ממהרים,אתם
  .כםהילד של

  ביטמןלילך 

 

  מזל טוב

  לעידית ורועי שפריר

  עילאי והבן עמיתלדת הבת להו

  שפרירי נלרו

  .התאומים-להולדת הנכדים

  !ברכות לכל המשפחה
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  עָד א נוֹ ל הַ אֶ / ע ָד א נוֹ ל הַ אֶ /  עדָ א נוֹ ל הַ ים אֶ כִ לְ הוֹ 
   – עדָ א נוֹ ם ּבַ ׁשָ / ע  ַר ב אוֹ ה טוֹ ם זֶ ִא  / עדַ ֵּת -ּלֵ ל הַ ים אֶ כִ לְ הוֹ 

  ...האֶ א רוֹ הּון ׁשֶ יכָ ד הֵ עַ  / הימָ ִד  קָ ׁשחֵ נַ ד ְמ חָ ל אֶ ּכָ  / היֶ ְה ה ּיִ  מַ אוֹ /  נּולֵ ָר וֹ ת ּגת אֶ עַ דַ י לָ לִ ּבְ 
  ...דמֵ א עוֹ הּון ׁשֶ יכָ הֵ מֵ / ד דֵ ק מוֹ חָ ְר ד מֶ חָ ל אֶ ּכָ  / האֶ ְר ה ּנִ ת מַ עַ דַ ין לָ אֵ  / היֶ ְה ה ּיִ ת מַ עַ ַד ין לָ אֵ 

    סנדרסוןידנ

 
  :קרוב משתפים בתוכניות טווח,  של יפעתט"מחזור נ', בוגרי יב

  

  
  מתן אור

מקווה  ,ל"היתגייס לצ
לעבור בהצלחה את הגיבוש 

 ולהגיע 2016במבר בנו
  .לסיירת מובחרת

    

  
  עומר פרידלר

נמצא , תגייסכבר ה
  . בטירונות בחיל השריון

  !בהצלחה

  
  

  עמרי אורן

 ברנובמל ב"תגייס לצהי
  . לחטיבת הצנחנים2016

  

  
  גל פרץ

 ברנובמל ב"תגייס לצהי
ביקש לשרת במשמר . 2016

  .הגבול

  

  
  ליאור גנדלמן

בוגרת בית הספר הטכני 
,  האוויר בחיפהשל חיל

, תשרת כטכנאית מטוסים
  .מתגייסת בחודש הבא

  

  
  אילון רחמים

 .2017 במרץ ל"היתגייס לצ
מקווה להגיע לסיירת 

  .מובחרת בחטיבת גולני

  
  

  ר וקניןאו

  .2017 במרץ ל"התגייס לצת

  

  

  ני שנפיקרו

 לשנת שירות תיוצא
 – "אהבה"פנימיית ב

פנימייה טיפולית חינוכית 
ר בסיכון לילדים ונוע

    .בקרית ביאליק

  
  שי וקנין

 .2017 במרץ ל"היתגייס לצ
מקווה להגיע ליחידה 

  .מיוחדת בהנדסה הקרבית

  

  
  תום שויקה

בבית ' ממשיך ללמוד יג
  .הספר בקיבוץ אלונים

  

 

 
  !ב ה צ ל ח ה 
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  .  לביתה חדש בהרחבהמשפחת קליימןבשעה טובה נכנסה 

  :נכיר אותם

. גדלה במגדל העמק, 7עלתה לארץ עם המשפחה בגיל , נולדה בעיר ֶּפנָזה ברוסיה ,32ת ב ,מירה
מפעל  (PCBעובדת בתחום המכירות בחברת , בוגרת תואר ראשון בכלכלה במכללת עמק יזרעאל

  .במגדל העמק) ייצור למעגלים מודפסים

בוגר . מגדל העמקגדל ב, 7עם המשפחה בגיל עלה לארץ , מולדובה, נולד בקישינב, 33ן ב, בוריס
  .עובד בחברת בנייה בצפון, לימודי הנדסאות בפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון

  :בניהם

  .א"בבית הספר שגי' עולה לכיתה א, 6.5בן , שרון

  .עולה לגן הדס, 4.5בן , ירון

  
  

  
 משפחת דגן  גםבשעה טובה נכנסה

  .לבית החדש בהרחבה

  :נכיר אותם

,  בעפולהנולדה וגדלה ,40ת ב ,סנדרה
בעלת תואר ראשון במדעי המדינה 

, והחוג למקרא באוניברסיטת חיפה
של ו לחינוך חוגאקדמית של ה רכזת

תוכנית ההכשרה להוראה בבית 
  ".אורנים" במכללת היסודיהספר 

, נולד וגדל ברמת ישי, 42ן ב, עמיר
" נעלי הקיבוצים"בעלים של חנות 

  .ברמת ישי

  :ילדיהם

  .א"בבית הספר שגי' ה דעולה לכית, 9ן ב, יובל

  .בגן הדס, 5ן ב, זיו

תיכנס , בת שנה וחצי, שירה
  ".חצב"לפעוטון 
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הסתיימה שנת שירות מיוחדת במינה של שבעה בנות ובנים בני , )1966(ו "בקיץ תשכ,  שנה50לפני 
שפתחה שער ,  ראשונה מסוגה,זאת היתה שנת שירות פורצת דרך בתנועה הקיבוצית. יפעת

