
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לא בשמים

  

  א ַּבָּׁשַמִים

  א ָרחֹוק

  .ַהּטֹוב ָנַׁשב

  ֲהא ָקרֹוב הּוא ְמֹאד

  ֲהא ֹּפה הּוא

א ַלֲהטֹו ְּבָיְדֲה  

  לֹוֵחׁש 

  ַלֲעׂשֹותוֹ 

  .ַעְכָׁשו

  

  יוסף-חמוטל בר
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   ליווינו בצער 16.10.2016, ז" תשעתשרי ב'יד', בביום 
  . ל" זשושנה שמואל הקרנו היתלמנוחת עולמים את חבר

  

   ליווינו בצער 26.10.2016, ז" תשעתשרי ב'כד', כביום 
  . ל" זיוסלה כהןלמנוחת עולמים את חברנו היקר 

  

  , םוכן דברי משפחה וחברים לזכר, דברי הפרידה בהלוויה
  . זיכרוןנייופיעו בעלו

  
 

  
  
  
  
  

  

  

  שיוך הדירות

  לקראת חתימת הסכמי

  קיבוץ-חבר

, השלמת שיוך הדירותשם על המסמכים מול הקיבוץ לקראת הפנייתם למינהל ל החברים חתימת
 יקבלו החברים את ף השלב הזה בסו.נמשך ביפעת כבר שניםשיוך ההמהווה את שיאו של תהליך 

שלושה ימים מרוכזים לחתימות נקדיש  סוף חודש נובמברב. הזכויות המיוחלות בדירת המגורים
  . לביצוע השיוךהנדרשים ם ותשלומי המקדמות  בין הקיבוץ לחבריםסכמיהעל ה

לקראת חתימת ולהבין  שבו הוסברו עיקרי הדברים שיש לדעת,  ראשוןמפגש פתוחהשבוע נערך 
גם בו ישתתפו .  ייערך מפגש פתוח שני9.11.16' ביום ד.  וניתן מענה לשאלות חבריםההסכמים

לעזרה במימון לה הזקוקים עבור אחברים את האפשרויות ה בפני שיציגו, בנקיםהנציגי 
  . מתקשים להגיע למפגש עצמוהלטובת החברים , ישודר בערוץ הפנימיהמפגש . התשלומים

  

  תמצית

.  של רשות מקרקעי ישראל1456קיבוץ יפעת קיבל החלטה על שיוך דירות קנייני לפי חלופה 
ים ממנה אזור שאנו נהנ- בנוסף להנחת, מערך הקרקע33%חלופה זו מעניקה הנחה בסך של 

 הדחיפות לסיים את ההליכים הפנימיים נובעתמכאן  (2017וצפויה להסתיים במהלך שנת 
 יחתום כל בית אב הזכאי במועד החתימה). י"חתימה על ההסכמים רמולהפנות את החברים ל

 אחד עבור המשפחה ואחד שיישאר בידי –על שני עותקים של ההסכם ) חברים ויורשים(לשיוך 
  . מראש תיאום ב, לימי החתימות ייעשה על ידי המזכירותזימוןה. הקיבוץ

  

  מי חותם
לא ניתן לחתום . ת זהותותעודאיתם להגיע לחתימה ולהביא ) שני בני הזוג(יחידי בית האב כל על 

   .על הסכם ללא נוכחות של כל יחידי בית האב
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  למותו  שנים  54  חשוון  'ב  ל"שחר ז-צבי בן

  למותו  שנים  30  חשוון  'ב  ל"ברוך השרוני ז

  לנופלה  שנים    61  חשוון  'ח  ל" זדינה עדיני

  למותו  שנים    50  חשוון  'ט  ל" זשלום ביבר

  למותה  שנים    49  חשוון  'ט  ל" זאורלי ביטון

  למותה  שנים    47  חשוון  'ט  ל" זכהן- אסתר קלבנר

  למותו  שנים   25  חשוון  'ט  ל" זאריה כנעני

  למותו  שנים   49  חשוון  'יא  ל" זיוסף לנדר

  למותה  שנים  42  חשוון  'יא  ל"צפור ז-בתיה קן

  למותה  שנים  6  חשוון  'יא  ל"יפה דורי ז

  למותו  שנים  47  חשוון  'יב  ל"שמואל יהלום ז

  למותו  שנים  29  חשוון  'יב  ל"דוד דנאי ז

  למותו  שנים   21  חשוון  'יב  ל" ז ישעיהו שנגרוס

  למותו  שנים   29  חשוון  'יד  ל"ישראל דיטל ז

  

  יורשים
על היורשים להמציא . הצו קיום צווא/ יורש הינו רק מי ששמו מופיע בצו ירושה,דיןהעל פי 
. החתימהמועד בלהביא את הצו עימם  ואחד משני מסמכים אלה, ם לחתימהטרם הזמנת, לקיבוץ

, ה שהלך לעולמו/בת זוג של חבר/ת שהוא בן/נדרש גם עבור יורשקיום צוואה /צו ירושהכי , יובהר
  .עצמוגם כאשר בן הזוג הוא חבר הזכאי לשיוך מצד 

  

  ייפוי כוח
יורשים , ל"שהות בחו( שתואם המיהגיע למועד החתלבית האב יחידי כל יכולים א בו לשבמקרה 

ייפוי ייפוי כוח זה צריך להיות .  הנעדרזכאי ניתן למנות מיופה כוח שיחתום במקום ה,)'רבים וכו
אישור קונסולרי  הייפוי תקף רק אם קיבל, ל"במקרה שייפוי הכוח ניתן בחו .כוח נוטריוני מקורי

  .  בהתאם לאמנת האג,ת אפוסטילתעודישראלי או חוץ השל משרד ה
  

  תשלומים
ו החברים ביום עבירלחשבון זה י. ד של הקיבוץ"משרד עובקיבוץ יפעת יפתח חשבון נאמנות 

  :רות נפרדות בחשבון הנאמנותי המופקדים בשלוש מג,חתימת ההסכמים שלושה תשלומים שונים

 . במזומןח" ש20,000- של כ מקדמה בסך:ותק י אחיד לכל החברים ללא הבדל,תשלום ראשון �
 .לחייבים על פי הפירוט שנשלח ,לקרן האיזוןבמזומן  תשלום : לחייבים בלבד,תשלום שני �
 על פי הפירוט ,)"איזוני הבטונים"( תשלום איזוני הדירות : לחייבים בלבד,תשלום שלישי �

  .  לשלוש שניםס פרו,שנשלח
  

  הסדרת חובות
חוב מדובר בבין אם , בית אב שיש לו חוב לקיבוץ לא יופנה לצורך שיוך ,על פי החלטות הקיבוץ

