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 ! שנה טובה ומבורכת

  

  דרךהתפילת 

  :הלל הזקן אומר                            
  .י מוליכות אותי לשם רגלַ ,  למקום שלבי אוהב

  ה"ה, ד"פ, מסכת סוכה, תוספתא

  

  ַהַּנח ְלַרְגַלי ָלֶלֶכת

  ַלָּמקֹום

  ֶׁשִּלִּבי אֹוֵהב

  ְּפַתח ִלִּבי ֶלֱאֹהב

  ֹוםֶאת ַהָּמק

  .ֵאָליו ַרְגַלי הֹוְלכֹות

  

  תמר דובדבני
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בשעת בין , בערב ראש השנהילדי יפעת וחבריה נאספים , מזה שנים רבות

 לטקס של פרידה מן השנה היוצאת ,באור אחרון של אלול, השמשות

  .וקבלת פני השנה הנכנסת

קוראים מן המקורות העתיקים ומן השירה העברית , שרים משירי החג

טועמים תפוח , ילדים מברכים, חבר מברך .רוקדים ריקוד תפילה, החדשה

  .השנה אחר שנ... בדבש

 .לרגע נשכחים מכאוב ואנחה. רוגז וצער, לרגע נדחקים לאחור דאגות

הרגשת ידידות ואחווה מאחדת את , תקווה חדשה ממלאת את הלבבות

  .מעלה חיוך של שמחה,  הגדולהקהל

  .לטוב,  והכול פתוח–כי מתחילים מחדש , כי חג

  

  !שנה טובה ומתוקה

ָנה ְוַאְנָחָתהּ  ְכֶלה ׁשָ ְמָחָתהּ , ּתִ ָנה ְוׂשִ ֵחל ׁשָ   ּתָ
 

  )1987(ח "ערב ראש השנה תשמ, טקס קבלת החג ליד חדר האוכל

  ".תכלה שנה"תנאי - הנרגשים בשירּה המקסים של שרה לוי' ילדי כיתה ב

   :משמאל לימין

, סרון פרנסי, ענת ביטון, תום השרוני, )של גדי ופלורה(יהודה רייזנר 

, יעל עמית, מעין קנפו, יעל שגיא, ליאת מירסקי, יפעת אבוקן, מיכל בר

  . נדב פייניק,טל חלפין, שחר- בןניצן, מעוז בגון, איתי רגב, איתן צבי
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  הנוקדים

   הצאן בגזנתנאל דורון: משמאל,  בחורף עם העדרשמעון רוזנמן –מימין : למעלה
   בגזיונה ברונר,  רכוב על אילבנימין לוי: משמאל, והצאן יוסף פינל –מימין : באמצע
  . במרעהל פסחירפא אביו –משמאל ,  נושא טלהיאיר פסחי הנער –מימין : למטה



 4

  



 5

  

 

 

  

  

  
  

  

  
  28.9.2016סיפה מיום א

  2015חות הכספיים לשנת "אישור הדו.  א

  ). BDO(ח אופיר מרדיאן " הוצגו והוסברו על ידי רו2015חות הכספיים לשנת "הדו
  .חות" את הדואישרההאסיפה 

  חות הכספיים של קרן המילואים"אישור הדו.  ב

 הוצגו והוסברו על ידי יהודה 2016 ומחצית 2015ם של קרן המילואים לשנת חות הכספיי"הדו
  . ר קרן המילואים"יו, בכר

  .חות" את הדואישרההאסיפה 

  שאילתא בעניין פתרונות דיור לחברים חדשים.  ג

  : הציגה שאילתא להנהלת יפעתנורית נוימן

ים לבנות את ביתם  פדיון זכויות יורשים שאינם רוצת מאפשראינהיפעת הנהלת מדוע  .1
ין ייפעת והחבר החדש שמעונקיבוץ  , בין היורשב בהליך משול, חברים חדשיםל ידיביפעת ע

 שאין מניעה לעשותו תוך שלושה ,הליך זה דורש לפחות שיוך חוזי. לפדות את הזכות
   .ךחודשים לער

ץ ובנוסף  בניגוד לתקנון הקיבו,חדשיםהחברים ה משכר דירהגובה עדיין מדוע קיבוץ יפעת  .2
תוך שנה גבייה זו : " לחברים החדשיםבהיכנסם לחברות נאמר .לגביית מס ערבות הדדית

 .בנייהאמיתי ל לא נראה אופק ,נכון להיום ".'בננה' כשיעלו הבולדוזרים על שטח ה,תיפסק

בעל היבטים והשלכות על כלל , מדובר בנושא סבוך ומורכב: גלעד דקל השיב בשם הנהלת יפעת
הנושא הראשון אינו יכול להידון . לא יוכל להידון במסגרת תשובה קצרה לשאילתאש, הציבור

הנושא השני שבשאילתא יידון בהנהלת יפעת אחרי סוכות ויובא לדיון מסודר . בשלב זה
 .באסיפה לאחר מכן

  

   מזל טוב

  לאיתן השרוני

  לליאורה ועומר השרוני

  . גבעל"עבאביב לנישואי 

 !ברכות לכל המשפחה

   מזל טוב

  ליעל וחיים מירון

  עון יוגבלמירי וגד

  . אביבל"עבדניאל לנישואי 

 !ברכות לכל המשפחה
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  20.9.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  תשלומי השיוך  .1

  :מועדים ואופן התשלום  כדלהלן, הדירותנדון הסדר תשלומים שיידרשו לעת שיוך 

, 1411 להחלטה 751וכן איזוני המעבר מהחלטה , י"כפי דרישת ממ,  מערך המגרש3.75%  .א
  . בעת החתימה על ההסכמים–לפי החלטת האסיפה והקלפי 

חובות תקציב וחובות משפחות חברים שלא מסרו את דירותיהם במעבר , חובות עבר ליפעת  .ב
לכל , או בעת חתימת ההסכם,  עד למועד חתימת ההסכם–'הבית ערב'לשהות קבע ב

 .המאוחר
תשלומי החייבים על פי החלטות אלה : תשלומי האיזונים על פי החלטות השיוך הפנימי  .ג

הפריסה תחוייב בריבית בגובה של הלוואת . יוכלו להיפרס על פני שלוש שנים לכל היותר
  . גישור מסחרית של הבנקים

ההחזר בתשלומים , במעמד החתימה על מסמכי השיוך יימסרו בגין הפריסהקים 'צ  ה �
  .שווים על פני כל תקופת ההחזר

ם על ידי החייבים במשך תקופת ההחזר יועברו איזוניההכספים שייכנסו לקופת כל  �
  .לפי אחוזים, שווה בשווה, מייד לזכאים

ד יהיה שעבוהחייבים יחתמו על ייפוי כוח לרישום שעבוד דירותיהם לטובת החוב וה �
 .בתוקף עד סילוק החוב

 .חשבונות נאמנות ביופקדו  ) ג, א, סעיפים(תשלומי החברים עבור הליך השיוך   .ד
  

  הלוואת גישור .  2

לתאגיד ח "שיליון  מ1.5של בגובה   הלוואת גישור מארגון הקניות משקי עמק יזרעאלאושרה
  . רבעון האחרון של השנהה שתוחזר עם קבלת התקבולים של הענף עבור, ש"גד
  

  20.9.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

 נציג ציבור בצוות הסיעוד  .1

שימונה לתקופה של חמש , בהסדר הסיעוד נקבע שבצוות הסיעוד יכהן גם חבר נציג הציבור
  . לנציגת הציבור בצוות הסיעודעפרה שטיינברג את ההצעה למנות את אישרהההנהלה . שנים

  

 הפניםח מבקר "דו .2

מבקר , ח דניאל פרייטג"ח הביקורת בנושא משאבי אנוש הוצג בוועד ההנהלה על ידי רו"וד
ח "דוקרי יחברי ועדת הביקורת קיבלה ההנהלה את עבדיון שנערך בהשתתפות . הפנים

  .ח יובא לדיון ואישור באסיפה אחרי חגי תשרי"הדו. רהמלצות המבקהביקורת ו

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 



 7

  ולמות  שנים  34  תשרי  'ג  ל"זיוסף פינל 

  ולמות  שנים   45  תשרי  'ג  ל"ז דור-מרדכי בן

  למותה  שנים   24  תשרי  'ד  ל"ז מלכה השרוני

  מותהל  שנים  11  תשרי  'ד  ל"ז יהודית שנאן

  למותו  שנים   23  תשרי  'ו  ל"ז ישראל ביטמן

  ולמות  שנים  48  תשרי  'ז  ל"זמרדכי יפה 

  הלמות  שנים   30  תשרי  'ז  ל" זאביבה ישראלי

  ולמות  שנים    19  תשרי  'ז  ל" זל ישראליאוריא

  למותו  שנים  2  תשרי  'יא  ל"אהרון שנאן ז

  ולמות  שנים   26  תשרי  'יג  ל" זנחמיה פרומקין
  ולמות  שנים   39  תשרי  'טז  ל"ז דוד חורן

