
  
  

  כבר לא גרה כאן
  

  הל ְיכֹולָ ייז ּכֹ וֵ , יַּדְּבִרי ֵאלַ 

 ,בְלִהָּצֵמד ַלָּנִתי, ַּתִּגיִדי ִלי ְלַהְמִׁשי ָיָׁשר

ַהֶּדֶר ַּתְזִהיִרי אֹוִתי ִמִּמְפָּגע ְּבֶהְמֵׁש 

 ַאל ִּתְכִּבי ְּבֶאְמַצע ְּכִביׁש ֵׁשׁש

 .ֲאִני א ְיכֹוָלה ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש

  ֲאִרי ִאִּתי ָׁשָעה ְוַאְרַּבע ַּדּקֹותִּתּׁשָ 

 .הַׁשְּבִחי אֹוִתי ֶׁשֲאִני ַמְתִמידָ , ְּבַבָּקָׁשה ְּתַאְּׁשִרי ֶׁשָּפִניִתי ָנכֹון

  ְיִציאֹות ַּתִּגיִדי ִלי ָלֵצאת ִּבְכִביׁש ִׁשְבִעים ְוַאַחר ָּכ ִּתְסְּפִרי ָׁשׁש

 .עְלֵהָרגַ , ַּתְזִּכיִרי ִלי ִלְנֹׁשם ָעמֹוק

 ִּבְמיָֻחד ַּבֶּדֶר ַהּזֹו ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַאַחד ָעָׂשר ַּבְמֶּפִרים ְוֶגֶׁשר

  .תַאל ִּתְׁשֲאִלי אֹוִתי ַהִאם ַהַּיַעד הּוא ֲעַדִין ַהַּביִ 

 נועה ברקת
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  המשך תהליך שיוך הדירות: על סדר היום

, 27.11.16(ה ההנהל ועדשל האחרונות  ישיבותהלוש ש
שאלה איך לקדם את ל הוקדשו)  13.12.16- ו6.12.16

דיונים . תהליך שיוך הדירות ולהביאו לידי גמר
 משפחות שאין 35 לאור הודעת אינטנסיביים אלה נערכו

ה החלטפי - יוך עלשמ המעבר איזוני את לשלם מוכנותהן 
כפי שהחלטנו , 1456פי החלטה - י לשיוך על" של רמ751

  .20.12.2016האסיפה בנושא זה נקבעה ליום . 2016בינואר 
  

 
  פריצות

בלילה גשום וסוער היו השבוע פריצות 
, דואר, כלבו: לכמה מקומות במרכז יפעת

משרד גידולי שדה ומשרד , מועדון דורות
ים לא היה אף ששללם של הפורצ. הרכב
חקירת . מדובר באירוע חמור ופוגע, גדול

. המשטרה בשטח נמשכה שעות אחדות
המשטרה קיבלה לידיה גם את הצילומים 

נקווה שהחקירה . ממצלמות האבטחה
  . תביא למעצרם של הפורצים במהרה

. באותו שבוע היו פריצות דומות בקיבוצים נוספים בעמק
של " עבודה"דובר באולי מ, ייתכן שיש קשר בין האירועים

  .אותה חוליית פורצים

  
  תקנון הקיבוץ

 של שלושה תמיכה : נדרש רוב מיוחס חריג שינוי בתקנוןלאישור. תקנון הקיבוץ הוא תקנון יסוד
 . לא יפחת משני שלישים מכלל חברי הקיבוץבתנאי שמספר המצביעיםרבעים מכלל המצביעים ו

, נויים רבים כדי להתאימו לשינוי באורחות חיינושבו הוכנסו שי, של יפעתתקנון הקיבוץ החדש 
שהיוו ,  חברים224בהצבעה השתתפו .  מהמצביעים90% בתמיכה של 30.1.2015אּושר בקלפי ביום 

הצבעה השתתפו בלא , ה שקיבלנו עוד קודםפי החלט-על:  מבעלי זכות ההצבעה על התקנון80%
האישור מייד לאחר . ים קודם לכן חודש10רק חברים שהתקבלו לחברות על שינוי התקנון ה