.  כל חוב כספי אחר לקיבוץאוחוב בתקציב המשפחה  והן אם מדובר ב"צבירות עבר"במסגרת 
להסדיר מבקש מהחברים אני . מכתבים בנושא הסדרת החובות יצאו לכל החברים הנוגעים בדבר

בית אב שלא יסדיר .  או ביום החתימה לכל המאוחר,מים מועד החתימה על ההסכלפניאת חובם 
  .השלים את תהליך השיוךלא יוכל לחתום על ההסכמים ול, את החוב

  

  .החברים מוזמנים לפנות אלי או אל אמיר כהן בכל נושא שאינו ברור להם

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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  25.10.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 

   2016תחזית כלכלית לסיום שנת  .1

 ,על פי התחזית. 2016שרון ורדי הציג את התחזית הכלכלית של המשק והקהילה לגמר שנת 
קשה השנה הרוב הפער נובע מ. התכנון לביצוע במגזר העסקיבין ₪  מיליון 1.5-ל כ פער שצפוי

  . ללא פערים,כנית השנתיתוהקהילה תעמוד בת. גידולי השדהענף ב

   :הוחלט

  .2016 לסוף נובמבר , משק וקהילה,2017  לשנתכניתותהלהקדים את הכנת  . א
  . ועדת כספיםלהקים .  ב

  ומרחבועדהוהגדרת התפקיד של האת לאישור ההנהלה דקל יכינו  וגלעד  ורדישרון
 . ועדה ימונו על ידי ועד ההנהלהוחברי ה.  שלהסמכותהאחריות וה

 ת קטנה ומערכת תעריפיהקמת תאגיד למונה נטו .2

וחברת " אנרגיית השמש"הסכם שותפות בין אישר ועד ההנהלה  5.4.2016בישיבה מיום 
בלוחות סולאריים החשמל שייוצר לפי הסדר זה ". מונה נטו"שייצר חשמל לפי הסדר , דוראל

יופנה לצריכה עצמית ויאפשר להקטין את , שיותקנו על גג הסככה החדשה של רפת העמק
, "מערכת תעריפית קטנה"הסדר כן אושר באותה ישיבה כמו . שמלצריכת החשמל מחברת הח

  . שבמסגרתו ייוצר חשמל בלוחות סולאריים על אחד מגגות הלולים

  .הקמת תאגיד נפרדפרויקט הלצורך  נדרשת ,דעת של היועצים המשפטיים שלנוה חוות לפי

  .הקמת התאגידאת  אישרה ההנהלה

  הדירות תהליך שיוך .3

. לקראת חתימת ההסכמים בין הקיבוץ לחברים ל התקדמות תהליך השיוךגלעד מסר עדכון ע
כל המידע לחברים בהם יימסר ש ,בתחילת נובמבר יתקיימו שני מפגשים פתוחים לציבור

 . המעודכן לקראת ימי החתימה
   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  
  

 
  

  מזל טוב

  למרים ויואב אהרוני

  תמר הלהולדת הנכד

  .מהיימ והלל לתב

 .ברכות לכל המשפחה
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, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, מתוך מכתב של אייל בצר
  2016 בנובמבר 2ל חברת נתיבי ישראל מיום "מנכ, יסים פרץלנ

  
  
  

  

  
  
  

   תחנה לתחבורה ציבורית–צומת הכניסה לקיבוץ יפעת , 73כביש : הנדון
  

  ,שלום רב
ת חנם תמיקות בדעת על התקבלי מלתה בובדם עובעית קפעץ יקיבוה לכניסת הבצומ[...] 

ת פעי יתושבך שכם לגרור יהדב. ץבוקיה להכניסד מאות מהמרוחק, העפול לכיוון היסעיםה
  . תציבוריה התחבורש בהשתמו לוכלם לא ימבוגריה
  

ר אפשה ככל הלקרבה ותחנק את ההעתית לרשוס ההנדן דרש מהתכנו שלבכי כבר מ, ןצייב לשוח
ח כי ניהול הפרוייקט הובט, היפז חמחוה בהתקיימה שתחבורה לוועדפגישת הב. ץקיבוה לכניסל

הדבר לא , לצערי. העבודות לבצע את השינוי ולהעתיק את התחנה לצומתיקבל הנחיה במהלך 
  .נעשה

  

ל אגף התכנון יוסי הלוי והציג בפניהם נהר ומאקה שחלנ' גינת עם ארשוס ההנדה נפגש מלאחרונ
אך , י אישר את הפתרון המוצע"הצוות המקצועי בנת. פתרון תכנוני המאפשר לבצע את השינוי

  .חיית ביצוע מאחר שנדרשת תוספת כספית לפרוייקטלקבלן בשטח לא ניתנה הנ
  

כדי לאפשר לתושבי ,  לשם מתן הוראה לצוות הביצוע בשטח לעשות את השינויהתערבותך אבקש
  .יפעת שימוש בתחנה ובתחבורה הציבורית

  .אודה לך מראש על שיתוף הפעולה וטיפול בבעיה בהקדם
  

  ,בברכה וידידות
   ראש המועצה–אייל בצר 

  

 

  לנעם שטיינברג

  .ל" לצהךברכות חמות עם גיוס

  !איחולים לשירות משמעותי ומעניין

  הדור הצעיר ובית יפעת                    
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 1956 באוקטובר 29-המלחמה פרצה ב.  שנה60מלאו , שדֵ צע קָ הידועה גם בשם מב, לחמת סינילמ
כולל , ל כמעט את כל סיני"במהלך המלחמה כבש צה.  בנובמבר5-ב, והסתיימה כעבור שבוע

והוא חזר לשליטת , את כל השטח שנכבשישראל אחרי גמר המלחמה פינתה מייד . רצועת עזה
  . שנים מאוחר יותר12 כמעט ,מלחמת ששת הימיםהמצרים עד 

  

'  ה מיוםיפעתעלון של  מרשימה בעמוד השער עולה ,בת הזמן ת בראייה הישראלי,הרקע למלחמה
הוא ככל , .החותם בשם ל, הכותב. קיצורים קליםהמובאת כאן ב, 9.11.1956, ז"כסלו תשיב

  .אהרון קול, הנראה עורך העלון דאז

  בעיצומה של המערכה

י שביתת הנשק עם מדינות ערב לאחר מלחמת השחרור לא פסקו מאז שנחתמו הסכמ
מאז עלה לשלטון . האיומים מצד מדינות ערב להכחידנו ולהשמידנו מעל פני האדמה