חל הֵ , מיפעת, מכאן.  במסגרת שנת שירותחברה הישראליתנוספות של תרומה לליוזמות מגוונות 
.  ונתינהמחויבות, התנדבות, קליטת עלייה ,ציונות: שיסודותיו, חברתי של בני נעורים- ישימפעל א

 את הדרך למה שיהפוך סללהש, 'ארז'ים ממחזור ות ובנבנשירות בדימונה של מדובר בשנת 
  .בעיירות פיתוח ושכונות מצוקה שנת שירות – 'עודד'בהמשך לגרעיני 

גליליהיוזמה היתה של    . כיתהמדריך ה, אבנר 

  : מספר אבנר
הרגשתי . מאוד ערכי,  וחזקזה היה מחזור גדול. 'עד גמר יב'  מכיתה ט'ארז'הדרכתי את מחזור 

 עצמם- בר להםשהן מעֵ , תומשמעותימשימות חברתיות אצל רבים מהם נכונות ורצון להתנדב ל
  .ולתועלת האישית

-שיי קליטה אישייםהתמודדה החברה הישראלית עם ק, אמצע שנות השישים, באותן שנים
, המצב הקשה ביותר היה בעיירות הפיתוח. כלכליים של אלפי עולים חדשים-תרבותיים-חברתיים

ביפעת היתה מסורת של התגייסות חברים . שאליהן הופנו רוב העולים, במיוחד הרחוקות שבהן
. ינוךארגון וח, מציאת עבודה, ")הנחלת הלשון (" בהוראת עברית–לעזרת מגדל העמק הסמוכה 

זה .  מדי פעםגם פעולות משותפותנערכו ובמגדל העמק מחברת הילדים היו מדריכים בנות ובנים 
הן למגדל ,  ערךכךהיה ל, ובכל זאת,  תמיד פעולות כאלה הן טיפה בים–אולי לא היה כל כך הרבה 

גרפית  הגיאון שלא היו בקרבתעיירות פיתוחהיו אבל  .במיוחד למתנדבים עצמם, העמק והן ליפעת
  .  הארץבדרוםבעיקר , ותיקים שיכולים לעזור בקליטה

לעזרת  ושנשלחל "נחחיילי   שלםמפקדכמה חודשים שהיה במשך  ,מיטבתהשל צעיר רשימה 
. שנת שירותבמסגרת החניכים שלי של רעיון להוציא לדימונה גרעין  היתה הטריגר ל,דימונה

 של בני הארץ לתרום לפחות משהו פות רוח צעירה וטובה של הזדהות ושותבטחתי בכוחה של
הדרכת ילדים ונוער בשיפור ובעזרה שיביאו האמנתי ; לצמצום הפערים ולהורדת מפלס הזרּות

זה עודד  ל כי יוכלו–בוצה יש ערך מוסף ליציאת הבנים בק הערכתי ש.והנחלת השפה למבוגרים
שיו היה צריך לגייס לעניין עכ. היתה חיובית ונלהבתלרעיון כיתה התגובה ב .זה בשעות קשותאת 

  .לדחות את מועד הגיוס של המוכנים לצאתהיה שבלעדיה אי אפשר , את עזרת התנועה

המסגרת (היה אז מזכיר הפנים של איחוד הקבוצות והקיבוצים , חבר קבוצת גבע, אלי גורן
ם בשום פני". אלי דחה את הרעיון על הסף). צ"ם ואחר כך התק"התנועתית שקדמה להקמת התק

הדרכה בתנועות : לשנת שירות יש רק שני יעדים ברורים ומוגדרים",  בתוקף ליאמר, "!ואופן
לתנועה אין .  ועזרה לקיבוצים צעירים, להתיישבות הקיבוציתפנות את בוגריהן שמַ הנוער

 ואינן משרתות את שאינן מעניינה הישיר את הצעירים שלנו למשימות שלוח ליכולתהקיבוצית 
  ."עתידה

 בנות עשרה היו ש"השגרעין ב. התנועהאישור את בסופו של דבר לקבל הצלחתי , ת זאתלמרו
 ענת עופר, צבי דגני, )ישראלי (חנה ברונר, )ברמן: היום (עתליה ברון: יפעתבני מהם שבעה , ובנים

הם עברו קורס מדריכים במשך . )ברנע (צביה שוחטאברהמי קול ו, )אשד (אילנה קאופמן, )רז(
  .והגיעו לדימונה לאחר מכן, ש להדרכה"יחד עם מגוייסי שכחודשיים 

מלאי מרץ החלו לפעול ". שילוח"בחר לעצמו את השם , חדור תחושת שליחות, הגרעין הקטן
, )כתיבה לאנאלפביתיםוקריאה יסודות  (ביעור הבערות: בדימונה בשלושה תחומים עיקריים