שעבר מאז הרב במהלך הזמן . תהשיתופיו האגודות רשם העברנו את התקנון לאישור בקלפי
  .תביפע השיוך תהליך התקדמות לאור ,האישור תהליךאת  לזרז הרשם פעמים אחדות ןביקשנו מ

מאחר , לאישורי התקנון לא עמד בכפל הקריטריונים הדרוש כ הודעה מהרשם התקבלה באחרונה
ולפיכך שיעור ,  היתה צריכה להינתן זכות הצבעה2014 החברים שהתקבלו לחברות בשנת 28-לש

 מאמץ מצידנו לאחר. חברי הקיבוץ משני שליש:  לא הגיע לערך הנדרשההשתתפות בהצבעה
החלטנו  ,םחלוקי נותרנו משפטית שמבחינה ולמרות ,תזא בסוגיה לשכנע את הרשם בעמדתנו

הצבעת  ולקיים הקיבוץ תקנון שינוי בנושאהחדשים  חבריםה קבוצתל מיוחדת פהיאס לכנס
  . דבלב עבורם קלפי

. כולם הצביעו בעד,  חברים8 השתתפו בהצבעה .9.12.2016', האסיפה והקלפי התקיימו ביום ו
בצירוף קולות אלה למניין ההצבעה שנערכה לפני קרוב לשנתיים הושג שיעור ההשתתפות 

  .נקווה לאישור הרשם במהרה. רשוהתמיכה הנד
   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  הרס וטביעות בוץ
 .במועדון דורות ובכלבו
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  למותו  שנים  42  כסלו  'י  ל"אמציה מירום ז

  למותה  שנים  8  כסלו  'י  ל"נעמי איילי ז

  ותולמ  שנים  49  כסלו  'יב  ל"מנשה יתום ז

  למותו  שנים  3  כסלו  'יד  ל"יצחק מינקובסקי ז

  ולמות  שנים   12  כסלו  'טו  ל" זבנימין אבנין

  למותו  שנים  29  כסלו  'יז  ל"אליעזר שושני ז

  למותו  שנים   22  כסלו  'כ  ל"יוסף דאובר ז

  למותו  שנים  22  כסלו  ' כא  ל"דוד מנור ז

  למותה  שנים  33  כסלו  'כב  ל"זהבה יהלום ז

  למותו  שנים  34  כסלו  'הכ  ל"יצחק צימרמן ז

  למותו  שנים  12  כסלו  'כו  ל"יוסף ביטון ז

  למותה  שנים  61  כסלו  'כח  ל"נסיה לב ז

  למותו  שנים  26  כסלו 'כח  ל"מרדכי בינר ז

    למותה  שנים  21  כסלו  'ל  ל"נעמי פרידלנדר ז

 

  
  
  
  
  
  
  
  

   בעניין הדיווח על אישור תקנון הקיבוץהערה

שנכתבה בעקבות ההצבעות החוזרות , באפריל השנהבעלון יפעת , "דרישה לא סבירה" תיברשימ
בקריטריון הכפול , לדעתי, העיוות הקייםהסברתי את , ונשנות שלנו על תקנון קרן המילואים

השתתפות של : שנקבע על ידי רשם האגודות השיתופיות כתנאי להכנסת שינויים בתקנון הקיבוץ
 לפעול למען שינויהצעתי .  תמיכה מבין המצביעים75%- מבעלי זכות ההצבעה ו66%לפחות 

 מבעלי זכות 66%של  במקום השתתפות  מבעלי זכות ההצבעה50%תמיכה של : התנאי הראשון
, אם שני שליש מבעלי זכות ההצבעה השתתפו ושלושה רבעים מהם הצביעו בעד: ההצבעה

השינוי הזה יבטל את האפשרות ). 0.66x0.75=0.495(התוצאה היא שכמעט מחצית הצביעו בעד 
הימנעות מהשתתפות בהצבעה במקום : בו על ידי מניפולציה ציניתלהכשיל שינוי שהרוב רוצה 