לות איתנו צאו מכל מדינות ערב הגובפדאיון י. במצרים גאמל נאצר גברו האיומים
. שוד וגניבות, רצח, ל חבלותלא עבר יום בלי ידיעות עכמעט ש. לזרוע רצח והרס

 ולשם ,ם וועדות שביתות הנשק גינו מפעם לפעם את מצרים ואת ירדן"משקיפי האו
 לא פעם שאלנו .כך נמשך הדבר שנים. בגלל מעשי תגמול, את ישראלגינו שיווי משקל 

אשר ,  המצריןי הרוד" בעיקר ע,מתי יבוא קץ להרס ולחרם שהוטלו עלינו: את נפשנו
הגדילה . מכל צד נמצאו לו עוזרים.  על אימפריה ערבית תחת הנהגתוהחל לחלום

כית 'העסקה הצ. אשר התעלמה מקיומה ומגורלה של ישראל, לעשות רוסיה הסובייטית
ודאי לא נעלם מעיני . הזרימה למצרים כמויות נשק אגדיות מן הטיב המעולה ביותר

אולם הם קיוו שמאגר ,  להשמדתנובראש ובראשונההשליטים ברוסיה שנשק זה ישמש 
  .הנשק הגדול יהיה להם לתועלת במאבק הגלובלי על השליטה באזור

תעלת סואץ ומפרץ אילת . בינתיים השלים נאצר את הכנותיו למלחמת השמד נגדנו
המלחמה . סוריה וירדן, נחסמו בפנינו ולאחרונה נחתמה הברית הצבאית בין מצרים

  .גענגדנו הפכה לממשות שעמדה לפרוץ בכל ר

כל נושאי הנשק בישראל נקראו לדגל . ברגע מכריע זה יצאה ישראל לעמוד על נפשה
במלחמת . יב שוק על ירךוהתייצבו ביחידותיהם כדי להפר את המזימה ולהכות את האו

 הונחלה תבוסה ניצחת , שאורגנה בכשרון צבאי מעורר התפעלות,ף נפשורגבורה וחי
שבוע ימים .  ביותרעד ראש בכלי מלחמה חדישיםכף רגל  המזויין מ,לצבא המצרי הגדול
  . מזימותיו של נאצר סוכלו,צבאנו נחל ניצחון מזהיר. ארכה מלחמת סיני

, בנינו ואחינו, במלחמת גבורה זו נפלו חלל למעלה ממאה וחמישים מגיבורי ישראל
 בנם של, בין הנופלים יוסף פינסקי איש גבת. אשר חרפו נפשם על הגנת מדינתנו ועמנו

 האבל על החיים הצעירים דגדול הצער וכב. צור ממשפחת פיין- ואילן קרן, הרשל ורבקה
אגדת . החיים צמאי היצירה ומלאי ביטחון אשר שלהבתם כבתה ללא עת, והגועשים

  . שמם וזכרם לא יסוף לעולם,לדורותמופת בישראל חייהם ומותם תהיה 

. עיקר מבחינה מדיניתבו צבאית ם של מערכה גורלית מבחינהאנו בעיצומעומדים עדיין 
  .נקווה שנעמוד בהם בתבונה ובעוז רוח. עוד נכונו לנו מבחנים קשים

  .ל
  

 היו מעורבים אינטרסים גלובליים מלחמת סיניוכי ב, היום כבר ידוע שלא היתה זו התמונה כולה
תעלם יפעתי על מבצע קדש נ- במבט הפנים. ומעצמות שמשכו בחוטים מאחורי הקלעים וגם בגלוי

שהיו שותפים לאירועי , מהתמונה הגדולה של דברי הימים ונתמקד רק במה שראו וסיפרו חברינו
  .הימים ההם
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  חייל פשוט
  
  

גדוד של בפלוגה המסייעת מקיבוץ בית זרע אז חייל , חיים-יוסי בן
  .)50גדוד , לימים (88ל המוצנח "הנח

  

ה שראיתי אני לא יודע יותר ממ. "אומר יוסי" הייתי חייל פשוט"
את המראות והקולות האלה אני רואה . בעיניי ושמעתי באוזניי

  ".עד היום, ושומע מאז יום יום
  

�  
שירות שהיה רצוף תקריות ואירועים ,  לשירותו הצבאי של יוסי מלאו שנתיים1956באוקטובר 

לגוש מצפון  (פעולת התגמול בחוסאן בלגדודלפני מלחמת סיני השתתף עם חבריו חודש כ. קרביים
המספר הגדול . ם לוחמי18שבה נפלו , ובפעולת התגמול בקלקיליה,  לוחמים10שבה נפלו , )עציון

אחרי , מאוחר יותררבות שרק שנים , של הפצועים וההרוגים בפעולות אלה הטביע בו חותם קשה
  . התחיל לנסות לגעת בו,אסון נופלו של הבן

  

  לפי הקול

  : יוסי

אחרי . מקיבוץ רוחמהמוישלה וייס  איתנובקרב על משטרת חוסאן השתתף 
. הסתערנו יחד על המוצב. לה את הפיקודוישלקח מ,  נפצע קשה מאודמפקדשה

וייס קיבל את עיטור (התעוור בשתי עיניו מוישלה . נזרק לעברנו והתפוצץשרימון 
  ). .א.מ,  בפעולת חוסאןאומץ לבוהעוז על 

כל הקיבוץ . ם בחור מרוחמהכיתתי מבית זרע ע-בת התחתנה כעבור כחצי שנה
 פתאום . בחתונהחקן מרכזי בהופעה שלנו ש– במהל, כמובן, עליתי. נסע לחתונה

.!יוסלה": מישהו מהקהל צועק . ."   