  ולמות  שנים    25  תשרי  'יח  ל"זיעקב לוי 

  ולמות  שנים    31  תשרי  'יט  ל"זאלתר פקר 

  מותול  שנים    25  תשרי  'יט  ל"ז' זליג דוידוביץ

   מותול  שנים    24  תשרי  'יט  ל"זנתנאל דורון 

  למותו  שנים  2  תשרי  'כ  ל"אגם לוריא ז

  למותו  שנים    56  תשרי  'כא  ל"זיוסף אידלסברג 

  הלמות  שנים   33  תשרי  'כד  ל"ז צפורה גולן

  הלמות  שנים   26  תשרי  'כד  ל"ז בן שחר-צביה רון

  למותו  שנים  26  תשרי  'ל  ל"חיים גבתי ז

  

  ז"תשרי תשע
  חברינו- שנים לנפול בנינו43

  . הכיפוריםבמלחמת יום

 תשרי' יג  ל"יאיר גולדהור ז

  תשרי' יז  ל"יובל ברזילי ז

  תשרי' כא  ל"דודו ביטמן ז

  תשרי' כה  ל"יהודה רייזנר ז

  תשרי' כו  ל"אבנר דיטל ז

 תשרי' כח  ל"עופר איילי ז

  גיורא פישר/ אחרי זה 
  

  ַהָּכחֹול ָּבֲאִויר

  ֵיֵל ְוַיֲחִויר

 ַאֲחֵרי ֶזה

  ְמעּוָות א ִיְתקֹון

  ְוטֹוב א ִיְׁשּכון

 ַאֲחֵרי ֶזה

  ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא

  א ֶׁשִּיְהֶיה

  ַאֲחֵרי ֶזה

  ָּדָבר א ְיַכֶּסה

  ֶאת ַהחֹור ֶּבָחֶזה

  ַאֲחֵרי ֶזה
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  מרים אחותי על השבעה ימי סוף לקראת

וזה  ,בקשתהזו היתה . ביפעת שתיקבר ביקשתי, מרים אחותי כאשר נפטרה
, נוצערל .ומכבדת מכובדת אזרחית בהלוויה פרידה – שלנו הרצון היה גם

 ישוביבאחותי הובאה למנוחת עולמים ו אפשרי אינו הדבר כי  לנו הובהר
  .ברק אחוזת, מגוריה

 הגיע ,הראשון מהרגע תומכת כתףלנו  הגיש רן. רון רן לנו היה, הצער כל בתוך
 דאגו, המשפחה עם הציפיות את תאםשמוע את הרצונות ולל מנת על אלינו

ערך את , הפרידה תהליך בכל אותנו והדריך  ליווההוא . לבד לא שאנו שנרגיש
 מכובדת בצורה, כל הבירורים הדרושים וניהל את ההלוויה בארגון מופתי

 ובשם בשמי להודותלרן ואני מבקש לו  והוקרה הערכה מלא ליבנו .ויפה מרגשת
  .לשמה מצווה הייתה זו, מדהיםאנושי הה המעשה על כולה המשפחה

 את הביא רן עם ויחד לעזרה הוא גם שנרתם ,שפריר לעופרגם  להודות ברצוננו
  .סידורים ובארגון ההלוויהב ועזר תמך, הנחוץ הציוד

  .תודה, והמנחמים המבקרים, באבלנו המשתתפים ולכל
  .ושמחות בריאות, חיים רק דעשנ

  ,שנה טובה
  והמשפחה שנפיק יוסי

 

  אנו שותפים בצער והמשפחה שנפיקיוסי עם 

 .ל"ז מרים גרבר  האחותעל מות
ל"ז

  נו שותפים בצער אהמשפחהוסיני  חיהעם 

  ל" זגדעון סיניעל מות 

  ת אנו שותפים בצערומשפח והרואי-שחר-רינה בןעם 

  ל"ז אלישע רואיעל מות 

  תעל מּו

  ל"שמעון פרס ז

 תּמֵ לַ  ִּתְבּכּו ַאל

 ,ְלַעּמוֹ  ָּבֹכה ְּבכּו

ִלְראֹות ָזָכה אֶׁש 

 ִיְזֶּכה א ּוְכָבר ,םָׁשלוֹ 

 ָלִרְפרּוף ֲאִפּלּו

 ַהּיֹוָנה ְּכַנף ֶׁשל

  .תַהְּמַבֶּׂשֶר 

  נורית שושני

  28.9.2016ו  "באלול תשע' כה
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  מעקב
  

  ח מצב"תזכורת ודו. א

 הופיעה תגובתם הנסערת של חברים על שינוי מיקומן של תחנות 2.9.16 מיום 2194' בעלון מס
, חודש ימים עבר. באופן המונע למעשה הגעה אליהן, האוטובוס של יפעת על הכביש הראשי

ים מאלתרים פתרונות והחבר, התחנות עומדות במיקומן האבסורדי החדש: ובשטח לא חל שינוי
, כדי לנסוע מיפעת: הפתרון המועדף הוא גבת .היינו צוחקים, שאלמלא היו אמיתיים, מופרכים

. לגבת ועולים שם לאוטובוס בכיוון הרצוי" הקפצה"מבקשים הנוסעים הוותיקים מאחד הידידים 
חדים מעדיפים א. יורדים בגבת ומתקשרים הביתה לבקש החָזָרה:  אותו סיפור–בִׁשיָבה הביתה 

שדרכו יצאנו מיפעת , ננעל השער הירוק, אם יהיה, עד שיהיה שינוי. באותו סידור את שריד
  .לתחנות האוטובוס מיום הקמת יפעת עד הפעולה השרירותית של הזזת התחנות

  

  פניות למועצה האזורית. ב

ל ידי חברים פניות נוספות נשלחו למועצה ע. ראש המועצה האזורית, העלון נשלח לאייל בצר 
  ).בהמשך לתכתובת דלהלן' ר" (בית העמק"באופן אישי וכן על ידי מנהל 

5.9.2016  

  .לאייל שלום
  .9-8בעיקר עמודים ' ר, מצורף קישור לעלון יפעת האחרון

מרגישים מזולזלים ורמוסים ממה שהתחולל באחרונה , במיוחד הוותיקים, חברי יפעת
שם הוא שהתכנון מוכן להתחשב בכל והר. סבכניסה ליישוב ובהזזת תחנות האוטובו

משתמשי התחבורה הציבורית , הגורם האנושי: פרט לגורם בלתי נחשב אחד, גורם
  .המתקשה בתנועה, בפרט האוכלוסיה המבוגרת, הולכי הרגלו

כולל ,  פלוס שקוראים לעצירת התנועה ומשמרות מחאה בכביש75יש בינינו חברים בני 

  .ם ודורשים את התערבותך המיידית לתיקון המצבאנו מבקשי. הבערת צמיגים

  ,בכבוד רב

  ותיקי יפעת

12.9.2016 

  , שלום רביפעת וחברי לוותיקי
בהמשך לדברים שנכתבו בעלון הקיבוץ ופניות נוספות שהגיעו למועצה בדקתי את 

אנו סבורים שיש צדק בפנייתכם ופועלים  .הנושא עם מהנדס המועצה דובי ויינגרטן
כאשר תהיה . שראל על מנת לקרב את התחנה לכניסה ליישובייבי מול חברת נת

  .ן אתכםכנשמח לעד, התקדמות

  ,בברכה

   ראש המועצה–אייל בצר 
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12.9.2016  

  ,שלום אייל
  .תודה על ההתייחסות ועל תוכן התשובה

ותיקים (מחכים לפתרון לבעיה קשה של הכבדה בלתי סבירה על אוכלוסיה מוחלשת 
  .תוך סיכון חיי אדם, )ועוד' בית בעמק'י אנש, ומוגבלי תנועה

  .מייחלים לפעולתכם המהירה

  ,בכבוד רב

  ותיקי יפעת
  
  

 
  

  

  לכבוד

  מר אייל בצר
  עמק יזרעאל. א.ראש מ

  

  פנייה להתחשבות במיקום תחנת האוטובוס מקיבוץ יפעת לכיוון עפולה: הנדון

ה נמצא בקיבוץ הינה קהילה שיקומית לבעלי צרכים מיוחדים אשר ליב" בית בעמק"
חוגים ופעילות הפנאי של המסגרת הממוקם ביפעת נותן , מרכז התעסוקה. יפעת

, מכיוון שאנו קהילה שיקומית. שירותים גם לחברי המסגרת אשר אינם גרים בקיבוץ
יידות של החברים נעשית באופן עצמאי בתחבורה הציבורית ולא על ידי נרוב ההת

  .הסעות מאורגנות

באחרונה .  מתבצעות עבודות תשתית תחבורה בכניסה לקיבוץ יפעתכבר תקופה ארוכה
. התרחקה תחנת האוטובוס מיפעת לכיוון עפולה מאות מטרים מהכניסה ליישוב

אשר יצטרכו לעבור מרחק רב על , הרחקת תחנת האוטובוס מהווה סיכון עבור החברים
ותית כאשר יכולת תשומת הלב שלהם לסיכונים בדרכים נמוכה משמע, הכביש

כגון כבדות ראייה או , חלק מהחברים הינם בעלי קשיים פיזיים, בנוסף לזאת. מהנורמה

CPוהמרחק יקשה עליהם ואף יעמידם בסיכון,  קל.  