  . והדרכת ילדים ונוער למבוגריםעברית
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עריכתו של  שראה אור ביוזמתו ו, עלון חיילי יפעת–" צהלון"ב  הופיעולהלןהגרעין ד חברי דברי
. זמןה-בן, תיעוד אותנטי, איפוא, זהו. מאמצע שנות השישים, יאיר פסחי במשך מספר שנים

שינויי תפיסה ודעה , של ניסיון חייםפילטרים בהכרח דרך שעוברים ,  שנה50בשונה מזיכרונות בני 
 בזמן ה כפי שנתפס במציאותןהתבוניש כאן הזדמנות נדירה ל, דה אישית נוכחיתנ'והתאמה לאג

  .אמת

30.12.1965  
  צבי דגני

  צהלוןברשימה מתוך 

 אחריו לבוא בחגיגיות אותנו הזמין פנינו מקבל. שעבר שישי ביום לדימונה הגענו[...] 
 ונוכל נגיע תדקו חמש שבעוד ברורה תקווה היתה ,מאוד עליזים היינו. מגורינו למקום

 ...שעה רבע, דקות עשר הולכים). !שישי יום (קצת ולנוח טובה מקלחת לעשות סוף סוף
. בנייה בתהליך בתים כמה שבקצהו הפתוח בשטח אנו וכבר, הבנויה דימונה את עוזבים

 דימונה קצהלבסוף הגענו ל. כאלה גושים שלושה שיש מתברר, אליהם מגיעיםכאשר אנו 
  .םהעול בקצה ממש – םגרי אנו שם, החדשה

 שני עבורנו עמדו הדירות אחת באמצע. יסודי לניקיון מיידי כללי גיוסמצב הדירות חייב 
 הגיח ציודו כל על וקים'ג גדוד של בוקר מסדר. אותם פתחנו עולץ בלב. ידרים'פריג

 שמדובר התברר לתמהוננו אך, השיטפון בשיטת נלחמנו. קשה היה הקרב. לקראתנו
 גילויים לנו היו בהמשך... ממים חוששים שאינם מצויינים שחיינים, יבייםאמפ וקים'בג

 לכל אבל –' וכו!) רחוב שאין משום פשוט (רחוב פנסי אין, חמים מים דודי אין: נוספים
  .מתרגלים דבר

 עם שלנו הטבחים וסתדרי כיצד לשאלה הוקדשה הראשונות הגרעין מישיבות אחת
 שידגיש טרקטור אולי, אופן- תלת, אופניים: רבות ותהצע היו. ממרחקים המצרכים הבאת

 זה את לקחה צביה. גמל או חמור בסביבה לגייס הציע מישהו...  שלנוהקיבוצי האופי את
 חמורנסות להשיג ל יכולה היא דליה אחותהאמצעות שב ואמרה תהומית ברצינות

 בשיא להושא לאברהמי צביה פנתה, צחוקב ופרצ כשכולם. רביבים ממשק בפרוטקציה
 איברהים' שייח –" ?חמור על למרכז לרכב מתבייש לא שאתה נכון, אברהמי: "הרצינות

  ...!"והיוָ ַא: "צחה בערבית השיב

, פעם לא כי, לבשל לנו כדאי לא בכלל שאולי היא האמת. העיקר אינם הם אלה כל אבל
 ,מטבחה עד הלימוד משולחן בשורה ילדיו את האב מעמיד, משפחה ביתלמד בל כשבאים

 פס מיידית מופעל, רּכָ מּו לא תבלין בטעם תה של אחת כוס לשתות סיימנו וכשרק
 הכיר לא מאיתנו אחד שאף (קוסקוס צלחת מגיעה ולשולחן חיה האוטומטי השינוע

 במגרש להדרכה ולרוץ לסיים מוכרח אני... כאן שמח, בקיצור. אחר תבשיל או) קודם
  .15 גיל דע ה'חבר של רטוספה מגרש – ההשתוללות

  דגני צבי
  

22.1.1966  
  צביה שוחט

" ילדיה"ששמרה קשר עם ,  של הכיתה המיתולוגיתהמטפלת, מכתב לצפורה גוזנימתוך 
  לאורך ימים ושנים

 הקטנים הילדים על 19:00 בשעה. 16:30 משעה הנוער בבית כמדריכה עובדת אני[...] 
כאילו , הם אינם מבינים ,ידאגו ההורים כי שיילכו להם אומרת כשאני. לביתם ללכת

במשפחה גדול  הילדים מספר, ואכן. לי אומרים הם, "ידאגו פתאום מה". סיניתדיברתי 
במידה רבה הם גדלים ומתפתחים . מינימלית לב תשומתל בביתזוכים  אינםורבים מהם 

  .  על מקומםמאבק תוך ,רחובב
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גם  וכן ,אהמוצארץ  שפת היא השפה. שכאן ישראל להכיר קשהבבתי המשפחות 
אווירה וההווי ה אתפוגשים הילדים  הספר ביתרק ב. לילדים המועברים המנהגים
 מסייע לבית הנוער בית. קים ומשחריקוד, שירה ,באמצעות חומר הלימוד, הישראלי