  ... אותי לפי הקולהכירש,  העיוורזה היה מוישלה וייס
  

  :כאילו אירעו בשנה האחרונה, והחוויות טריות, יוסי מספר

לעין  )50גדוד , לימים (88ל המוצנח "הנחגדוד , שלנות הגדוד לקראת סוף אוקטובר הורידו א
 ההטעיה עבדה גם – היינו משוכנעים שיוצאים לפעולת תגמול נוספת בעבר הירדן, )חצבה(חוצוב 

חדירות הפדאיון  ל"אחת ולתמיד"התחילו דיבורים על הצורך לשים סוף כאשר  רק. עלינו
 תעלת הלאמתו כית' בעסקת הנשק הצ מצריםשל צבאהמדאיגה ההתעצמות הצבאית , ממצרים

  . ולא לירדןצריםהבנו שהפעולה מכוונת למ,  על ידי מצריםסואץ
  

. הנתילָ ּובר ּכ לעֵ ,מים והתחלנו לנוע לתוך סיני"על הזחלבבוקר  עלינו,  באוקטובר29, שנייום ב
את ה גור וטמד "המגאחרי חציית הגבול עצר . גדוד שריוןמ  טנקים מספרגם לשיירה הצטרפו 

 לכפות על נאצר לעשות המטרה היא. ים לכתוש את הצבא המצרייוצאאנחנו : " לנוהשיירה ואמר
 בדרכם, 890  מגדוד הצנחניםשנשאו את מטוסי דקוטהו מעלינו עברלפנות ערב  ".איתנו שלום

 בנסיעה על לחבור אליהםאנחנו היינו צריכים . מצידו המזרחי של המעבר, במיתֶלהלצנוח 
 מאחורהשארנו . מבלי להתעכב,  לעבר היעדנסענו במהירות. מ" ק200- מרחק של כ, מים"הזחל

  . כלי הרכב התקיניםהתפזרו בין  חייליםכלי רכב שהתקלקלו וה
  

.  מסוג ֶומַּפֶיירהנמיכו מעלינו שני מטוסי קרב מצריים, נעה מערבהבעוד השיירה , ביום המחרת
הגיחו , ים המצריים צללו על השיירהמטוסלפני שהממש . מיהרנו לרדת מהרכבים ולתפוס מחסה

, הקרב האווירי היה קצר. ר של חיל האוויר הישראלייסטֶ ִמ מטוסי  ,בתזמון מושלם, מולם
על  נכבשו ל'ְח נַ ֶּתֶמד ומוצבי  .המשכנו לדהור ליעד, התקרית הסתיימה. המטוסים המצריים הופלו

  .כשכל סיני בידינו,  קצר תיגמר המלחמה ותוך זמןקלָ חָ לנו נראה היה שהולך . בקלותידנו 
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, המידע שנמסר לנו היה שהמעבר ריק מכוחות מצריים. הגענו למיתלה, 31.10.56, ביום רביעי
אף אחד לא ידע . ליד מצבת פארקרהממתינים צנחנים עלינו לחצות אותו במהירות ולחבור ל

ואלה מחכים , ב למעבר המיתלה ונשק רשני גדודיםהמצרים ראו את הצניחה והכניסו בינתיים ש
  .במארב קלאסי, ואדיוכים שמשני צידי הּולנו עכשיו בּכ

  

ם שלי היה "הזחל. הסיירת בראש הטור והמסייעת בסופו. עמדנו בשיירה בכניסה לאזור המיתלה
בשעה התחלנו לנוע . כשמאחורינו רק האמבולנס הצבאי עם הרופא והחובשים, האחרון בטור

  .סימנו איחולי הצלחה, תמקמו שםה מצבת פארקר נופפו לנו הצנחנים שאת כשעברנו. 13:00

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� 
, אחרי זמן קצר ביותר. הטור התחיל לנוע

ניתכה , באזור הצר ביותר במעברעמדנו שכ
מדרונות התלולים מכת אש כים בּוּכעלינו מה

 האחד –  נפגעום"י לזחלניים מחבריש. נוראית
 אל נורצ. וור בפנישני מכדהור בעורף וצרמ

מצאנו . האמבולנס הצבאי להחיש להם עזרה
, שם שני חובשיים קרביים הרוגים ורופא בהלם

ציוד רק לקחנו . שלא הצלחנו להזיזו ממקומו
רצנו בכל תחת מטח יריות בלתי פוסק רפואי ו

אילן , אחד הפצועים. ם שלנו" חזרה לזחלכוחנו
  דניאל,השני. כבר מתהיה , צור משמיר-קרן

  . גסס,פומרנץ מירושלים
  

. לא היה זמן למחשבה על שום דבר.  נורה מייד, מי שהתגלה–אי אפשר היה להרים את הראש 
 בסיכון נפש ון את האש כיוֵ ניצני. שלמה ניצניהסמל   לפי הוראותיו של, לכל הכיווניםשכבנו וירינו

על את עיטור הגבורה בל  קיאחרי המלחמה. הוא היה בחור אמיץ בצורה יוצאת דופן, בלתי רגיל
ד טנקים בסיני "כמג על תפקודו ,המופתאת אות גם  מאוחר יותר קיבל ים שנ17. תפקודו בקרב

  .מלחמת יום הכיפוריםב
  

השיירה לכודה 
בחלק הצר ביותר 

 .במעבר המיתלה

ליד מצבת פארקר  890מגדוד צנחנים 
מברכים את הכוח הנכנס למעבר 

 .המיתלה



 9

ף מלמעלה את הכוח המצרי שירה ּגֵ  לאַ 890 עזי נפש מגדוד לוחמיםהצליחו כמה אחר הצהריים 
רק . חרי שהכוח המצרי במדרונות חוסלא, הקרבהסתיים תשע בערב ב. כים ולשתק את האשּומהּכ

. מים שעוד נסעו למצבת פארקר"אז יכולנו לאסוף את הפצועים והחללים שלנו ולחזור עם הזחל
ם " שהעלינו לזחלמלווה בגניחות הפצועים, אחרי שעות רבות של לחימה, זאת היתה נסיעה איומה

שאף אותם , ברינו שנהרגו בקרבירה נאלצנו לשבת על גופות חבלית בר. רכב שנפגעוהשלנו מכלי 
  .אספנו אלינו

  

לאחר מכן לקחו .  לבתי החוליםפארקר והוטסומצבת נחתו בשות דקוטבלילה הועלו הפצועים ל
עבדתי  ,תפקידיעקב , אך אני, חבריי הלכו לישון. לתל נוף, ורדים שלמים מהקרב האיוםהׂש, אותנו

למטוסים יחד עם  למחרת העלו אותנו. עלי לדאוג להשלמת תחמושת וציוד היה –כל הלילה 
זקה חברוח ר טּו- אַ שדה התעופה של ב בערב צנחנו  חמש וחצישעהב .202 חיילים מגדוד הצנחנים

  . טר מ200מגובה  ,מאוד
  

לשם כך . סיני לפני הכרזה על הפסקת אשדרום להשלים את כיבוש קו החוף של המטרה היתה 
, 9בתנועת מלקחיים אל חטיבה ' שייח-בשרם אהחוף המערבי ולחבור היה צריך להשתלט על 

,  התקדם לאורך החוף המערבי מראס סודאר890גדוד הצנחנים  .המזרחי לאורך החוף שהתקדמה
בשליש האחרון של , טור-אבל היה חשש שהזמן לא יספיק להשלמת המשימה ולכן הוצנחנו בא