קשתי מהנהלת יפעת לדרוש טיפול משפטי תנועתי בתיקון עיוות חמור ּבַ , לצערי. עה נגדהצב
  . לא טופלהעדיין , אנטי דמוקרטי במהותו, בתקנון הקיבוץ

טופח בפנינו שוב במקרה , העיוות ועיקום רצון הציבור הכלול בדרישות תקנון הקיבוץ כפי שהוא
אלא החלטה שלנו לקבל לחברות , תנגדי שינוילמרות שהסיבה אינה מניפולציה של מ, הנוכחי

בהסכמה שבהצבעה על שינוי התקנון לא , חברים חדשים ולא לדחות את קבלתם למועד לא ידוע
רש ובל את ההחלטה הזאת ודמק אינורשם האגודות השיתופיות ש, מסתבר. יוכלו להשתתף

בקלפי לפני אושר החדש התקנון שלמרות , וכך. הכללת החברים החדשים במניין המצביעים
על .  עיכוב יקר ליפעת מכל הבחינות– על ידי הרשם עד עתה וכב אישורעּו, 90%כשנתיים ברוב של 

די היה בהצבעה שכבר נערכה ולא היה נדרש , אילו התקבל, בסיס הקריטריון הכפול שהצעתי
קיבוצים אני חוזרת ומפצירה בהנהלת יפעת לפעול עם . המהלך הבעייתי שנאלצנו לעשות עכשיו

  .לתקנון הקיבוץזה אחרים להכנסת שינוי עקרוני חשוב 
  מרים אהרוני
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  מתי הארץ תשקוט
  

  ,ָהרּוחַ  ֵהִביָאה ֹיֶבׁש

  ָהֲאִויר ֶאת ִמֵּלא ָאָבק

  ְּבִסְלסּוֵלי ָהֵאׁש ּוָבָאה

  ַוִּתְרֹקד ֶלָהבֹות

  ַהַּגּגֹות ַעל
  

  חֹוֶבֶרת ְוָהרּוחַ 

  ָהֵאׁש ֶאל

  .ְלַכּלֹות
  

  ָהְפכּו ֵעִצים

  ָלֵאׁש ֻסָּלם

  ַהַּיַער ְוִנְׂשַרף

  ַחי ָּכל ְוִנְׂשַרף

  .ֹותַּבֻחְרׁש
  

   חֹוֶבֶרת ְוָהרּוחַ 

  ָהֵאׁש ֶאל

  ְלַכּלֹות
  

   ַהַּמֲעלֹות ֶאת

  ַהּמֹוָרדֹות ְוֶאת
  

  חֹוֶבֶרת ְוָהרּוחַ 

  ָהֵאׁש ֶאל

  ,ְלַכּלֹות
  

  ָמַתי ָמַתי

  ָהָאֶרץ ִּתְׁשֹקט

  ָמַתי

  ?ִּתְׁשֹקט ָהָאֶרץ

  
  26.11.2016, נורית שושני

  

  והיא עולה

. של תנועת הנוערשנת הפעילות  אירוע  המציין את תחילת –ת  בנובמבר לפנות ערב נערך חג המעלו28-ב
אבל הרוחות המזרחיות , עם מפגן אש מרשים, הילדים והמדריכים קיוו לערוך השנה חג שלא יישכח

  . התנאים הקשים לא יכלו לטקס המושקע. לא איפשרווֵאימת השריפות החזקות 

קשורה על קיר המודעה על החג התנועתי עדיין אך , בינתיים עבר זמן
פעם ידע ". חולצה כחולה והיא עולה: "בתמצית האופיינית לזמן, הדואר

שהופנתה לכמה , השאלה. היום הילדים לא יודעים, כל ילד את ההמשך
 לאן,  עולה החולצה הכחולהכמה: זכתה לשורת ניחושים, ילדי בית ספרמ

אף )... אלא מה, רשתות החברתיותל(סוף -  היא עולה סוףמתי, היא עולה
  "). על כל העדיים(" היא עולה על מהאחד לא ניחש שההמשך הוא בכלל 