  . הספר בשילוב הילדים בחברה הישראלית

 או במרוקו. נשיםה עלמאוד  מקשה צפוףוה העמוס הבית: ואשר לעבודתנו עם הנשים
ת עבוד כללפתע  הוטלה בארץ .ערבים משרתיםהיו להרבה משפחות יהודיות  בהודו
 החומריים הצרכים לפחות על ענותל מנסות הן . נשים שלא הורגלו בכךעל הרבה הבית

  . אבל קשה להן מאוד, בגדים וכביסה, ניקיון אלמנטרי,  אוכל–של המשפחה 

 את שואלת אני ואז ,החוצה הילדים את מגרשות אימהותה, שיעורתת ל בבואנו, לא פעם
אבל אני , משמעית- התשובה אינה חד?זו שעה מהילדים לגזול זכות האם יש לנו: עצמי

 להקדיש נשים אלוות יכול שבה היחידה השעה זוהימנחמת את עצמי בחושבי על כך ש
הדאגה הקיומית למשפחה שבה הן לזמן קצר מלצאת , לקידומן האישילחירותן ו, לעצמן

מרגש לראות . הכולאת אותן בבית ואינה מאפשרת הרחבת אופקים, מצאות כל הזמןנ
אני . כשהמתח מפניהן מתרופף והנפש ממריאה, הלימוד בשעתאיך הנשים משתנות 

סייעו להן י, המקנות לנשים מרחב נשימה, אלה שעות שאולי, אומרת לעצמי אז
  .שכרם ב הילדים ייצאשלפסד הוה,  עם ארגון החייםותהתמודדב
  
  

20.3.1966  
  עתליה ברון

  רשימה לצהלוןמתוך 

 אפשרש אנשים במציאת הקושי היא נוספת הצר. פעולה כל בעד מעכבת הסחבת[...] 
 לטפל במועצה שנקבעו האנשים. לשיתוף פעולה מצידם מכן לאחר ולקוותאיתם  לדבר
. האישית בטובתםרק  מעונייניםולא פעם ההרגשה היא שהם , זה מעולם רחוקים בנוער
 בקירשוב ושוב  נתקלים, אליםיאיד חדורי, ורעננים צעירים, מרץ מלאי, אותנו םלכ תארו
. לא מבינים למה זה צריך להיות כך, כך להיות יכול איך מבינים לאאנחנו . אטום

 הכרת עם, לאט לאט. לצעוק, לשנות, ולהתקומם עולמות להפוךבהתחלה ניסינו 
מתוך השלמה  אלא, להיות צריך שכך כמהסהום  לא מש–נו קצת תקררה, המציאות

הבנו שנצטרך . כי בסבלנות ופעולה מתונה יותר נצליח להשיג יותרמסוימת שזה המצב ו
 ברירה באין ורק ,מבלי לצפות לעזרת גופים אחרים, מקסימוםאת ה בעצמנו לעשות
  .בלי לצפות להרבה,  בבקשות מוגדרות ומצומצמותהלעזר לפנות

  
4.4.1966  

  עופרענת 

   ביפעתמכתב לסבתא דינה שושנימתוך 

 שאנו התמודדויותה אבל, היסוד מן לא אומנם – משתנים לפתע, אותנו להכיר אין[...] 
, יחד יושבים אנו רבות פעמים. משפיעים ומשנים, אחרים חיים עם מפגשיםה, עוברים

 מנתחים, להבין מנסים, אנשים עם, התלמידים עם פגישה על, שעבר היום על משוחחים
  . הכול

 בהבנת רכים ילדים כמעט, בגילנו צעירים כה, אנו שהנה בכך מהרהרים אנחנו אחת לא
 והרי. חיים בניסיון עשירים, מבוגרים אנשים ללמד בטוחים בצעדים הולכים, החיים

 – האותיות בקריאת, בלבד בהשכלה מסתכמים אינם אותם מלמדים אנו אשר הדברים
 משפט כל כי רואים אנחנו והרי... החיים שטחי ובכל שלנו התרבות בעומק נוגעים אלא

 אשר אלה כמו לא, רגישים אנשים הם אלהכי ו, בעיניהם כקדושים הינם שלנו ואמירה
 עושים אנו אשר על לנו תודה ואסירי עדינים, פתוחים כך כל – במשקים פוגשים
 בהכרת ,ענווה ומתוך אמת מתוך אותם ללמד הדרך את מוצאים איך... למענם

 לאנשים להקשיב משתדלת, לשגרה מכניסה להתרחק מנסה אני ]...[? מגבלותינו
 הדרך שזאת מאמינה אני. להתערב מבלי, בעדינות אותם ולדובב חייהם על לי המספרים

  . אדם בני בין טובה יותר להבנה להגיע



 11

 גדולה הבשמחהיום  באה, ביד עיפרון לאחוז כיצד שעבר בשבוע ידעה לאש ,תלמידה] ...[
שבהישג  הסיפוק,  הטובההחוויהשוב חזרה . שמה בכתיבת הגדול ההישג את להראות