  .'שייח-הדרך מראס סודאר לשרם א

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

דבוקה בהייתי אני . מוטה גור, ד שלנו"המגבהם , נפצעו בצניחה עקב הרוח החזקהכמה לוחמים 
 התחיל להיסחף עם המצנח ברוח שצנח בדבוקה השנייה ולקפוץ על חיילעוד  הספקתי, ראשונהה

ל הצניחה במיתלה כעל מדברים ע, נשכחהצניחה המבצעית הזאת ה, משום מה. ולמנוע את פציעתו
טור היתה משמעותית -הצניחה שלנו בא,  לדעתי."ל" בתולדות צהית היחידההצניחה הקרב"

  .לתוצאות המלחמה יותר מהצניחה במיתלה
  

 ו צבאיים שהשאירטנדריםעלינו על .  כשראו אותנו צונחיםוברחטור -החיילים המצרי שהיו בא
. ורט- שברחו מא חיילים מצריים50-בדרך שבינו כ. 'שייח- אלכיוון שארם נועלהתחלנו ו אחריהם

 והי. להשגיח עליהם ולטפל בהם, המכלאעבורם  צריך היה להקים –  את תנועתנוהשבויים האטו
את בתפקידו שהחליף ,  משה ינוקאאבל,  לחסל את השבוייםהתרעמו על העיכוב והציעוה ש'חבר
למשפט יועמד , בשבוילרעה מי שייגע ":  בצורה נחרצת אמר,מיכה פייקספ הפצוע שלנו "המ

  . 'שייח- חברו כל הכוחות בשרם אחרת למ .!"צבאי
  

  . המלחמה הסתיימה
המעידות על , קיבלו יוסי וחבריו כנפי צניחה על רקע אדום, מיוחדחגיגי במסדר ,  חודשייםכעבור

  . השתתפותם בצניחה מבצעית

  . שנה אחרי המלחמה60, הצלקות לא הגלידו עד היום
 מרים אהרוני
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  צוות האבלות משתף ומעדכן
  

  עלמיןתחזוקת בית ה. א

. 2012האחריות על ניהול ואחזקת בית העלמין עברה מקיבוץ יפעת לאגודת מתיישבי יפעת בשנת 
הוחלט להעביר את תחזוקת , עם סיום עבודתו של סיימון מדליה בתחזוקת בית העלמין, באחרונה

 הקיים על לשמורנקווה שהצוות יצליח . הנוי צוותהשטח והטיפול בעצים ובעשבייה לאחריות 
אני מבקש להודות לסיימון על שנים רבות של דאגה . המקוםאולי אף לתרום לפיתוח ופחו ולט

  .ניקונו וטיפוחו, לתחזוקת בית העלמין
 להורידהפעולה הדחופה ביותר היא . העלמין ביתמהמועצה עבור  נוסף לתקציב בקשה גשנויה

 המצבותשלמות  ים אתשעם השנים הם נטויים בצורה מדאיגה ומסכנ ,הגבוהיםחלק מעצי האורן 
 את לנקות, לקברים הנגישות את לשפר ננסה ,התקציב ככל שיאפשר, בהמשך. שלמרגלותיהם

  . צמחיםההשקיה והטיפול ב אפשרות את לשפר הישנות והמצבות

  תקנון האבלות. ב

גם , מאז חלו שינויים רבים בחיינו. 2007בשנת  קיבוץה באסיפתאושר  ל יפעתשאבלות ה תקנון
, אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך עדכון התקנון. המחייבים הכנסת עדכונים, הבתחום ז

  .שיאושר בוועד ההנהלה של האגודה ויובא לידיעת הציבור בקרוב

  מי רשאי להיקבר בבית העלמין ביפעת .1

מי רשאי להיקבר : אחד הנושאים הדורשים עדכון הוא שאלת הקבורה בבית העלמין שלנו
יש לדעת שמשרד הדתות החמיר מאוד את הפיקוח על בתי העלמין , עכרק. כאן ובאלו תנאים

כל חריגה מהתקנות החמורות שנכנסו  .במטרה למנוע מהם להיות עסק כלכלי, בהתיישבות
  .לתוקף לפני כשלוש שנים מסכנת את רשיון בית העלמין

ישום אדם שעל פי הר כלביפעת  העלמין בבית לקבור חייבים אנחנו ,שרדהמ ותתקנל בהתאם
, יש רשות לקבור אצלנו גם מי שאינו רשום כתושב יפעת. יפעת תושבבתעודת הזהות שלו הוא 

 כולל ,בחייו בקשה הגישורק אם האדם , "זיקה ליפעת"בסייגים מאוד חמורים של  אך זאת
 בוש, לקבורה ביפעת בקשה מסמךמחדש  לפיכך ינוסח. מקום לשמירת תשלום הפקדת

 המבקש קבלי, עם אישור הבקשה .יפעת והתחייבויות הצדדים להסכמת התנאים מפורטים
  . חתום שיחייב את יפעת ויעביר את התשלום הנדרש הסכמה מסמך

 חי םמשפחת מבני מישהושו ,יםחבר בעבר יאושרו בקשותיהם של בני יפעת ומי שהיו, ככלל
תושבי  או הקיבוץ חברי של נוספים בני משפחהל בקשות יאושרו לא. ביפעת קבור אוביפעת 

אבלות משנת ה מתקנון שינוי זהו. ביפעת חיו או נולדו שלא ,)'וכו אחים, הורים (ההרחבה
  . שלא חיו ביפעת םההוריחברים להביא לקבורה ביפעת את ל אפשרנושלפיו , 2007

  .יכובדו ללא ערעור, שאושרו על ידי יפעת בעבר בקשותכי , נבהיר ונדגיש

  אופי ההלוויה והקמת מצבה .2

נמשיך לשמור על מסורת ההלוויות ועל אופי בית , השינויים שחלו באוכלוסיית יפעתלמרות 
ככל שאינן , מתוך התחשבות בבקשות הנפטר ובקשות המשפחה, כבעבר,  כמובן–העלמין 

  . מתנגשות עם מנהגי המקום

בתי העלמין , כנהוג בבתי העלמין בהתיישבות, הקבורה בבית העלמין ביפעת היא בארון בלבד
  . באיים ובתי עלמין יהודיים נוספים רבים בארץ ובעולםהצ

  .בהקמת מצבה יש לשמור על אופי המקום
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�  

ומחייבת זהירות ורגישות , טכניים וארגוניים, הבאת אדם למנוחת עולמים כרוכה בפרטים רבים
 וכן,  למרים אהרוני וליאיר פסחי לפניה–אני מבקש להודות בהזדמנות זו לקודמיי בתפקיד . רבה