  מזל טוב

  לציפי ולחיים אזולאי

   יונתןל"עב  רותםלנישואי

 !הברכות לכל המשפח

  

הגשמים המבורכים שירדו בשבועיים 
האחרונים השכיחו במקצת את 

, כוש יקרהשריפות שכילו בתים ור
עשרות דונמים של חורש טבעי ויער 

השיר נכתב .  ימים ספורים קודםנטוע
בעוד האש בוערת ורוחות מזרחיות 

  .עזות מקשות על הכיבוי
  

. חתונתם של רותם ויוני נערכה בנטף
, בהמשך המסיבה, אחרי החופה

במהירות  להתפנות החוגגיםהתבקשו 
, המקום. בגלל האש המתקרבת

 .ף כלילנשר, למרבה הצער
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 ובתמיכת שיגי אילן ביוזמה של,  ההואהטיול. בדצמבר לפני שנה יצאנו לטיול ותיקים לאילת
ושוב כמובן , שהיה ברור שיוצאים לטיול נוסף השנה, כך מוצלח- היה כלצוות הרווחה והבריאות

  .המדריך המעולה מגניגר, ַאֶּבס מעוזעם 

�  

 ומצויידים במלאי מיטב מחלצותינולבושים ב,  שנקבעהבדיוק בשעה,  בדצמבר6-ביצאנו לדרך 
 למרות .המלאי הזה לא הסתיים במשך הטיול, למרבה הפלא.  וחיוכיםגדול של מצב רוח טוב

  ... חזרנו עם מלאי כפול, הרבהשהשתמשנו בו 
  

למרכז המבקרים המרתק  המשכנו  ומשםפארק גולדה בקרבת קיבוץ רביביםהתחלנו את הטיול ב
,  לחללארץההמרכז מחבר בין . המנציח את זכרם של אילן רמון ובנו אסף, מצפה רמוןוהמרגש ב

הצילומים ,  והמיצגיםעושר התצוגות. בין מכתש רמון לבין סיפור חייהם של אילן ואסף רמון
למי ... מול עינינו ממש, לרגע היתה הרגשה שהמכתש נוצר עכשיו. וריתק אותנסחף ווהסרטים 

מלון אותו ל, ו לאילתהדרמנממצפה רמון הקרה  .ץ לא להחמיץ ביקור במקוםמומל, מגיע דרומהש
  .היום הראשון נגמר. בו בשנה שעברהשהתארחנו הזכור לטוב נעים ואדיב 

  

 ,השמורה מיועדת רק לנסיעה ברכב.  במלחת יטבתהבר-חיהטבע בשמורת  החל בסיורהשני היום 
 – ליטבתהנסענו משם . חמורי בר ועוד, םצבאי, ראמים, יעניםאך יכולנו לראות מהאוטובוס 

כולל , ונשאר עד היום קיבוץ שיתופי, כמו יפעת, קיבוץ שעלה להתיישבות בתחילת שנות החמישים
. ששמו הולך לפניו,  המפורסם"יטבתהפונדק "תורנויות חליבה ותורנויות בפעילות ועדות וגם 

 ואף פתוח לקליטת חברים ,תיהםהקיבוץ בונה את ב. הבנים של יטבתה חוזרים לחיות במקום
 וגם ר מחשבהעור המפגש עם עצמנו לפני שהשתנינו ? מתי היינו אנו במצב הזה– חדשים מהחוץ

מטעי התמרים ,  הרפת והמחלבה–ענף החלב שמענו את סיפור המקום וראינו את . ..קצת געגועים
באתרים שונים בקיבוץ התרשמנו מיצירות האמנות של אמני המקום המוצגות  ;וגידולי הנסיונות

  . אכלנו ארוחת צהריים טובה בפונדקלסיום ו
  

 פלא טבע מרהיב ביופיו –שלל צבעים של אבן חול ב  לרוםעמודי עמרם המתנשאיםאחרי ביקור ב
עם סילוני המים המוארים באורות , מופע יפהפה של המזרקה המוזיקלית.  חזרנו לאילת–