אנו פונים אליך בבקשה להתחשב בכל אלה לפני קביעה סופית של מיקום תחנת 
ולה ביותר האוטובוס ולנסות לטפל בשינוי המצב והעמדת תחנת האוטובוס בקרבה הגד

  .האפשרית לכניסה לקיבוץ יפעת
  ,                                                                               בברכה

  ס אמיר כהן"עו                                                                               
  "בית בעמק"מנהל קהילת 

 

 

  תודה

 תחזוקת על  חכםאביברצוני להודות  למציל , עם גמר עונת הרחצה בבריכה
תודה ; במהלך העונה כולה, ללא תקלות, המעולה התנהלותההבריכה ועל 

 ילדינו לשמור על התנהגות אל בפנייה והסבלנות הנימוס, הנועם דרכיעל 
  . למענם ולמעננו–מתחשבת ועל הוראות הבטיחות 

  !כוח יישר! אבי ,לךשפע תודות 
 אורן לוטן
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היום . ל"צה של העליון הדין בבית שופט בכללם ,תחומים בהרבה עסקתי. מקומות בהרבה הייתי
   .אדישות על לדין עצמי את להעמיד צריך כנראה אניאני נמצא במצב שבו 

 כלכליים יעדים הגדרת ללאנהלות שלנו תאני מאשים את עצמי בעמידה מן הצד נוכח הה
 של עיסה בתוךש כי בתחומים רבים בחיינו אנחנו נעים אני ח. וחברתיים ברורים ודרכי פעולה

שלי  כיום ברור לי שהבחירה .ןלמבח עומד אינו מימושן אפילו אשר, בלנוישק מקריות החלטות
 שיקרה רוצה אתה אם ":באמירהתמיד האמנתי . טעות הינהבעמידה מן הצד ושל רבים מחבריי 

 ,ואיך שיקרה, רהקשי מהויודע ומאמין ש, משהו שיקרה רוצה באמתאני ". משהו תעשה, משהו
 לקחת בחשבון, להכיר צריךאת אלה . חיצוניים אילוציםגם  יש.  בעיקר מאיתנו– מאיתנו יבוא
  .נזקים רזעֵ ולמַ 

מי ומתי החליט שזה , אך אף אחד לא שואל מה עושים,  כולנו רואים–מתקיימת ביפעת עשייה  
אשר , אנחנו רואים את תוצאות העשייה. על חיינומה שעושים ומה ההשלכות של העשייה הזאת 

, תםממשיכים בעשיי" העושים במלאכה. "וממשיכים לעמוד מן הצד, לא פעם טופחות על פנינו
 יםנושאב העדר פעולה –ה ייעש אי ויש גם ...?מתי עד? אך לאן, טובות כוונות שעם מניח אני

  ?אחראי מי. עליהם החלטנו שכולנו

תכנון הראשון הוא . ועומדים מן הצד, הםב מתרחשש מה רואים כולנוש, אתמקד בשני עניינים
 אחראי היה מהנדס אותו.  האזוריתהמועצה מהנדסאמר לי שעל התכנון אחראי נ. ליפעת ניסההכ

המיותרת  ההוצאה תוצאות את. מוזיאון ולהרחבה הקהילתיתל העולה כבישב ענקית להוצאה
 תקציב ושקע מתוךה מהעלותלא מבוטל  חלק). תבדהוא הלוואי (הגשמים אוב עם נראההזאת 

 שנות אחרותיוכך נגרע מהאפשרות לשפר תשתיות , שוביהי לתשתיות נועד אשר האזורית המועצה
הוצאות הטיפול בתחזוקת הדרכים שייפגעו בגלל התכנון הלקוי : זאת ועוד. הנמצאות במצב רעוע

אשר גם המימון להן יבוא , המשך כניותות עוד שיש לי ידוע !לא על המתכנן, עלינובמלואן ייפלו 
 מי. ביפעת החיים איכות גם תוכניות אלו ישפיעו על. ליפעתשהמועצה מקצה תקציב התשתיות מ

  ?באיזו זכות ?עדיפויותה סדראת  לנו קובעהוא זה ש

, כבר העירו בצדק רב חברים נוספים.  הראשיבכביש האוטובוס תחנות מיקום העניין השני הוא
 נזקקיםרבים מבין הל איןש,  פיזי גבוהכושר צריךלתחנות במיקומיהן החדשים  להגיע שכדי

 וממשיכות ונוצר ובדותהעאבל . שאיש לא דאג לו, תוקלנועיל מקום חנייה מתאים או, לשירות
אני יודע מי יישא בתוצאות של התכנון .  הדברים נאמרים כבר לאחר מעשה–להיווצר בשטח 

אינני יודע מי אחראי למחדל החמור הזה ומי . כולנו,  אנחנו–באנשים הלקוי והבלתי מתחשב 
  .המחדל יישאר יתום,  אם איני טועה בהערכתי.יישא באחריות להשלכותיו

 תשתיות בפיתוח ותחזוקת העדיפויות סדרקביעת ב מעורבותהשפעה ויותר אנחנו חייבים לתבוע 
זה אינו סותר את הטיעון שהוא התשובה . םיעדי לפי תיכנון עםו כוללת ראייה עם, שלנוהיישוב 

יש תקנים למגרשי , יש תקנים לכניסות, יש תקנים לכביש! יש תקנים: לכל טענה על תכנון לקוי
 המתחשב באוכלוסיה, אבל מדוע רואים ביישובים רבים תכנון מצויין, הדבר נכון. חנייה

  ?  לכאורה רק בתקניםואילו אצלנו התכנון מתחשב, בתנאי השטח ובתקנים, ובמגבלותיה
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 עם דיברתיאף , גם את הרכב הצוות הצעתי. מעשה טרםב לחשיבה מלווה צוות להקים צעתיִה 
 תודה: "התשובה של מנהל העסקים היתה קצרה. הסכמתם נתנו אשר, בעלי הבנה וניסיון חברים

 מאמין בלא ,רוצה שהיית בקצב לא אולי. יטופלו ברנויד עליהם שהנושאים מאמין אני .העזרה על
  .המאמין אשרי ."רצויות לתוצאות ונגיע שיטופלו

 להיות צריך, להשפיע על מה שיקרהמי שרוצה  ש לימד אותינסיוני: אני חוזר לראשית דבריי
שאותן נתקשה לתקן , בשטח עובדותנוצרות  בינתיים" להירדם בשמירה"מעורב בעשייה ולא 

 נזדנב אחרי , או שנעמוד מנגד,ה יקרה כאןהאם אנחנו נקבע מ! ואולי יהיה בלתי אפשרי לתקן
  ?איכות חיינוהפגיעה בהנעשה ונסתפק בקיטורים ובהשלמה עם 

 לקבלתהוא תנאי , חכו הוא הקצב! ומייד, עלינו לדרוש מעורבות! מעשה נעשה בואו, חברים
אישי  אסור לוותר בגלל חולשה חברתית וקושי .התוצאות ולהשפעה על בזמן נכונות החלטות

 לתמורה עוז: " ורלוונטיחדש טעם עם, אהרון-של יצחק בן ישן משפט מצטט אני.  לפעולהלצאת
  ".פורענות בטרם

  ,שנה טובה
  רפי שושני

  

 
  

 

  

  ז"ערב סוכות תשע
  

  במדשאות אולם התרבות

     ארוחת חג קהילתית 19:00  

   ליפעת62מלאת  ,  מסכת חג האסיף 20:15  

   שנה להתיישבות מייסדי יפעת בעמק 90ומלאת 

  .תנועה וצליל, זמר,           באומר
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  ,חַהִּנְׁשָּכחֹות ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשּכֹ 

   -  -ט ָהֲאֵבדֹות ֶׁשֵאין ֵמֶהן ִמְפלָ 

  לאה גולדברג

�  
 זקן –ין הצגת תיאטרון שלא השאירה אף אדם אדיש עֵ מזרע מֵ אולם בבשבוע שעבר התקיימה ב

משום זאת ? "ין הצגת תיאטרוןעֵ מֵ "ומדוע . שרושמה לא יפוג עוד זמן רב, חוויה עזה; כצעיר
אף  וסופר או מחזאי פרי דמיונו של לא היה המחזה , שחקנים מקצועייםלא היושהמשתתפים 

ההצגה הזאת לא תרוץ על במות  ,של מפגשים שבועיים כשנה  המופע היהמשך העבודה עלש
  . ישראל

  

של עירית ועזרא  ביוזמתם והדרכתם " לספר כדי לחיות–תיאטרון עדות "עלתה במסגרת הצגה ה
. להפגיש בני נעורים עם סיפורי חייהם של ניצולי שואה ולהעלותם על הבמה יחד: המטרה. דגן