 ובמסירות ברגישות והאבלות הקבורה בענייני הטיפולעל , לסיימון מדליה שהיה שותף עם שניהם
, לאחר מכןו שבעהב תמיכהה, לוויההה ניהול, לוויההה לפני המשפחות יווי ל–במשך שנים רבות 

 עדיין אך ,םיהתפקיד את סיימו ומרימי מוןיסי. העמדת המצבות ועריכת טקסי האזכרה
 תקווה אני. הגדולות לנעליהם להיכנס המנסים , שפרירובעופר בי ולתמוך תללוו ממשיכים

  .המתאים המענה אתלאנשי יפעת  לתתמשיך שנ

 או אלי לקבורה ולמנהגי אבלות, ת בית העלמיןקוחזתלאפשר להפנות כל שאלה ובקשה הנוגעות 
  .לכל פנייה מענה לתת נשתדל, שפריר עופר אל

  ,חיים ארוכים וטובים לכולם

ןןר    רו

  

   
  

  . שניםבכמסורת יפעת זה עשרות , עשיר וחווייתי חג היה ז"תשע סוכות ערב

שבמסגרתה עלו להתיישבות ,  שנה להתיישבות בגוש קישון90מלאת השנה ציינו במסכת האסיף 
 'ניגונים'בהם , נתנו לכך ביטוי בבחירת השירים.  שיסדו לימים את יפעת,השרוןקבוצת גבת וגם 

הגדול  שנכתבו לחג , השרוני וכן שניים משיריו היפים של עמישל אלתרמן' ר העמקשי', של פניה
  .להתיישבות בעמקבמלאת יובל לעלייה ,  שנה40שחגגנו לפני 

. ותושבים ההרחבה אנשי, הקיבוץ חברי; וילדים נעורים בני, צעירים, ותיקיםבחג לקחו חלק פעיל 
-הודות לכך הגענו לכ. ברוח טובה ובמאור פנים, צוות החג זכה להיענות בלתי רגילה מצד כולם

  .ונפלא גדול חג ,שכם אל שכם, יחד יצרו אשר, משתתפים(!) 140

שאורגנה הפעם בצורה מוצלחת ביותר הודות לשינויים ,  כלל גם ארוחה קהילתיתערב החג
מזנונים (בחלוקת המשימות ובארגון השטח , בראשותה של רותם אורן, הצוות המארגן שהכניס

החזרנו השנה את פינות כמו כן ). בתוספת של מקומות ישיבה, בפריסה רחבה ובמרכז השטח
ריכזו לא מעט , י עינת אדלר ונטע הדס" שנוהלו ע,פינות היצירה.  לילדים לפני המופעהיצירה
  .לעניין ולשמחת החג, תרמו לגיווןילדים ו

בהם מבוגרים , לוגיסטיקההגון וארמשימות הרבות של העשרות מתנדבים נענו לקריאה ונתנו יד ל
 100-ככולם יחד השקיעו בהתנדבות . בלעדיהם לא ניתן היה לקיים את החג כהלכתו. ובני נעורים

בתום המופע בנוסף  רבים נרתמו .עדות לרצון ולנכונות לתרום למען הקהילה,  (!)שעות עבודה
מהשטח וארגונו מחדש מהיר איסוף הציוד  הודות לכולם היה .יסאות ושולחנותכלעירום ואיסוף 

  .ויעיל

אני מבקש להזכיר גם צרימה שפגמה , התרוממות הרוח וקורת הרוחבצד , בשולי הדברים
חבורת ילדים מכיתות היסוד הרעישה במהלך המופע בחלקת הדשא הצפונית . בהרגשה הטובה

על עת נצטרך לתת את הד. התנהגותם פגמה בהרגשת החג של הציבור כולו. באופן בלתי נסבל
 על המשפחות מוטלת האחריות .כל כך ביחד הקהילתי הפוגעת, תופעההישנות ה למנוע האמצעים

  .אך ייתכן שיש מקום גם למעורבות צוותי החינוך, להתנהגות מתחשבת ומשתלבת של הילדים

  החג מרכז צוות – אבנר גלילי
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  :יבואו על התודה והברכות

  .נטע הדסו 'אבי סמוביץ, פיין עירית, ברזילי-מלר חדוה, )מרכז(אבנר גלילי  :צוות החג

  .ארגון הכללי סיוע ו– ורד שנפיק

  :משתתפיםתודה ל

  . האסיף מסכתב רם גלעד ויוסי שנפיק; סוכות מסכתב  רחל ויפתח קולניק:מנחיםל

 :ברזילי ועזרתה של איריס פיירמן בחזרות- של חדווה מלרהמוזיקלית התהדרכ ב,חבורת הזמרל
הנערות רומי אורן ונועם ; 'סמוביץ לימור וונדל אבי, יעקובסון שקמה, רזיליגדעון ב, חדווה

  .ויינבלום והילדים רואי רחל אמנו ותמר הדס

בהכנה והעיבוד המוזיקלי של ליאורה " בוקר בא"ולשלישייה בשיר " תן כתף"בשיר  ותיקיםלו
, הדר ברכה, וד צבעוניאה, נורית בריסקו, ישראל-בן יואב: בלוך והקלטת האולפן של מיכה להמן

  .דנאיגדעון ברזילי ואמיר , בני אדר, ברנע גד ;רז דבורהלה

רומי , נטע רון', רועי סמוביץ, אסף צוק: ' ביוזמה וארגון של אבי סמוביץ,חבורת דור ההמשךל
  .אורן ונועם ויינבלום

 הקטנים הנכדים עם סבתותל; סלעי לימור בהדרכת הסוכה בנייתריקוד  על 'ו-'מרכז ה ילדיל
  .יעל דקל בהדרכת ,האפרוחים ריקוד על' ד-'א ילדיל;  את הסוכהיפה כך-כל שקישטו

 ,רן רון ,יעקובי דורון: בהדרכת תניס ולדימירסקי ועזרת עירית פיין בליהוק ובחזרות, רקדניםל
  .דקלה צבי והדס הרמן, דור אררט, אייל ברזילי, יאיש בן עינת, ליקה רז'אנג

  .רחלי ודור אררט, ליקה רז'אנג: שכתב וביים דור אררט" יח הפרותש"מערכון ב שחקניםל

חזרות ב עזרה בארגון של עדי אבוהב ו, במספר45-כ,  מכל הגיליםמשתתפי רונדו הדורותל
  . ליהוק של מיקה גלעדבו