  .בורה ועבורי גם יחד ע– הגדול
 מרחב נוף – ושטוח מישורי לא, צהוב לא, שונה מרחבי לגוון עיםגמתגע? חסר מה

 הלבלוב, האביבפה  חסר,  בעונת שנה זאת.שטח וצורות גוונים בצירופי ,הרמוני
קבלת אותי  השימח כמה עד לתאר אין. תכופות לעיתים לכתוב אשתדל ...הוהפריח
  . ממךמכתב

 
11.11.1966  

  עתליה ברון
  

  ?מספיק עשינו האם
  לסיכום עבודתנו בדימונה

  מתוך רשימה לצהלון

, נוכחנו פעם לא. הצלחנו תמיד לא. עברית ולכתוב לקרוא, לדבר מבוגרים לימדנו ..].[ 
 לשאול קל יותר, באצבע חתוםהמשיך לל, אימהותל בעיקר, נולתלמידי ונוח קל שיותר

 החוג בקרבבעיקר היתה לנו הצלחה . מעניין בכלל זה אם, הרחוב במודעות כתוב מה
תלמידינו ראינו רבים מ. הלימוד בחשיבותיותר  מכירים עובדים אנשים – העובד

  . שהשיגו בתוצאות ומשתמשים העובדים מתקדמים יפה

 לטיולים לצאת. גת לקרית צפונית הארץ על כלום יודעים אינם דימונה אנשי רוב] .[..
 לאומית תודעה על. ההוצאותגובה ו המשפחה עול בגלל, יכולים אינם הארץ להכרת

 דריכים מ–אלינו  וגם ,הצבאי ולשירות ל"לצה היחס גם נגזר ןאמכ .לדבר מה אין בכלל
  .שירות בשנת

 מעדות מבוגרים בין קשר ואין, העדות בין ואיםניש שאין כמעט. מסוגרות העדות[..] 
 חוגלימדתי ב. את המצב הזה לשנותהצלחנו  מעורבים קטנים חוגיםמסגרת ברק . שונות
 כעבור אבל, מאוד אלו מאלו הסתייגו הן בתחילה. והודיות מרוקאיותנשים  של מעורב

 מהעדה  אלא גם את קשיי הנשיםעצמן של הבעיות את רק לא וידעו כשהכירו ,זמן
המסקנה שלי היא . וידידות התקרבות של מקרים אפילו והיו היחסים השתנו, האחרת

 עולים הרבה מוטב לא להביא: שיש להשקיע בקליטת העולים יותר מחשבה מלכתחילה
אלא לדאוג לפיזור יותר גדול ולהשקיע עבודה , אחד למקום, אחת מארץ, אחד ממקום

  .במיזוג גלויות ובשילוב חברתי, עדתי- בקירוב בין, חברתית וחינוכית בהיכרות

 עשינו האם: שעברנו ומנסים להשיב לעצמנו השנה את סוקרים, אחורה מביטים אנו
אבל עבר זמן עד שנצברו , התשובה של רובנו היא שאפשר היה לעשות יותר? מספיק
  . נתוני פתיחה טובים ומתאימים יותרנקווה שלבאים אחרינו יהיו. ניסיון וידע, הבנה

  

  אחרית דבר

העיר המדברית .  לפני צבאש"שבמסגרת בני יפעת  שנים כאשר הגיעו לשם עשרדימונה היתה כבת 
עד שחלק מאנשיה קראו לה בפסימיות ומרירות , הצעירה היתה במצב חברתי וכלכלי כה קשה

  ".דמעונה"וחלק אחר הכתיר אותה בשם הקולע , "דמיונה"

. מרוקומבעיקר , היו משפחות עולים מצפון אפריקהדימונה שהובאו להמשפחות הראשונות 
  גם עוליםשםבהמשך נשלחו לו משפחות עולים מהודוגם בתחילת שנות השישים הובאו למקום 

על משפחות אלו נמנתה גם משפחת .  רבים מהם ניצולי שואה– בעיקר פולין, ממזרח אירופה
. 1957שהגיעו לדימונה עם עלייתם ארצה בשנת , לדיהם אילנה ומיכאל רחל ומנחם וי– קאופמן

כעבור חמישה שבועות נולדה הבת הצעירה "... אביב-עיר בקרבת תל"ל, לבקשתם, הביאו אותם
 היתה , אילנה,הבת הבכורה. ליפעתהצטרפה משפחת קאופמן יתה כבת שנה כאשר שה, שרה

  .דימונההיכרות מוקדמת עם  שהיתה לה 'שילוח'היחידה מבין חברי גרעין 



 12

 ההכרה התנועתית בחשיבותה של – 'שילוח' החליף גרעין חדש בשנת שירות את גרעין 1966בקיץ 
לא , לכן. יישובי עולים ושכונות מצוקה התבססה ונהייתה עובדה, שנת שירות בעיירות פיתוח