בלתי דורי -חיבור בין תהליךתבור היה זה - בית הספר עמקיםשל ' כיתה טמעבור הנערות והנערים 
 ואפשרוהתהליך המובנה והמבוקר ת העבודה התמשכו. בעל עוצמה רגשית בלתי רגילה, אמצעי
התמודדות היתה זו  , שואה אנשי העמקניצולי, ריםּפְ עבור המסַ . החוויהשל ק ועמואיטי עיבוד 

מעט בוגרים , וראיית עצמם בעיני בני נעוריםתרפיה - באמצעות דרמהעם זיכרונותיהםחדשה 
המסע ה הי,  שהשתתף בפרוייקט כהןה'יוסל לדברי,  התוצאה. בשנים ההןיותר משהיו רובם

  .עמקי נפשחודרת , החוויה טובה ומעצימהמשותף הזה 
  

�  
עיבוד . רובם מהונגריה ורומניה, ניצולי השואה שהשתתפובזה אחר זה עלו סיפורי חייהם של 

ערעור , נגיעה מרומזת ועצורה בכאב אובדן הילדות, הסיפור לבמה היה מאופק ורגיש ביותר
 הסבל ,ההשפלה, הרעב והחולי, הניתוק ממשפחה ובית, היתמות,  הבסיסיהאמונה והביטחון

עבר אל הנערות והנערים ושב לבסוף , הסיפור התחיל בעדות האדם עצמו. הפיזי והנפשי המתמשך
  ...הקמתי משפחה ובית, עליתי לארץ: של המספר" אחרית דבר"ין אל מעֵ 

  
:  את סיפורופתח ה'יוסל
 1929 באוגוסט תינולד

בכפר מיטלסיין במחוז 
בליל . פרנקן בדרום גרמניה

מבר  בנוב10, הבדולח
  ...גורשנו מביתנו, 1938

הבנות והבנים הציגו את 
 שהומחז המשך הסיפור

, הגירוש לפרנקפורט: בעדינות גדולה
, הקריעה מההורים והאחות הקטנה

הנסיעה עם ילדים נוספים להיידן 
, "להבראה לחצי שנה "בשווייץ

המכתבים מאמא שחדלו להגיע בשנת 
ההכרה שלעולם לא יראה עוד , 1942

  . ואת יקירי
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  :שהלחין עמרי דגן, "מסע בסתיו"מתוך " המלווים"ב השיר של לאה גולדברג לַ בסיפור שּו
  

 ,יוִ תָ ּסְ יף הַ זִ ְר ּזַ ַּפָּנִסים ַמְרִעיִדים ּבַ 
 .הקָ חֵ דְ  מַ ,ַּגְלַּגִּלים-ֲחִריַקת

  ַרק ִאִּמי ְוָאִבי.ןזוֹ ּפָ חִ -תּלַ ֲהמֻ 
  .ְמדּו ִמֶּנְגִּדי ִּבְׁשִתיָקהַיעַ 

  

 ,םְרָפִאי-ָהַרֶּכֶבת אֹורֹות-ְּבַחּלֹון
 .ם ֶהָעגּו,ִחְורֹוָנם ָהִאֵּלם

 ,ִמְׁשָקָלם ַהָּכֵבד ֶׁשל אֹוָתם ָהְרָגִעים
  .ֶׁשּנֹוְתרּו ְלַאַחר ַהִּסּיּום

  

 –ם ֶאָּתֵלׁש ִמְּמקֹוִמי ּוְלֶפַתע ִּפְתאֹ 
 .ֵּביֵניֶהם ּוֵביִני ֲחֵׁשָכה

 :ֶאֱעֹצם ֶאת ֵעיַני ְוֶאְזֹּכר ְּפֵני ִאִּמי
 .ַעְכָׁשו ִהיא ּבֹוָכה

  

�  
   :ה עצמו'יוסלאל קורות ה שוב הוחזר חוט סיפור אחר כך

 הקבוצה ...'מטרואה' על סיפון האוניה 'גורדוניה' עם תנועת 1945 לארץ בספטמבר יתיעל
 קבוצה שעברה את המלחמה בבלגיה וצרפתהצטרפה ל ,שעברה את המלחמה בשוויץ, שלנו

אבוקה בעמק בית שאן קבוצת אחרי נסיון התיישבות שלא צלח ב. ..'שגב'במסגרת גרעין 
 עם הקמתי משפחה. יפעתלעברנו עם חברינו  1954בשנת .  בעמק לקבוצת השרוןהצטרפנו

  ... נכדים8 , ילדים3יש לנו . ניצולת שואה מהונגריה, רחל
  

ל "נימין כהן זהסיפור שלי הוא גם הסיפור של ב: ה'יוסל ביום שלמחרת אמר לי ה'יוסלבשיחה עם 
', שגב'היינו יחד בגרעין , הגענו יחד לבית הילדים בשוויץ,  נולדנו באותו הכפר–אחד לאחד כמעט 

  ... בקבוצת השרון וביפעת
  

  . ביום ראשון, סיכמנו להיפגש לשיחה מעמיקה יותר בעוד יומיים... יום שישי הקצר
  .  לבית החוליםה'יוסלבערב אותו היום הובהל 

  . יקרה'יוסל, למתךמייחלים להח
  מרים אהרוני

  
 
  

  :מאוסף השנות טובות בארכיון
החיילים הארציישראליים 

אחלים  מדוד- ברמת14בטייסת 
, שנה טובה לחברי קבוצת השרון

 )1944(ה "ש תש"ערה
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' כו, ביום חמישי, בערב ההוקרה למתנדבי המועצה האזורית עמק יזרעאל, במעמד חגיגי מרגש
  .לצביקה לוי  הוענק פרס העמק 29.9.2016ו "באלול תשע

  

, מתחומי חיים שוניםלאישים וארגונים , מדי שנה,  שנה40-מוענק זה יותר מ פרס העמק
גדעון ל "ש סא" הפרס נקרא ע.יצירה ּותרומה לרקמת החיים בעמק, ים מגוון של עשייההמייצג

שכיהן כסגן ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ונהרג בקרבות , איש תל עדשים, ל"צימבל ז
קבוצות , פרס הוענק עד כה בעיקר לארגוניםה .הבלימה ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

, מושב נהלל, הגבעטרון, בין השאר זכו בפרס אוהל שרה. לאישיםויישובים ורק מעט יחסית 
  . תנועות הנוער בעמק ועוד, הגן הלאומי ציפורי, ל"קק, נווה יער, המרכז הרפואי העמק

  
  יפעת על מפת הפרס

על תרומתו לשימור "את פרס העמק  קיבל המוזיאון לראשית ההתיישבות ביפעת 1994בשנת 
ר חנה אדר " קיבלה את הפרס ד2008בשנת ". בות החקלאית בעמקהזיכרון של התפתחות ההתייש

, ביישובים ובבית החולים, על תרומתה הייחודית בטיפול באלפי ילדי העמק במשך שנים רבות"
 ועל פעילות " העמקאת פרסהשנה צביקה קיבל ". הבנה ומקצועיות יוצאות דופן, מתוך מסירות

, 'אבא של החיילים הבודדים'בהם שימש כ, רוכותהמסורה למען חיילים בודדים במשך שנים א
  . "א את הנושא אל התודעה הציבוריתידאג לכל צרכיהם ומחסורם והב

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

שעמדו , ההוקרה והאהבה העצומה לצביקה ניכרו בפניהם של כל משתתפי האירוע הרבים, התודה
הידידות והאהבה והם בוודאי מבטאים היטב את חום . על רגליהם ומחאו לו כפיים ברגש

גאים בך , צביקה, ברכות חמות. שרוחשים לו כל אוהביו וידידיו ביפעת ובמעגלים רחבים נוספים
  . ברכות מלב אוהב גם לנעמי ולמשפחה! ואיתך

  .א.מ

  
  

  

  

  

  

  

  לליאור גנדלמןולנוי רז 

  .ל" לצהכןברכות חמות עם גיוס

  !איחולים לשירות משמעותי ומעניין

  הדור הצעיר ובית יפעת                    
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  "יפעת שברוח"מה היא 

בימים המוקדשים במעגל , עכשיו. "שברוח יפעת"סיפרנו לחברים על  מאז והשתנה עבר הרבה
  .הבאות לקראת ועדכונים דיווחנראה לנו שהזמן מתאים ל, נפש לחשבוןהשנה 

 להתחדשות בהתכוונותהפעולות שאנו מובילים  את יויחד לאגד כדי" שברוח יפעת "את ייסדנו
 שלנו והתשוקה הניסיון, הידע את להביא רצינו. רבות שנים בתחום עוסקים שנינו. ביפעת יהודית
 מתרחבות הפעילויות ,רבים שותפים מצאנו ,לשמחתנו. יפעתב קהילתנו תוך אל זה בתחום

  .גדל המשתתפים ומספר נוספים לתחומים

לא מדובר . בוציהקי במובן ולא היהודי במובן לא –" ליושנה עטרה להחזיר" כוונתנואין ב
 כפי הקהילה חיי תוך אל המשמעותי והרוחני היהודי המימד את להכניס סיוןינ זהו .נוסטלגיהב