  . את היום השניםחת, רת נהדמתחזקים ונחלשים ומוזיקהצבעוניים 
  

 מערכת השקיה עתיקה שעשויה –פוגארות  ב מקיבוץ סמריאיר סלעביום השלישי סיירנו בהדרכת 
 צפינו, קרקעית ומאפשרת הובלת מים באיזור מדברי-מבארות שרשרת המחוברות במנהרה תת

 –אחר כך נסענו לאגם הנעלם בתמנע  ו בבריכות המלחשירדו לנוח  המרהיביםבפלמינגו הוורודים
שנוצרה מעליית מי , הפתעת טבע פלאית,  הצבעונייםבריכה ענקית וכחולה חבויה בין ההרים

  . תהום אל מחצבת אבן
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 קיבוץ הנבדל אפילו מהקיבוצים –  שנה40שהוקם לפני , מהמקום הקסום הזה נסענו לקיבוץ סמר
. לכל אחד לפי צרכיו, מכל אחד לפי יכולתו: ן המקוריהשיתופיים בכך שהוא חי על פי רעיון השוויו

בוחרים את מקום עבודתם החברים , למשוך מהקופה המשותפת כסף לפי צרכיויכול כל חבר 
 צעירים אידיאליסטים שנמשכים –הצעירים במקום באים מבחוץ . ' וכועובדים לפי בחירתםו

סיימנו את . ם כנראה חיים אחריםמעדיפי, לעומת זאת, בני המקום. לאופי החופשי של המקום
שבה נחשפו סיפורים אישיים וגילויים מחיי יפעת ומהווי , היום המרתק הזה במסיבת סיום במלון

  ...יפעת שלא ידענו או לא זכרנו
  

 מוצב םמקוגבעה רמה בנעצרנו תחילה בחוות ערנדל שהוקמה על , בדרך צפונה, ביום הרביעי
ים שאל הרי אדום במזרח ונופי הערבה הפרותי רגילה יש מהגבעה תצפית בל. צבאי שננטש

מטעי תמרים וכרמי זיתים מתפרנסים מתיירות וכן מהמבודדת החווה בעלי . למרגלותיה
  . אורגניים לייצור שמן זית

  

 ונהפך שהיה חקלאי, לפגישה מרגשת עם בן יפעת, משם נסענו לחוות תבלינים וממנה לעין יהב
סיפר לנו על עבודתו כחרש עץ , ישא קיבל אותנו בחום בנגריה שלו. דנאי) ישראל( ישא –לאמן 

דרך כלים נהדרים ,  לחנוכהמחנוכיות וסביבונים, והראה לנו את יצירות העץ הנהדרות שהוא יוצר
ולבסוף גם בערד  נכנסנו עוד לחווה לגידול פטריות שמפיניון כך- אחר.  תענוג צרוף–ועד רובוטים 

 נשים בדוויות מעמל כפיהן 60- כ שם מתפרנסות, יד צומת תל שוקתל, בלקייה" רקמה במדבר"ל
  . מפעל חשוב ומרהיב עין– ברקמה בדווית מסורתית

  

 לשיגיתודה . מעניין ומגבש, מגוון, הגענו הביתה ליפעת שמחים ומאושרים בגמר טיול חווייתי
שעזרה וסייעה ,  למירי יוגבתודה!  תבורכי–  כדי שיהיה לנו טובשהשקיעה את הנשמה, אילן

, על הידע הרב, מעוזלמדריך הנפלא שלנו אבס תודה . במחשבה ובכל הפרטים הארגוניים
כמה . החבריתנפלאה ו על אווירת היחד הלכל המשתתפיםתודה . ההומור והרוח הטובה, הסבלנות

  . מטיולבהרגשה כל כך  לחזור טוב
  !טיול הבאב להתראות

  נעמה פלג
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בהשוואה , לחודשי השנה) יפעת( של ממוצע רב שנתי של חלוקת המשקעים בעמק המערבי בחינה
 הבא איורב. יש הבדל בחלוקה החודשיתאך , מראה כי הכמות השנתית דומה) חיפה(לחוף הצפוני 