שתי בנות בוגרות גם וברור שלא במקרה היו בו ' עובדה' בשם במקרה נקרא הגרעין השני בדימונה
  ).פפיש(ורותי כץ ) קול(רזיה שליטא : מיפעת' יב

 .בירושליםגרעין נוסף של בני קיבוצים יצא לעבודה חברתית וחינוכית בקטמונים , עוד שנה עברה
עודד  18-הנער בן העל שם ', גרעין עודד'הגרעין קרא לעצמו . אחרי מלחמת ששת הימיםהיה זה 

ותו על מוקש בשדות המשק ביום השלושים לנפילת אחיו עמוס בקרבות שנהרג בעל, עם- ניר משחר
בהסכמה מלאה קיבלו מכאן ואילך כל הגרעינים שפעלו באותה מסגרת את .  ברפיחששת הימים

  .'גרעיני עודד'השם 

 את המסגרת ההתנדבותית של אימצה תנועת בני המושבים 1977בשנת ... הגלגל הוסיף להסתובב
מעיירות של הבנות והבנים הוחזרה הפעילות , פלאק אידיאולוגי-בפליק, מהאלא . גרעיני עודד

 הגרעינרים אז ועד היום מרוכזיםמ. אל הבית פנימהקה ויישובי העולים ושכונות המצ, הפיתוח
קיבוצים ויישובים , אזוריות ועובדים בהדרכת נוער במושביםהמועצות הבקומונות בתחומי 

הזאת הפעילות , אין ספק. גם בעמק יזרעאל וביפעת, צהבתחומי המועמבוססים קהילתיים 
אחריות ומעורבות דוגלת בווקהילתיים  חברתיים ,מדגישה ערכים אנושיים, חשובה וחיובית

 כמו  אבל האם זה באמת אותו דבר.בעיותיה ומצוקותיהשלל  הישראלית על בחברההנוער 
האם אין זו ?  של גרעיני עודדהשליחות שקיבלו על עצמם מתנדבי שנת השירות בראשית הדרך

  . חומר למחשבה– ?לפני למעלה מחמישים שנהמ האיחוד מזכיר תפיסתחזרה ל
 .א.מ

  
  
  
  
  
  
  

שתיים מהן של , כדאי מאוד למצוא זמן לראות את תערוכות האמנות המוצגות בימים אלה ביפעת
  .אמניות בנות יפעת

  

" ֹ    "ך בי צבעמשו

ןתערוכה מציוריה של   נועה רו
 שנחנכה במבואה של אולם ,ל"ז

התרבות ביום השלושים 
 בתערוכה ציורים .לפטירתה

 בהם ציורים –מתקופות שונות 
, הגותיים, מופנמים-מופשטים

וציורים , מרומזים וצופני סוד
עזי , נרגשים- סוחפים-מתפרצים

  . צבע ותנועה

הציור העניק לנועה שמחה 
גם . ומשמעות לחיים כל חייה

-חלת הכשמ, בשנים האחרונות

ALS לקחה ממנה את יכולת 
התנועה והציור העצמאי 

ששפע , חסד הידידות. החופשי
מנועה אל חבריה וחזר מהם 

איפשר , קץ-אליה בנדיבות אין
  .לה לצייר עד יומה האחרון
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   "אותו הבית, אותו העמק"

 אחת מהן היא צילומים .)שחר- בן(רחלי גליקליך ות צילום של תערוכנחנכו  במוזיאון העמק
שהוגדלו ונחשפו במלוא אהבת הילדים , מאלבום הילדות הפרטי של רחלי ומארכיון יפעת

תערוכה זו עוררה התרגשות גדולה כאשר הוצגה בגלריית יפעת לפני מספר שנים . הנשקפת מהן
  . עתה יש הזדמנות לראותה שוב". ילדות לא נשכחת"תחת הכותרת 

הכול . ובהן אנשי העמק ונופי העמק, של רחלישתי התצוגות האחרות הן מצילומיה עזי הביטוי 
 שנה ועד 90מאז ראשית ההתיישבות לפני כמעט , אותו הבית,  אותו העמק–ובכל זאת , השתנה

שגילה כגיל , הבת הראשונה של קבוצת השרון, וגם אותה טביעת עין חדה של הצלמת; היום הזה
תשומת לב : מץ ובפיכחון נעדר רגשנותהֹווה ועתיד באו, אך עודנה מישירה מבט אל ָעבר, הקבוצה
  .לטבע ולחקלאות וחברּות נאמנה, קשר עמוק לבעלי חיים, לפרטים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

וחוץ"   "פנים 

מציוריה  –תערוכה במוזיאון ועוד 
נצל- של אלה צימבליסטה  נֶ

   .גבעת אלהמ

 ,הםנופי העמק בחילופי מראותי
  והרגשמעורבים בנופי הנפש

, ת של הציירתילדוהובזיכרון נופי 
 . בנגב המערבי, בת קיבוץ ֵרעים
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מארבע ,  ארבע קבוצות–ארבע קבוצות ילדים השתתפו בנווה הקיץ שהסתיים בשבוע שעבר 
פיטר (ממלכת לעולם לא , ממלכת נרניה: ממלכות של סיפורי פנטזיה ממיטב הקלסיקה עולמית