 מגוון עם בקשר להיות לנו חשוב ,לפיכך. המשתנים לצרכיה ובהתאם ,כיום מתקיימת שהיא
 השונים הצרכים את להכיר, )שגם היא משתנה כל הזמן( בקהילה היפעתית יםאגילהו אנשיםה

  . בהתאם הפעילות את ולקיים

 מנסים אנו אליהםש הכיוונים על ולהשפיע להשתתףעם אלה הרוצים  מפגש קיימנו כחודש לפני
 מחשבותבו עוברים אנוש בתהליכים שיתפנו, השנה שערכנו תיוהפעילו על דיווחנו במפגש. להוביל
את הרבים  שתףל לנו חשוב אך ,הדברים פרטי את כאן להביא נוכל לא. הבאה השנה לקראת

  .העיקריים נושאיםב

 להתקיים ממשיכות, ביפעת היהודית ההתחדשות לקיום הבסיס מבחינתנו שהן, השבת קבלות
 והוספנו ממוחזר מנייר חדשים סידורים הוצאנו. טובה קהילתית ברוח לשבועיים אחת כסדרן

 מחלקים ילדיםהכאשר , השבת קבלת יוםבס םשאנו עושי' קידוש' וגם תפילה קטעי, שירים בהם
 מודים, השבת מקבלת ולטעום את כל מי שרוצה להצטרף  אנחנו מזמינים.החלה אתלמשתתפים 
  . ומסייעים העוזרים הלאל תודה מקרב לב. בדרכו אחד כל, למשתתפים

   השנה ומה השתנהמה היה

למרות . האישי במישור והן המשפחתי במישור הן, מבחינתנו מאוד עמוסה היתה ו"ת תשעשנ
, תפילותה אתו השנה ראשטקס כניסת השנה החדשה בערב  את לקייםהצלחנו לשמחתנו , זאת

 ו"ט סדר לערוךו החגים כל את כמעט לציין עלה בידינו. הכיפורים יוםב הקהילתי והמפגש הלימוד
 יראשב לנשים לימוד מפגשי. בעמק המתחדשות לקהילות אזוריות שבת קבלות שתי ובשבט
  .ביהדות בלוהאֵ  המוות תפיסת בנושא לימוד מפגשי שישהגם  קיימנוונמשכו כל השנה  יםחודש

 ועל היהודי הטקס אתלעומק  למדנו תםיאש יפעת לבני חתונות שתי לערוך ,לשמחתנו ,השנה זכינו
 שונים ובאירועים חיים בטקסי שותפים היינו, בנוסף. םעבור ייחודיטקס ה את עיצבנו בסיסו

  .בקהילתנו יםנוספ
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 תנועות ראשי עם מפגשים מספר השנה במהלך קיימנו ,יותר רחב רקׁשֵ הֶ  לעבודתנו על מנת לתת
 שמחה המסורתית תנועהה .אמיתיים שותפים מצאנו אלה מפגשיםב. בארץ ליברליתיהדות הה

, היא זרם ביהדות, להזכירכם, זותנועה . ההתנוע מקהילות כאחת" שברוח יפעת "את לקבל
. הומניסטית-ופתיחות לעולם המודרני ולתרבות דמוקרטיתהמשלב נאמנות למסורת היהודית 

המתאים עצמו לתנאי המקום ולנסיבות , התנועה רואה בהלכה מכלול דינאמי מתפתח של ערכים
:  והתנהלותשיש ביניהן הבדלי גישה, קהילות רבותהמסורתית  בתנועה. המשתנות מדור לדור

 לגברים שוויוני באופן אך ,ועניין ברד לכל מסורתיות תפילות מתקיימותהקהילות  ן מבחלק
 לנו סייעה התנועה המסורתית. אצלנו כמו ,ומדרש לשינוי יותר גדול חופש יש ובחלקן ,ונשים

 משרת ברבע ותומכת שונות הכשרות לנו מאפשרת ,ובציוד בחומרים, החדש הסידור בהוצאת
 שיםיוא רבנים עםביפעת  לפגישות הציבור את השנה במהלךאנחנו מקווים להזמין . לרן" מקהיל"

  .בתנועה מרכזיים

 עם יחד הסמכה וקיבלה ישראלית לרבנות הכשרה במסגרת לימודיה אתסיימה  הדס: ועוד השנה
 הלומדים בין להיות זכתה שהדס ,מיוחדת זו כניתותב.  חדשיםרבניםרבניות ו עשר שישה עוד

 מהאורתודוקסיה והן ליברליותה מהתנועות הן ,ורבניות רבנים יחד  למדו,שלה הראשון במחזור
 הכרהה היא כולם מה שאיחד את. בין כל המשתתפים שלמדו יחד שררו חום וֵאמּון. לגווניה

חיים  םולקימגוונות  דרכים  שישנן;שונה יהודית למנהיגות זקוקות שונות יהודיות שקהילות
פוגע ו העם תא משרת אינו המפלג שהשיח ;"האמיתית" היא שלו שהיהדות יהודיים ואין זרם

  . מזה זה הרבה ללמוד שיש ההכרה :ובעיקר ;יהדותב

  בית כנסת

ת אבחנו ביסודיות . "כנסת בית "שאינו במועדון ההתכנסות מגבלות את ויותר יותר חשים אנחנו
אך המקום כרגע אינו עונה ,  העמקבמוזיאון הכנסת לבית פעילותנו מרכז את להעביר האפשרות

 הנוחות מבחינת והן הנגישות מבחינת הן, פים מורגלים להםעל התנאים הנוחים שהמשתת
 הפעילות את לקייםלעת עתה  משיךחלטנו להה לפיכך). ועוד קרים מים, קפה, סאותיכ (הפיזית

 את בו לקיים לנו שיעזרו אלמנטיםדורות  למועדון להכניס , בתיאום,ננסה. דורות במועדון
 מהתנועה קיבלנוש קודש ארוןלמועדון  הכנסנו  תשריחגי לקראת. והאירועים החגים, התפילות

 שישכון תורה ספר קבלאנחנו מקווים ל. השאלהנמסר לנו בש תורה ספר אליונכניס ו המסורתית
  .זה בארון קבע

ה ּבָ לַר  הדס של ההסמכה, המסורתית לתנועה" יפעת שברוח"של  שההצטרפות לציין לנו חשוב
 את מצייניםו השבת את מקבלים אנחנו בוש פןאוישפיעו על ה לא הכנסת בית על והמחשבות

 וגברים נשים בין שוויוני באופן להתקיים ימשיכו מובילים אנוש אירועיםטקסים והה כל. החגים
 היא השינוייםמטרת כל . הקהילה טובת עומדת הדעת שיקול כשבמרכז ,לילדים ידידותי באופןו

 לזמן ומותאמים המשתנים ,יותר םעמוקי וקהילתית משפחתית, רוחנית יהודית חוויה לאפשר
  .ולמקום

  ז"לקראת תשע

 החדשה השנה קבלתטקס ב איתנו להשתתף ואורחיהם אנשי קהילת יפעת את שוב מזמינים אנחנו
 כנסת הבבית הכיפורים יום ובאירועי בלימוד, בתפילות כןות השמש שקיעהעמק בשעת  במוזיאון

  .והאישיים המשפחתיים, ילתייםהקה לחיינו רלוונטיהכול , נגיש לוהכ". דורות"

  ,טובה שנה בברכת

   רוןורן הדס
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   בקהילת ניגון הלבבטקס שנערך   סמדר ישורון  שלברכה דברי ה

  .למוסמכי בית המדרש לרבנות ישראלית
  

  , הדס

   – כמותך שאין ,לך

, הּבָ כַר  רשמית הסמכה שמקבלת כמי נוילעינ הדס עומדת, הזה במפגש, היום
, רן את לשכוח לנו לַא אבל ;ושמחים מעריכים, מודים, מברכים נחנוא כך ועל

 לעשייה מלא שותף הוא הרי, להדס משפחתיים ועידוד תמיכה שמלבד
 .יפעת בקהילת, אצלנו הקהילתית

  ":עצים שנטע האיש "ובספר כך כתב אנו'ז אן'ז

 לזכות עלינו, באמת דופן יוצאות תכונות אדם של באופיו לגלות כדי
 במידה. ארוכה שנים תקופת פני על בפעילותו להתבונן ותבאפשר

 הוא אותה המנחה שהרעיון במידה, אנוכיות כל חסרת זו שפעילות
 חפצה אינה שהיא לחלוטין שברור במידה, גבולות חסרת נדיבות

 על לעין ניכרים סימנים השאירה היא, לכך בנוסף ואם, כלשהי בתמורה
  .נשכחת בלתי באישיות, ספק ללא, דנים אנו אז, הארץ כדור פני

 בנתינה מאופיינת ביפעת השנים רבתהניכרת  פעילותך. הדס את כך ,ואכן
 שאינה בנדיבות, ותרבותית רוחנית בהעשרה, תמורה לקבל מנת על שלא