  :םיהמעצבים והעורכ, כותביםתודה ל

  .ריכהעל העק ענבר שנפיל,  על יסוד המסורת היפעתיתקסטיםעל כתיבת הטאבנר גלילי ל

  .שיריםשל השרה אליהו על מצגת המילים ל; עמי השרוני על סרט הממטרותל

  . מודעת החג על עיצובאריה יעקובסוןל

  . על הכנת שרשרות הנייר לקישוט'ד-'אילדי ל

  :ארגוןהלוגיסטיקה ותודה על ה

ישראל -גה בןונל, המופע צילום על ת פייןלעמי, והתאורה ההגברה על רז ועדי פרץ גל, דרור עידןל
   .על תיאום העלייה לבמה

מעיין ,  מאי גולדמן:ולעוזרים הנאמנים, ולחנות וכיסאות ש– הקמת המשטחישראל על -לנוגה בן
  .  גוריון ואיתמר שמעוני

, לי קרבל, אורי שוויקה, נעם שטיינברג, רועי שפריר,  חגי טוך: וההקמהלעוזרים בעבודות ההכנה
 ולצוות הנוי ;עילי הילרואלעד שכנר , גיל ענבר', אבי סמוביץ,  דקלגלעד, עם טוךונ, תום אורן

  .  לעזרה ברגע האחרון במשימות הארגוןמושנרת, חוסיין ואריק גפן: והחצר בראשות דפנה קולמר

רונית ענבר וסיגל , סתו בן שחר, עדי שפרלינג, אלינור ברזילי,    רותם אורן:למארגנות הארוחה
, בינה פיין, נגה רותם שפריר, עינת אדלר,  נטע הדס:פינות היצירהות ומפעילמארגנות לו הילר

  . ינבלוםינועם ו, נועם רז, נטע סלעי, דפנה והדי קולמר, אורי בן ישראל

  .סער לופיויובל רז ,  יזהר רייל,רם גלעד: למתנדבי הפירוק ושינוע הציוד

- משמחת, וונות תודה חמה שבאה לשמוח בחג והביעה בדרכים מג,תודה לקהילת יפעת ואורחיה
  .וסליחה אם שמו של מישהו נשכח בטעות .לב

  
  !תודה לכולם
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�  

 .חקר ולמידה, שיגרה ברוכה של עשייה הסתיימו ובמערכת הגיל הרך התחדשה  תשרייחג
  

   .הנאה והתרגשות בסוכות של חברים מהגן, במהלך חג סוכות התארחנו בשמחה
   . להורים שפתחו את ביתם ודאגו לפנק במטעמים את הילדים והצוותתודה

   . הובן והופנם"אושפיזין" והמושג ת נוספ החג משמעות מיוחדת   קיבלכםבזכות

היה קצר מדי ולא אך הזמן ,  את הילדיםרצו לארחשהורים רבים עוד היו לומר כי לי חשוב 
  ...שנה הבאה תבוא ה, כל שנהכמו אחרי, גם בתום השנה שהחלה ,לשמחתנו. הספקנו

  

�  
  :קצת מהנעשה בגנים בתקופה האחרונה

    בית ניצנים

ט ברצפת פרקֶ הוחלפה , שנים תינוקות רביםבמרוצת האשר שימשה , קהרצפת הלינוליאום הוותי
   .תחושה של התחדשות ויופיהמקנה , נעימה לעין

 שעד כה הכירו בעיקר את , תינוקות רכיםשלהמפגש .  בית התינוקותבשעה טובה פתחנו את שערי
 קולות, ָּכריםלא מּומשחקים , צוות חדשוחברים חדשים ,  עם סביבה חדשה,יתםיתם ובני ּבֵ ּבֵ 
  . מרגש בכל שנה מחדש, שוניםאחרים וריחות ו

  .שיתוף פעולה והבנה הדדית, צמיחה, חום, צוות שנה של אהבה ומשפחותיהם וללתינוקותנאחל 

  פעוטון חצב 

את חיבור החשמל התקין יעקב הושמנד , סולימן סידר את תשתית המים. התחדשנו במדיח כלים
  ..תרוכולנו נהנים מחיים קלים יו

  נון כלנית ג

. גדול ומתאים יותר, החלפנו שני כיורים קטנים וישנים לשטיפת ידיים של הילדים בכיור אחד
  .כעת אנו נהנים משטיפת הידיים ברווחה ונוחות

  גן אתרוג 

הגיעו ההורים מצויידים בכלי עבודה ובהתנדבות מלאה בנו וחידשו את חצר , ה הגננתּלָ בהובלת ִה 
מאושרים ,  נהנים–מחמם את הלב לראות עתה את ילדי הגן בצאתם לחצר משמח ו. הגרוטאות

   .לגלות עוד פעילות חדשה שניתן לעשות עם המתקנים והחפצים החדשים

כי אם גם למען הילדים שיהיו בגן אתרוג , תודה להורים שהקדישו מזמנם לא רק למען ילדיהם
  !יישר כוחכם. בשנים הבאות
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    גן הדס

נורות הניאון הוחלפו .  אקוסטית את התקרה הישנה בתקרההחלפנו סוכות  ל המועדבמהלך חו
. עכשיו שוררים בו נועם רב ותחושה חדשה של שלווה ושקט. לבשו חג, בחדשות ופני הגן השתנו

  . 'ו-'הגן למרכז ההעברנו את פעילות בימים שבהם התבצעה העבודה 

 ובדיקת ,מנהלת האגודה, אלביבהתייעצות עם מלכי , בהזדמנות זו של החלפת התקרה
, מזגן חדש בגןמתקציב האגודה הוחלט להתקין ,  התקציביות של האגודה והגיל הרךאפשרויותה

היכן יותקן כדי שיחמם ויקרר , איזה מזגן: הפרטיםאלה נבדקים בימים  .שינעים את השהות בו
  . ' וכדהצעות מחיר, ביעילות את הגן

  

�  

  .פעילות פורה ומלאת אנרגיותשיתופי פעולה והמשך , שנה טובה ומעשירהלנקווה 
  

   מרכזת הגיל הרך–הילה שילה 

 
  
  

  
. קרשי העץ שלו ממש התפוררו, לא היתה ברירה. בשבוע שעבר פונה מחצר גן הדס בית ישן

עדיין עומדים בחצרות , בני גילו, שחבריו, הילדים שאלו בן כמה היה הבית האהוב שלהם
הגיל ? 25אולי אפילו ? 20בן : רי הזכרונות החלו לנסות להעריךזוכ. הפעוטים ומשמשים למשחק

  .אבל מדובר בהרבה יותר. 30המופלג ביותר אליו הגיעו היה 
  

מפתחי הבית ) 1975(ה "מחייכים בני המצווה של שנת תשל) שקופית(בצילום צבע מהארכיון 
שנה  45כנראה , 40-ה מהבתים הם בני למעל, לאמור. ששיני הזמן כבר ניכרות בו כבר אז, הנחמד