 אופיר השרוני –קוחה של מפקדי הנווה תחת עינם הפ. וארץ עוץ, )של עליסה(ארץ הפלאות , )פן
עברו על , עדן שכנר ורז קרבל' ובעזרת צוותי החינוך בתגבור המדריכות מכיתה יא, חיים-ובר בן

  .הילדים שעות של פעילות ערה ועתירת דמיון בחורשת הזיתים

שתלו לים פתיתי השלג הגדו. ארון הבגדים הפלאי לארץ נרניה הקפואה לנצחעברו דרך ה ּיָ רנִ ילדי נַ 
 להחריד-בחסות הטמפרטורה הנמוכה. אוגוסט הישראלי- בחום יולילא נמסו אפילו על החבלים 

 האריה הטוב –ן סלָ אך ַא, להפעיל את כוחות השלילה רבי העוצמה שלהניסתה המכשפה הלבנה 
  .למען הילדים, גבר עליה וגאל את העולם ממלכותה הרשעה, אציל הנפש

, מלכת הלבבות העצבנית ונתיניה הקלפים,  הפילוסוף היהיר–כחול בארץ הפלאות כיכבו הזחל ה
שיקוי הקסם המסתורי המכווץ את , בעל השעוןהמודאג ") שפן("הארנב , החתולחיוכו הנעלם של 

  .השותה ממנו לגודל זערורי ועוגת השוקולד המגדילה את הטועם ממנה לממדי ענק

הרשע  הפיראט –ן ואויבו המר והאכזר יטר ּפֶ בארץ לעולם לא ריחפו זה מול זה הילד המעופף פ
 השגיחה על הנעשה בדאגה והתרגשה ,ן של ּפֶ הנאמנה חברתו –  הֵפָּיהלרּבֶ טינקֶ ; קקפטן הּו

  . המלוכדתמהישגיהם של ילדי הקבוצה

 –דורותי עם הכלב טוטו ועם ידידיה למסע אל הקוסם :  כל גיבורי הפנטזיההגיעוארץ עוץ לו
. איש הפח המשתוקק ללב והאריה הפחדן שמקווה לזכות באומץ לב, ה למוחדחליל הקש המתאוו

  . שכבר ראו הכול, של יפעתעיטרו את עצי הזיתכולם 

  . וזה העיקר–אומרים הילדים , !"היה ממש כיף"
  .טעימות משאר פעילויות החופש הגדול של הילדים יובאו בעלון הבא

  .א.מ
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   מישהו לרוץ איתו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. 17.9.16, המירוץ עצמו ייערך בבוקר שבת.  בספטמבר1- ההרשמה למירוץ יפעת השני תסתיים ב
כולל אימון חימום קצר ומתיחות ',  מ500התנסו ילדי הגנים בריצת , כדרך להיכרות והכנה למירוץ

ברקת כהן וסיגלית שכנר עם ילדי גן אתרוג : ראו צילום לעיל (לשחרור השרירים בגמר הריצה
מה , מההורים לרשום אותם למירוץביקשו אחר כך רבים מהם . )מימין וילדי גן הדס משמאל

  . שדחף את ההורים להתגבר על נמנום הקיץ ולצרף גם את עצמם ואת האחים

  .צעירים ומבוגרים בכל גיל, בני נעורים, מתאים לילדים, לא תחרותי, המירוץ החווייתי הוא עממי
יפית לילדים  פעילות ּכֵ תהיהבגמר המירוץ  .בית קהילתית משותפת פעילות ספורטי: אחתמטרתו

  .ו בבריכה"קורד סיום משותף למירוץ ולעונת הרחצה תשע א– ומבוגרים בבריכה
  
  

  !בקרוב

פיקניק : עוד פעילות קהילתית חווייתית בפתח
, שייערך ביום שישי, משפחות בנחל הקיבוצים

 קצר טיול, שכשוך במי הנחל: בתוכנית. 9.9.16
  . שעשועים והפתעות, למעוניינים

מהרו להירשם בלוח המודעות בכלבו או באמצעות 
  .טלפון או מייל למזכירות

  

  

  ממש היום

מפגש בבריכה בשעות , 19.8.16יום שישי , ביוזמת הצוות הנמרץ של הדור הצעיר יתקיים היום
 ליהנות –ם מוזמנים לבוא כול. חיילים וצעירים, בנות ובנים בשנת שירות', בוגרי יב. הצהריים

  . מארוחה מפנקת ומפגש חברתי חופשי ונעים
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הנה אחד הסיפורים מסיפורי , ו באב החל היום"לכבוד ט
  "... ככה זה התחיל: "הימים ההם

  :יונקה דנאיהמספרת היא 
 

  חולשה חזקה

דרך העפר הצרה שהובילה אל חצר קבוצת השרון בעין 
בלב החצר עמדו . צברדה התפתלה בתוך סבך משוכות ּבֵ 