 ,תמיד ,לווהכ. תשובה כאפשרות בסירוב מכירה שאינה, זמן של גבולות יודעת
  .םומנח מיטיב עיניים באור, ובחיבוק בחיוך

 ועורכת יזמה הדס; חודשים בראשי נשים מפגשי שנים מזה ומנחה יזמה הדס
 לכלל עמוקה קהילתית חוויה שהוא ,כיפור יום ערב את חברות צוות עם

 ובודדים למשפחות תמיכה צוות הקמת חברות בשיתוף יזמה הדס; הקהילה
 חגים ומפגשי םטקסי, השבת קבלות הדס ורן עורכים ביפעת את .ביישוב

 חתונתם לקראת צעירים זוגותל משמעותי ליוויהם מעניקים . טרנטיבייםאל
 לא. ביפעת אצלנו קהילתית עשייה ועוד עודלזכותם ו, ים טקסי נישואיןרכווע

 תוך תמיד נעשית שהיא ,יודעים כן אנחנומה ש אבל, יודעים אנחנו כולה את
  . גדולה באהבה ותמיד ,הידע הרחבתו העמקה

 ורוחני תרבותי לעולם פתח רןו הדס בזכות נפתח יפעתב רבים ועבור עבורי
 קהילה ביפעת קמה. כן לפני פחות הרבה אליו חשופים שהיינו ,עשיר

 אפשר ובהחלט ,לב ומחממת מעשירה, ומיטיבה טובה שהיא משמעותית
: אנו'ז אן'ז ובלשון ,יפעת קהילת, בקהילה להתקיימותנו טעם נותנת :לומר

  .הארץ כדור פני על יןלע ניכרים סימנים משאירה

  !מכולנו גדולה תודה
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, ערכים של צדקהמבוססת על , חדשהיהודית  חברה יסד דור החלוצים,  לארצנונּועם שוב עמֵ 
 נסחפה עם השנים, היום מכנים אותה קהילהש, החברה הזאת. שוויון ושותפות, אנושיות

עתה כמו , השאלה.  של עמנו כפי שקרה לחברות היהודיות לאורך כל ההיסטוריה– למחלוקות
השכילו החכמים לקבוע , במקרה הטוב, בעבר. את הקונפליקט איך פותרים, היא מה עושים, בעבר

או " הלכה כבית הלל" בין בגישור ובין בהחלטה ברורה אם –את אופן ההכרעה במקרי מחלוקת 
  .איבה ופילוג, הובילה המחלוקת לקיטוב, במקרים הפחות טובים". הלכה כבית שמאי"

הדס כבוד חברינו ב מובילים בנועם ושאותה, יפעת בקהילה קטנה בתוך מבחירה-מזה זמן אני חבר
. ב לבבות ועורכים טקסי חגים וטקסי חייםשיח שמטרתם קירו-הדס ורן מקיימים מפגשי. רוןרן ו

  .יישר כוח, פעולתם היא עבודת קודש בהתנדבות

רן את הדס והעלו באחרונה . דורותת שבת במועדון ובלהפעולה החשובה ביותר עבורי היא ק
, הן להעניקלעל מנת ,  העמקבמוזיאוןשבית הכנסת לקבלות השבת האפשרות להעביר את 

אז שלחו הדס ורן לחברים את . רעיוןתפים דחו את התרוב המש. "שהתחושה של קדו", כדבריהם
 ויהפכו אותו למֵעין בית  הרגשת קדושהעניקו למקוםאביזרים שידורות  להכניס למועדון תםהצע

  .כנסת

גדלתי בבית עם ערכים .  את דעתי הנחרצת נגדדס ורןאני כתבתי לה. אינני יודע איך הגיבו אחרים
אינני זקוק . סובלנות ואמונה באדם, יושרה, שייה ונתינה ללא חשבוןע, אמיתיים של שותפות

הסמלים האלה מרחיקים אותי מהמקום שבו אני חש , להיפך. לאביזרי קודש כדי להרגיש קדושה
לשיר עם , אני רוצה להקשיב לחבריי. היחדוהעיקר עבורי הוא . מסיחים את הדעת מהעיקר, בבית

. כאב וֵאבל, לחוש איתם יחד שמחה והתרוממות רוח וגם צער,  גם פיוטים וזמירות שבת–חבריי 
עבורי הצבת ארון קודש במועדון החברים . לשם כך לא נחוץ לי ספר תורה ולא דרוש לי ארון קודש

  .םהוא חצייה של קו אדו

האם לשם הפיכת מועדון החברים הנעים ?  מי החליט על זה–למועדון דורות הוכנס ארון קודש 
האם לא כך נפתרות אצלנו ?  בית כנסת לא נדרשת החלטה של כלל החברים ביפעתוהמלכד לעוד

! אל תרחיקו לכת, עשייתכם מבורכת: אני פונה להדס ורן בבקשה אישית? מחלוקות בדרכי שלום
  ". לא תפסת–תפסת מרובה : "ל"זכרו את לקח חז

  ,שנה טובה
  רפי שושני

  

  : מימין לשמאל
, גד ברנע, דן שפר, ראובן סלומון, גדעון ברזילי, מינקובסקייצחק 

, מרים אהרוני, ציונה פייניק, אפרת סלע, חגי לביא, יאן קליאניאן
 יפה דורי, יעל לביא, שולה אדר, הילה שילה, זוהר בן ישראל

  בין הערבייםבכיכר קבלת חג 
  )1987(ח "ערב ראש השנה תשמ

בני אדר מנצח על המקהלה 
של רחל " בוא בשלום"בשיר 

  .שפירא ונורית הירש
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  בבית הכנסת

  ערב יום הכיפורים
  11.10.2016יום שלישי 

 

  ערבית , כל נדרי, ת      התכנסו18:15
 

  יום הכיפורים
  12.10.2016יום רביעי  

 

         שחרית09:00
  מוסף, יזכור,        הזכרת נשמות11:30
  ערבית, נעילה,        מנחה16:45

 
   במועדון דורות

  ערב יום הכיפורים
  11.10.2016יום שלישי  

 

   וערביתכל נדרי      18:00
   סיפורים אישיים ושיריםסביב מפגש קהילתי :תפילת האדם    20:30

 

  יום הכיפורים
  12.10.2016יום רביעי  

 

  :מפגשי לימוד וחוויה ליום הכיפורים
  הזכרת נשמות      10:30-09:30
  הנחיית הדס רוןב ימפגש נשים לראש חודש תשר  12:00-10:45
  נושא יפורסם בהמשך: לימודמפגש        13:30-12:15
  בהמשךטים יפורסמופר :התכוונות       14:45-13:45

  תפילת נעילה         18:00
  "דורות" על הדשא ליד להורים וילדים :נעילה    18:30

  .גמר התפילה ותקיעה בשופר
  

  )1979(ם "ילדים מפריחים יונים לשלום בטקס סוכות תש

  , עזרוניליאורה, גיל ענבר, שי גורביץ: מימין לשמאל
 ורד יוגב, לבנת נוימן, הדס ביטון, הדר גולדהור, רון גלעד
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�  

  תקוות חוט השני

  תן זךנ
  

  טה חּוצֵ י קְ ם לִ א ּגַ ר נָ מֹ ׁשְ 

  יםּתִ עִ ם לְ ּלֵ עַ תְ א מִ הּו ׁשֶ ּוּלפִ אֲ 

  ילִ לָ ּכְ ה הַ ּזֶ  הַ ׁשעַ רַ ּבָ י ׁשֶ דֵ ּכְ 

  ברֵ עָ תְ י מִ לִ ם קוֹ  ּגַ וֹ ּבׁשֶ 

  יּלִ א ׁשֶ ה יָ  הָ ּוּלאִ ּכְ 

  י לִ לָ ה קול ּכְ יָ  הָ ּוּלאִ ּכְ 

  ב ּלֵ ת לַ חַ קַ ד לָ ר עוֹ ּכֹ זְ אֶ 

 באֵ וֹ ד ּכה עוֹ ּזֶ ר ׁשֶ ּכֹ זְ אֶ 

�  

התזמורת נגני : בזכרון יעקב קונצרט מיוחד" למאאֶ "בקיץ התקיים באולם המוסיקה של מרכז התרבות 
ליוו נערות צעירות ששרו בקולות צלולים שירי תקוות , הטההפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מֶ 

 המסייעת,  העמותהבפתח הקונצרט אמר איש. 'בדרך להחלמה' התרמה לעמותת אירועהיה זה . שלום
מנסה לגשר על התהום הפעורה ' בדרך להחלמה': בהתנדבות לילדים פלסטיניים חולים לקבל טיפול בארץ

אנחנו מאמינים שהדרך . אחווה אנושית וחמלה, בין האנשים משני צידי הגבול באמצעות חזון של תקווה
האנושיות עומדת לפני , י בין בני אדםלשלום ולאמּון בין ישראלים לפלסטינים חייבת לעבור דרך מפגש איש