 בהשוואה לרישומי הגשם של יפעת) ולוגינתוני השירות המטאור(מופיעים ממוצעים אלה בחיפה 
  .) חורפים63(ו "תשע-ד"תשי
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בראשית : אבל החלוקה העונתית שונה, מ" מ540-כ: חיפה דומהב הגשמים השנתית ביפעת וכמות
 בסופה ואילו, יורדים בחיפה יותר גשמים מאשר ביפעת) מברדצ-אוקטובר(עונת הגשמים 

) ארפברו-דצמבר(בחודשי שיא העונה . יורדים ביפעת יותר גשמים מאשר בחיפה) מאי-פברואר(
ביפעת  בעוד שחודש שיא הגשמים בחיפה הוא חודש דצמבראבל , הכמויות בחיפה וביפעת דומות

  . חודש מאוחר יותר,  השיא החודשי בינוארנרשם

מארץ "בספר . מסתבר שלא?  השתנתה חלוקה זו מראשית ההתיישבות בעמק ועד ימינוהאם
דב ' מביא פרופ,  שנה50- לפני כ,ז" בעריכת חברנו נחמן תרדיון בשנת תשכאור ראהש, "קישון

: בין השאר,  כותבאשבל). עמק יזרעאל המערבי" (ארץ קישון"אשבל ניתוח אקלימי מפורט של 
פברואר - ינואר-מברצקיים בה שיא בחודשים ד, חלוקת הגשמים בעונה שבין אוקטובר למאי"
שלושת החודשים : "הוא מוסיףו." בעוד שבאזור החוף המכסימום חל בדצמבר) הדגש בינואר(

בחודשים אלה יורדים בחיפה ,  הנוכחיבניתוח".  מגשמי השנה72%-פברואר מקבלים כ-דצמבר
לא חל שינוי משמעותי בכמות המשקעים וחלוקתם מה שאומר ש,  מגשמי השנה66% וביפעת 68%
  .  השנים שקדמו להן50-  השנים האחרונות ל50בין 

  

אשבל על קיומה של התחממות גלובלית של '  שנה ידע פרופ50ני  לפכבר: נקודה נוספת למחשבה
 40-זה כ: "הוא כותבוכך . מעשה ידי אדםתוצאה של זו שמיוחסת בשנים האחרונות ל, ארץכדור ה

בעיקר , ויר בחלקים גדולים של כדור הארץ בשני חצאיוושנה מורגשת עלייה בטמפרטורת הא
והרבה קרחונים ושדות שלג וקרח נעלמו למשך עשרות  –באזורי האקלים הממוזג ובאזורי הקוטב 

 גברה במידה משמעותית כתוצאה של לאאך ככל הנראה , ההתחממות נמשכהאז מ". שנים
  .פעילות האדם

 יואב אהרוני
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 .  בקבוצת השרון ובגבת–  שנה לראשית ההתיישבות של ותיקי יפעת בעמק90בימים אלה מלאו 
מתוך . ו ראשוני קבוצת השרון בעין בדההתיישב, 1926 בנובמבר 23, ז"ז כסלו תרפ"י, ביום שלישי

יתר .  חברותושלוש חברים שמונה – אחד עשרהגיעו למקום חברי הקבוצה  כעשרים וחמישה
, ביום ראשון, חמישה ימים בלבד אחר כך. לקראת פסח, חברים הצטרפו כעבור חודשים ספוריםה
. בחורים בלבד, בתא' החברים הראשונים לגשנים עשרעלו , 1926 בנובמבר 28, ז"ב כסלו תרפ"כ

ש " החברים והחברות מכל הפזורות של הקבוצה ע30- כ אליהםהצטרפו, בהדרגה, במהלך השנה
  .קדושי פינסק

  
אל רגעי שיא של התרגשות והתעלות , דרך חגיגיים-כדרכנו בציוני, אפשר היה לכוון את הזרקור