 היו לנו כבר –בימים ההם הייתי רפתנית  .הצריפים שלנו
, בין חליבה לחליבה .שתי פרות ערביות וֶעגלה אחת קטנה

   .הייתי גם החובשת של הקבוצה, בעת הצורך

!"... מהר, בואי מהר, יונקה: "שמעתי צעקות מבוהלות בחצר, בזמן חליבת הפרות, יום קיץ אחד
ראיתי את זאב משי ורפאל פסחי גוררים למרפאה בקושי רב את  .יצאתי בריצהעזבתי הכול ו

שאלתי , "?מה קרה. "גונח מרה, שהיה מקופל ממש לשניים מרוב כאב, אברהם דנאי החסון
אני , החליפי מהר בגדים ובואי לעזור לאברהם", אמר לי זאב, "אין זמן להסברים. "בחרדה

  .די העבודה לבגד נקי ורצתי למרפאההחלפתי את בג ".אחליף אותך בחליבה

חברים שיצאו . אברהם עף מגב סוסה ונזרק היישר לתוך משוכת הצבר: עד מהרה התברר מה קרה
כשצעקו . שמעו קולות גניחה ויבבה מתוך הצבר, שהיתה שייכת לאורח, לחפש את הסוסה

"... אני: "תשענה תוך אנחות מרוסקו, זיהו את קולו השבור של אברהם, "?מי זה: "בבהלה
שהיה מוטל על גבו , בקושי רב פילסו דרך אל אברהם. החברים רצו לחצר והביאו משורים וגרזנים

בזהירות . מצבו היה באמת קשה. כי כל תנועה נעצה בו עוד ועוד קוצים, בצבר ולא יכול היה לנוע
  .תו לחצר השכיבו אותו על שמיכה והביאו או– כל מי שעזר התמלא קוצים –רבה הרימו אותו 

רק בקושי הצלחתי להתאפק ולא להתפוצץ ,  ובכל זאת–מעורר רחמים , סבלו של אברהם נורא
קודם ; כך מכל הגוף-ואחר,  תחילה מהגב והפנים–התחלתי לשלוף את הקוצים מגופו . מצחוק

אך העבודה לא , שעות היום נגמרו.  אלפי אלפים–ואחר כך בינוניים וקטנים , הקוצים הגדולים
גם במשך כל , ואחרי שעתיים מנוחה, לאור עששית המשכתי לשלוף קוצים בערב ובלילה. הנגמר

  .היום למחרת

באותו יום הגיע אלינו מנצרת נכבד ערבי רכוב על . בזמן הזה נודעו כבר כל הפרטים של הסיפור
הוא קשר את הסוסה ליד הצריף והלך עם דוד חורן לגורן לדון בענייני . סוסה גזעית אצילה

 –הוא ראה סוסה ערבית נהדרת קשורה ליד הצריף . הגיע אברהם לחצר, בעודם בגורן. סקיםע
" חולשה חזקה"אמרו אצלנו שיש לו . אברהם נורא אהב סוסים והיה משוגע לרכיבה. ונדלק

ובמיוחד אם , במיוחד אם היה מדובר בסוס יפה, הוא לא החמיץ שום הזדמנות לרכוב. לסוסים
עצם עין אחת ובחן במבט , אברהם הביט בסוסה ממרחק).  צופות–עדיף (ים בסביבה היו כמה צופ

... השרירים החזקים, בית החזה הרחב והגב, הזנב הגבוה, מתפעל את הראש והצוואר המעודן
עלה על גב הסוסה החיננית , התיר את הקשר של המושכות לעמוד, לבסוף לא יכול עוד להתאפק

בעיקול הדרך החד המשיכה הסוסה לדהור . מהירה מן החצרדירבן אותה ויצא בדהרה , בתנופה
אברהם . כאילו אינה מבחינה בפיתול שלפניה, לכיוון משוכת הצבר האימתנית, במהירות רבה ישר

הסוסה שנעצרה בפתאומיות התרוממה על רגליה . אחת-המבועת ניסה לבלום אותה בבת
ול היה לדעת שהסוסה היפהפייה איך יכ, באמת. האחוריות ואברהם נזרק בחבטה לתוך הצבר

  ?כשחזר עם דוד לחצר וגילה שהסוסה שלו נעלמה, כך הערבי-  כפי שסיפר אחר–עיוורת לגמרי 

נמנע במשך זמן רב , גם כשהחלים. חבוש מכף רגל ועד ראש, במשך כמה ימים שכב אברהם במיטה
 כבר היה קשה לו כך- אחר...  הביטחון העצמי שלו נפגע– מרכיבה על סוסים – בערך שבוע –

אם : אבל ליתר ביטחון היה בודק קודם שני דברים, הוא חזר למנהגו לעלות על כל סוס. להתאפק
   .הסוס לא עיוור ואם אני נמצאת במחנה

מאחר . האירוע הזה לימד את אברהם לקח חשוב לחיים
עניתי לחיזורים שלו ונעשינו נ, שנעשה קצת פחות שוויצר

  .זוג