 הם ,כל משפחה שאנו יוצרים איתה קשר אנושי וחם, כל ילד שאנו מסייעים לו. אמונה דתית או פוליטית
  .זרעים לתקווה ולפיוס

  

משותפים לעמותת , שהמפגש האישי בין בני אדם יוצר גשר של סיכוי ותקווה, האמונה שאפשר גם אחרת
של מקהלה היא , נימקהלת ׁשָ , המקהלה הזאת. ששרה בקונצרטהנפלאה  הולמקהל' בדרך להחלמה'

 היותההוא , מֵעבר לזמרה הצלולה של הבנות, אחד המאפיינים הייחודיים שלה. המועצה האזורית שלנו
המקהלה שרה רפרטואר קלאסי . מחציתה נערות יהודיות ומחציתה נערות ערביות, תרבותית- מקהלה רב

הבנות שרות במגוון . חלקם נעשו במיוחד עבורהש, שירי עמים בעיבודים קלאסייםשל שירת המקהלה וכן 
 בכל שפה עובדים על –צרפתית , ספרדית, גרמנית, רוסית, אנגלית ואיטלקית, עברית וערבית: של שפות

  . יםהמנצחת של המקהלה היא אלכסנדרה ִק . לשוןהדגשים הנכונים של ה, ההיגוי הנכון, הבנת המילים

  

מצו  (רומי אורן: במקהלה הזאת משתתפות שלוש בנות יפעתיות? כל הסיפור היפה הזה קשור אלינוואיך 
רומי ). 'כיתה ז, סופרן(אחותה של רומי , וִלָּיה אורן) 'כיתה ח, מצו סופרן (נועם ויינבלום, )'כיתה ט, סופרן

נועם הצטרפה . גרתעברה למקהלה הבו' ובכיתה ז' ני הצעירה בהיותה בכיתה ההצטרפה למקהלת ׁשָ 
אחרי , הצטרפה השנה מחדש, ששרה אף היא קודם במקהלה הצעירה, הּיָ למקהלה בשנה שעברה ולִ 

  .למקהלה הבוגרת, הפסקה
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הבנות הערביות ששרות . שלושתן אוהבות מאוד לשיר והן מספרות על המקהלה באהבה ובשמחה
יש ביניהן מוסלמיות ויש . עולים בנצרתלומדות בבתי ספר מ, הן מוכשרות וחכמות, הן אומרות, במקהלה

לא מורגש מתח ולא , העברית של רובן טובה והקשר בינינו טבעי וזורם. נוצריות וכולן ממש חמודות
מלטשים , עובדים על השירים.  שעות3אנחנו נפגשים פעם בשבוע לעבודת מקהלה של . מורגשת שום מחיצה

בחזרות של המקהלה לא עובדים . ירות היטב את תפקידןמכ, בכל הקולות, ומלטשים את הביצוע עד שכולן
או ) ללא ליווי(ַקאֶּפָלה - המקהלה שרה אַ .  העבודה הזאת נעשית על ידי הבנות באופן פרטי–על פיתוח קול 

  .בליווי פסנתר

ההתרגשות . אחת הפסגות של השנה, הקונצרט עם הפילהרמונית ועם ֶמהטה היה חוויה מעצימה ומרגשת
ליד העוגב , כשעמדנו ביציע, אביב והגיעה לשיאה בקונצרט עצמו-חזרה בהיכל התרבות בתלהחלה כבר ב

  .ושרנו עם התזמורת שעל הבמה למרגלותינו, הגדול של האולם

אירועים חווייתיים נוספים שבהם שרנו היו הופעה משותפת בשפרעם עם המקהלה הערבית המצויינת 
ב "בתמיכת ממשלת ארה" צלילים משותפים"הפרוייקט משפרעם במסגרת ) בערבית' ביחד'(' סאווא'

 יַׁשנּו באותם –" קשת אילון"באירוח של ' סאווא'סדנה משותפת עם ; ב בישראל"ובחסות שגרירות ארה
; המנצח של המקהלה משפרעם, ועם רחיב חדאד, המנצחת שלנו, חדרים ושרנו יחד עם אלכסנדרה קים

 נועם וִלָּיה הצטרפו אחר –שבה השתתפה רק רומי , קטובר שעברהנסיעה החווייתית לאירופה באו, וכמובן
  .כך

�  

, החיבור למוסיקה קלאסית אינו מובן מאליו בנוער יפעת
שרובו לא קיבל חינוך מוסיקלי מתמשך ואינו מאזין 

, עם זאת. לעושר העצום של המוסיקה הקלאסית
, השתתפות הבנות במקהלת ָׁשני זוכה להתעניינות ופרגון

אולי יקרבו נערות ונערים נוספים למוסיקה ואלה 
הקלאסית לדורותיה וגווניה לצד החיבור למוסיקה 

  .עכשווית ופופולרית

  

  

בסיומו שרה המקהלה את אחד השירים הקלאסיים החדשים הכי נפלאים : נחזור לקונצרט שבו פתחנו

 את תפילה לשלום – ועוד קודם לכן ,ןון לנו'ג:  מילים ולחן– ַּדמֵיין – imagine: רים בעולם כולוׁשָ והכי מּו
  . הזהתמיםהשיר האחרונות של אין טוב מלקבל פני שנה חדשה בשורות . זאב ודורון לוינסון- של חמוטל בן

                        - - -  
 טקֶ ל ׁשֶ ם עַ לוֹ ד חֲ חָ ל אֶ ל ּכָ ב ׁשֶ ּלֵ  ּבַ ׁשיֵ 

 םלוֹ ּׁשָ ל הַ ם עַ לוֹ חֲ הַ 

 ִתמוֹ חָ לְ א מ , ַרעַ א צ , ְתעוֹ מָ א ּד 

 

 –םלוֹ ׁשָ                    

  .םוֹ ּיב הַ רֵ ר קָ בָ כְ ּו                         

  

  

 נועם ויינבלום     רומי אורן          ליה אורן

 .א.מ

  מזל טוב

  רוזה קיסטנברגל

  צליל להולדת הנינה

  .נכדה ליפה ובוקי

 .ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  גנישר ולצביקה- לשרה אבנין

  ליזהר אבנין

  אייללהולדת הנכד 

  .בן לנופר ועדי

 .ברכות לכל המשפחה
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נכיר אותן ונברך לשנה טובה ולחיים .  משפחות לביתן החדש בהרחבהשלוש נכנסו בשעה טובה

  !תתחדשו. טובים ומאושרים בבית החדש וביפעת

�  

סיימה תואר ראשון . נולדה וגדלה בנהריה, 37בת , סיגל
בוגרת , אילן- בתקשורת וקולנוע באוניברסיטת בר

לת רגשית מטפ. חי-המכון לדרמה תרפיה במכללת תל
- צמד ילד(מטפלת דיאדית , באמצעות הבעה ויצירה

עובדת ביחידה להתפתחות . ומדריכת הורים) הורה
  .הילד במגדל העמק ובקליניקה פרטית ביפעת

בוגר תואר , אוסטרליה, נולד וגדל במלבורן, 36בן , ברק

 Monash(ש נַ אוניברסיטת מוֹ בראשון במדעי המחשב 
University (מהנדס . 2004ארץ בשנת עלה ל. במלבורן

  .ייעוץ ופיתוח תוכנה ומערכות מידעב עוסק, תוכנה
  

  : השובבים והמקסימיםהםבני

  בגן הדס, 5.5בן , יובל

  ."כלנית"בגנון , 2.5בן , גיא

  

  

�  

סיימה תואר ראשון . נולדה וגדלה בתמרת, 31בת , הילה
  . בטכניון במסלול הנדסה ביוכימית

סיים תואר ראשון בטכניון . נווה אורבן קיבוץ , 33בן , אור
  ".פלגי מים"בחברת  עובד. בפקולטה להנדסה אזרחית

  

  : המתוקיםילדיהם

  בגן אתרוג, 3.5בן , יובל

  . חצבבפעוטון,  חודשים10בן , עידו

  

  
 

�  

סיימה תואר ראשון . נולדה וגדלה בחיפה, 31בת , יכלמ
עובדת ברכש ושילוח . במשפטים באוניברסיטת חיפה

   .נלאומי בחברת הייטק ביוקנעםבי

סיים תואר ראשון . נולד וגדל במגדל העמק, 34בן , אלעד
ד בסנגוריה "עובד בעו. ושני במשפטים באוניברסיטת חיפה

  .מחוז צפון, הציבורית
  

  :םבנ

  .בתינוקייה בכפר ברוך,  חודשים8מתוק בן , אריאל
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  .17.9.2016 שבת בבוקר נערך שנימירוץ יפעת ה
, נשים וגברים, בני יפעת שהגיעו למירוץ מיישוביהם,  חברים ותושבים– רצים 350-השתתפו כ

 כל אחד כפי –  וותיקיםצעירים , בני נעורים,  גן ובית ספרילדי, תינוקות במנשאים עם הוריהם
היה מרנין ומשובב הצהובות חולצות המירוץ בים  המראה של מאות הרצות והרצ.כוחו ויכולתו