  .ויותר
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :מימין לשמאל

  .'גלי ברקוביץ, רונית צפריר, סמדר חברון, שרי בן חיים, אייל שפר, שי גלעד, ארנון בונה
  

 עשו חברי יפעת הוותיקים ,החבית ומשחקים רבים אחרים-מכוניות, כמו גם הנדנדות, את הבתים
חשופים , הם מחזיקים מעמד שנים כה רבות בחצרות פתוחות. יה למען הילדיםייה ובמסגריבנגר

אבל ללא ספק גם בזכות , הודות לאיכות הגבוהה של החומרים והעבודה, לפגעי מזג האוויר
  .המסירות והאהבה העצומה ששוקעו בעשייתם

 .א.מ
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. סות פרי תה חם וטעים ופרונקןבמרכזה קמניחים ים בבוקר מפה על השולחן וׂש פור'אתרוג'בגן 
. ההורים כדי שיתחילו בוקר נעים וטעים מבתי בבואםהילדים כך מַקֵּדם הצוות הטוב את פני 

שעל המפה היפה שעליה מונחים לעיתים קרובות ) ליאור(באחד הבקרים הבחינה מיטל ברכה 
  !  שנה30 מלפני 'אתרוג'ילדי גן ,  בני גילה שלריםּכָ ספלי התה ומגש הפרי רקומים שמות מּו

  
  ):הנוכחי' אתרוג'לחמישה מהם יש ילדים בגן (הגילוי עורר התרגשות גדולה בקרב הילדים של אז 

, סיון וִהלל אהרוני, נטעלי פליישר, עמוס אדר, מתי ברנע, אודי רוטמן, אמנון גולן, עידן דרור

תום , פיןטל חל, נדב פייניק, שחר- ניצן בן, דגן יוגב', יערה גורביץ, אביב אזורי, רונית קליאניאן

ירדן , קורן תרשיש, צחי מלר, יעל עמית, חגי נתיב, רז הנדלר, ענת ביטון, נמרוד איילי, השרוני

ַהלל , יניב גלסמן, מאור הדר, )בנם של פלורה וגדי(יהודה רייזנר , יפעת אבוקן, אביטל פרטין, פפיש

  . סלע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בני שלוש  בכל אחד מהם היו ילדים – מעורבים גניםביפעת היו במשך שנים הגנים : כדאי להזכיר
  .שרה אבניןהיתה , ובמשך שנים רבות, בשנות השמונים 'אתרוג'הגננת של . עד שש

  . עבור הארכיוןבינתיים " לאמההּו"שרקמו ההורים שמות ילדי גן המפה עם 
  ...אולי הגננות וההורים יתפסו יוזמה ויחדשו בגנים את המסורת היפה של פעם, מי יודע

  .א.מ
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ז חזרה רכבת העמק לנסוע בקו "בערב סוכות תשע
.  שנה אחרי שהושבתה סופית60- יותר מ, המחודש

ותיקי היישובים בעמק שבו להעלות זכרונות 
מכלי ראשון ומפי ,  אמיתיים ומומצאים–וסיפורים 

  . השמועה

האירוע המרגש הזה הוא הזדמנות להעלות סיפור 
  .נה ש70בן , אמיתי בכל פרטיו

  

  מסירות נפש

  . בראשית הקיץ, 1946זה היה בשנת 
בר למסילת הרכבת כדי של קבוצת השרון מעֵ חלקת פלחה  אל חיים גלעדעוד לפני אור ראשון ירד 

 6TDחיים נסע בטרקטור השרשראות הכבד . להתחיל את משמרת הבוקר הארוכה בכיבוש החציר
  . דה חיכו להם בשדה כלי העבו–ואחריו עוד כמה פלחים בטרקטורים שונים

 כל הפלחים כבר חצו שם את פסי –את המסילה אפשר היה לחצות במעבר סמוך לתחנת כפר ברוך 
שם , ממזרח. חיים הגיע למעבר והביט ימינה ושמאלה. בלי בעיות, הרכבת עם טרקטור לא פעם

אדם , חיים. הבחין מרחוק ברכבת מתקרבת, התחילו השמים להתבהר מעט לקראת הזריחה
הוא לא לקח ...  רכבת העמק הרי נוסעת כל כך לאט–היה משוכנע שיספיק לעבור , קול וזהירש

  .בחשבון את האפשרות שהחוליות של שרשרת הטרקטור עלולות להיתפס בפסי הרכבת

חיים ניסה ללא הצלחה .  חוליות השרשרת נתפסו והטרקטור נתקע–וזה בדיוק מה שקרה 
. ולבסוף כבה, הטרקטור התקוע לא זז מקומו. ר לא עזרשום דב. להתקדם או לחזור ברוורס

, תברח, חיים: "החברים צעקו לחיים בכל כוחם. המצב נהיה מסוכן מאוד. הרכבת התקרבה
עוד !  טרקטור לא מפקירים– לא היה בורח –וגם אילו שמע , אבל חיים לא שמע אותם, !"תברח

  ...עוד ניסיון, ניסיון להניע את הטרקטור הסרבן

אבל הרכבת נעצרה רק , הוא ניסה לבלום.  הרכבת הבחין בִמפגע שעל המסילה מאוחר מדינהג
החברים שצפו .  מטר30מעוצמת המכה הועף חיים לגובה של . אחרי שפגעה בטרקטור בעוצמה

ששכב על , ורצו בכל כוחם לעבר חיים, בבעתה בהתנגשות הקטר בטרקטור עצרו את נשימתם
  .האדמה בלי תנועה

. אבל רק לזמן קצר, הוא אומנם איבד את הכרתו: ר שחיים יצא מהעניין בזולרהתבבדיעבד 
נשברו רק צלע . תודה לאל, לא נשברהחוליה בעמוד השדרה כששבה אליו ההכרה הסתבר ששום 

  . מגבילים לכל החייםכאבי גב ונשארו , "כסף קטן", או שתיים

  .של רכבת העמקמאז הפסיקו חברי קבוצת השרון לזלזל במהירות הנסיעה 
  

���  

הוא לא שכח את האירוע הדרמטי וגם . היה עד ראייה להתנגשות, 17אז נער כבן , איתן השרוני
לא , הרדיאטור ניזוק ללא תקנה והחלפתו היתה סיפור ארוך: לא את התוצאה מבחינת הטרקטור

  .אבל זה כבר סיפור בפני עצמו, פשוט

  

 

 