  . פעילות קהילתית ספורטיבית במיטבה–נפש 

. מ" ק2 הרצים – 8:00בשעה , מ" ק5-  רצי ה– 7:45בשעה , מ" ק10-  יצאו לדרך רצי ה7:30בשעה 
המסלולים שסיימו את רצים חלק ניכר מן ה הצטרפו 500-לריצת ה .' מ500רצי  –8:30-מ

  . תענוג והחוויהבשביל ה, "עוד קצת" ורצו הארוכים

נהדרת של חיוכים אווירה היתה . לפני המקצים עשינו כמה דקות חימום בליווי מוזיקה קצבית
 את הרצים וחרף מספרם הרב של קהל גדול בא לעודד .מרומם הורגש באווירהרוח המצב , וצחוק

הציבור כיבד : זאת ועוד. עהבלי שום הפר ,וחייכניתנעימה , סבלניתתנהגות ה נשמרה, המעודדים
 .כלי רכבתנועת מכליל כמעט יפעת פנויה במשך שעתיים נשארה ואת האירוע ואת בקשת הצוות 

שהוצבו לאורך מים העמדות . בביטחון מלא, מריצה חופשיתם משתתפיהנהנו , הודות לכך
   . ובחיוךנאמנותשמילאו את תפקידם ב, מתנדביםהמסלולים הארוכים אויישו על ידי 

 נורית אררט–את הרצות הוותיקות זכיר יש מקום להובכל זאת , לא תחרותי, היה עממיהמירוץ 
הוותיק מבין הוקרה ו כמו כן ראוי לציון .מצד כל הקהל שזכו לעידוד, )מ" ק2 (וסמדר ישורון

  !כבוד .יוסף סלעי –הרצים 

 עם פעילות מתנפחים , נפתחה הבריכה10:00בשעה . קרטיביםעם   כולםהתרעננובתום הריצה 
  .ועם המזנונים הטעימים של עוזי סלעי ועידן דרורלילדים 

של נהדר הקר ובהארגון בארוכים היה כדאי להשקיע חודשים עבור האושר על פני כל המשתתפים 
  ! גדול וכיףשמחה, צחוק, בריאותוהנאה של שילוב ,  ושל יחדגיבוש

  

  תודות

  : להודות להםזמן והמקום זה ה,היו שותפים רבים הצלחת המירוץל

  ..נענו במאור פנים לכל בקשה של צוות המירוץ ו ובפרסוםשעזרו בהכנות – מורן ברקולדורון גלעד 

;  על הלוגיסטיקה הממוחשבת– לסהר קולמר;  והעזרה ברצון טובעל ההגברה – לעידן דרור
על  – נקובסקיסיגל מילרותם אורן ו;  על ההתייצבות בהתנדבות עם האמבולנס– לגדעון הקר

 על – למשה גבאי; סמליל המירוץ המקסיםעיצוב  על – לאריה יעקובסון; הכיסוי הרפואי בשטח
 על ההתגייסות לעמדת המים – אלה קציר ושקד כהן, נועה מיכאליל; חולצותתרומת השקיות ל

קידום  שסייעה במימון במסגרת ,בראשהוארז ביטמן  למחלקת הספורט במועצה; בשטח
 ,בראשה לאגודת מתיישבי יפעת ומלכי לביא; "ריאּבָ - אפשרי"עמק בפרויקט הלאומי הבריאות ב

השתתפתם , באתם לרוץש, האצנים, לכם ובעיקר רבים הלמעודדים; על התמיכה הכספית
  .ונהניתם

   !לכולםתודה 

  : צוות המירוץ,מאיתנו    

  ברקת כהן, רלי הדר, אבי ונדל, רונן שני, סיגלית שכנר
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  ממראות מירוץ יפעת השני

  קרטיבים בסיום, רצים במירוץ, התחלהמתייצבים על קו ה, אה לדרךתרגילי חימום לפני היצי
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  תמורות השנהב

 הפעם לנופי הגליל –טיול ותיקים היה עוד , הודות ליוזמה המתמשכת הטובה של צוות הרווחה
נסתר הנזירים הִמבָּדד , ת החצבים בתל צלמוןפעַ  אל ִׁש –התחתון וקו החוף של הגליל המערבי 

  . תצפיות נוף אלוליות מפסגות ההרים וחבצלות החוף בשבי ציון, בהררית

 בתמורות יפה הארץ בריבוי פניה מה
  ...השנה

  ?חזאי הגשם

וזאת , טוענים הבוטנאים,  לחורף דבר על תחזית הגשמיםחצבים אינו מלמדאו מיעוט ריבוי 
, ותיקי יפעת, ברם. משום שהפריחה מסיימת את המחזור השנתי של החצב ולא מתחילה אותו

ולפי מה ששמעו , תיהם ארוכות השניםמוכנים להישבע שלפי תצפיו, כמוהם כוותיקים בארץ כולה
 הםלחיזוק הטענה . מעולהגשמים  החצב הוא דווקא חזאי ,הוריהם מהשכנים הערבים בני הארץ

הקודם החלו החצבים לפרוח  בסתיו ...):זה מה שהזיכרון מאפשר(מביאים את השנה האחרונה 
שתי העובדות . שנתי-הרבהגשמים  מממוצע 80%-כבחורף ירדו רק  ומאוחר ופריחתם היתה דלה

האם תהיה שנת . ביפעתגם גם באזורנו ו, השנה החצבים פורחים בשפע בארץ כולה. האלו נכונות
  .המשךלנחכה . כבר ירד, מ" מ3 ,הגשם הראשון, מכל מקום. הלוואי? ז ברוכת גשמים"תשע

  

  לקראת החורף

 רוב נעלי הילדים היום אומנם. עוד מעט יגידו ילדי הגן שלום לסנדלים ויתחילו ללכת בנעליים
 ,שורכים איך : כשיש נעלי שרוכיםעושים גם מה דעתאבל כדאי ל, )ים'צסקוֹ (נים מּדָ נסגרות בצַ 

  ! צריך ללמוד? איך קושרים שרוכים

) שחר-בן" (סבא אהרוני"ממש מזל ש
ילדים עבור הוהתקין , הוא חרש עץ אמן
שעליהן ,  בחּום ותכלתנעלי עץ יפהפיות
 .תורה המסובכתכיף ללמוד את ה

 מרים אהרוני: צילומים
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  אלול בנחל

 
משפחתי -באווירה טובה ומלכדת של יחד קהילתי

היה זה . נערך פיקניק המשפחות בנחל הקיבוצים
המשפחות , אחר צהריים של יום שישי אלולי

הגיעו אל החורשה ליד בריכת הקיבוצים בעמק 
הצוות שיזם " כבש מקום"שם כבר , המעיינות

לה המושקעת הארוחה הק. וארגן את הפיקניק
שקידמה את פני הבאים והקסם הנינוח של 

  .המקום השפיעו מטּובם על כולם

היו מי שנשארו להשתכשך במים הקרירים של 
אחרים יצאו עם הילדים למסלול , הבריכה

ואף שמו את ליבם אל , ההליכה בנחל ובחזרה
 עד – וקירבה חברית השעות עברו בנינוחות נעימה. צמחיית גדות הנחל לעת סתיו ומעוף החסידות

, תודה למארגנים על יוזמה ברוכה. וצריך היה להיפרד ולחזור הביתה, שהשמש עמדה לשקוע
  ...ו"כל כך טוב היה לסיים ברוגע הזה את שנת תשע. בשקט ובנועם, בחירה מעולה וארגון מופתי

  
  
  

   חשבוןסוגרים
  

חודש אלול ותקופת חגי תשרי הם זמנים של 
במישור חיי .  חשבון נפשימי, סליחות ופיוס

היומיום נמשכים גם בתקופה הזאת ימי חשבון 
לפניכם . 'קבלות וכו, תשלומים: חשבון פשוט, סתם

את , הקושר את היומיומי עם הנשגב, מכתב מן הארכיון
  .החשבון הפשוט עם חשבון הנפש

  

 נמסר תכנון מיזוג האוויר למהנדס אורי גרינבוים, כאשר בנינו את אולם התרבות
) 1969(ל "שבוע אחרי יום הכיפורים תש. העבודה נעשתה אך התשלום איחר להגיע. מירושלים

  : דוד חורן, תזכורת לגזבר יפעתבלשון מושחזת שלח גרינבוים 

  , דוד ידידי
, אני מניח, ביום הכיפורים ַצְמּתָ 

  ...אך על חובותיך לא ִּכַּפְרּתָ 
  .חסוך נא צומ ושלח כספך

ס בדבר הנחתו של המהנד* 
: היתה מופרכת צום של דודה

, כרוב חברינו הוותיקים, דוד
 בנעוריו הסוערים נטש את הדת 

  .ולא צם ביום הכיפורים
  

, המכתב טרם יצא לבית הדואר
המהנדס  .הועברוהתשלום 

על כמה מילים  בכתב יד הוסיף
  : המכתב המודפס

...הגיעה גם כפרת –   
התודהואית ! 

 עופר שפריר: צילום
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