אל אבני המיל החשובות , אל זכרונות של הרגשת ניצחון והורה ספונטנית, הנפש בימי חג ומועד
, ובכל זאת נדמה כי פעם בעשור. גבת לפני העלייה לקרקעאנשי קבוצת השרון ואנשי בדרכי 

המאבק על בניית יישוב וחברה בתנאים , חשוב להזכיר גם את שגרת הימים, בעת חגודווקא 
כמייצג לאלה . שכל כך נזקקו לו בימים ההם, "כן-פי-על-אף" וה–השבירה , הוויכוחים, קשים

  . הבוץ והתנועה בחורף טרם היות הכבישנפלה הבחירה הפעם על 
  

  :חיים גבתי כתב ,גבתלעשור במלאת , 1937שראה אור בשנת , "קורות וקורותמ –גבת "בספר 

טרם הספקנו לזרוע אף את מחצית השטח שהיה מיועד , ביום העשירי לעלייתנו[...] 
מ " מ250-כ, משך ימים אחדים ירדו גשמי הזעף. התחילו יורדים הגשמים, לזריעה
  . טירונים היינו ולא שיערנו כלל את גודל המצוקה בה נשקע בשל הגשמים. רצופות

ם עלינו הבוץ מצור וכשקיבלנו המחאה למחסן נהלל על ׂשָ , ביום הראשון לגשםכבר 
 וניתנה לנו אפשרות לקנות ) .א.מ, קישוןאזור ההביצות בייבוש  (חשבון עבודתנו בייבוש 

אדמת . לא בעגלה וגם לא ברכיבה, לא היתה כל אפשרות להגיע לנהלל, קצת מכולת
. צולה והבהמה היתה שוקעת בה עד הצווארון מהחומר הכבדה הפכה אחרי הגשם ליוֵ 

בכל העמק פרצה בימים ההם . שבוע ימים שכב בחום גבוה. בינתיים חלה אחד החברים
לא היתה כל מחמת הבוץ אך , היה חשש שגם הוא חלה בטיפוס. אפידמיה של טיפוס

מנותקים . היו אלה ימים קשים מאוד .אפשרות להביא במשך שבוע ימים רופא לחולה
  . אין יוצא ואין בא, ו מכל העולםהיינ

כל דבר קטן או . ה רבת סבל והרפתקאותשתנאי התחבורה בחורף הראשון היוו פר[...]  
, זרעים, הספקה לאנשים ולבהמות: גדול צריך היה להביא מחיפה והצרכים היו מרובים

וכל נסיעה לחיפה בדרכים המשובשות מהגשמים ', כלי עבודה וכו, חומרים לצריפים
כל נסיעה לשם וחזרה היתה . תכופים היתה מקור עינויים לאנשים ולבהמות גם יחדה

 ויש והעגלה הטעונה משא נתקעה בבוץ באמצע .) .א.מ, יממה (ת ת לעֵ נמשכת כמעט מעֵ 
ואת כל הכבודה היו מעבירים בצינה ובגשם סוחף על גבי , בתא'מהכביש עד ג, הדרך

  .מגררות או ברכיבה על פרדות
  

רק . זמן רבשל התנועה מהיישובים ואליהם נמשכה עוד " רבת הסבל וההרפתקאות"הפרשה 
נהלל שחיבר -כביש גניגרסלילת סוף -סוףהחלה עשר שנים אחרי העלייה להתיישבות , 1936בשנת 

נאלצו  עד אז . עפולה מכאן וחיפה מכאן–עיינות וקבוצת השרון אל העולם הגדול , גבת, את שריד
שממנה (או עד גניגר ) חיפה-משם היה חיבור לכביש נצרת(לנסוע עד נהלל חברי הקבוצות הללו 

שבחורף נעלמה לא פעם בבוץ הטובעני , בדרך עפר קשה ובעייתית) עפולה-היה חיבור לכביש נצרת
  . קשיי התנועה הפכו את המרחקים הקצרים לארוכים. של העמק
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 של הובלת ביצים וחלב לנהלל או 30-די להתבונן בתמונות מראשית שנות ה, כדי להבין את הקושי
בחורף העמיסו מדי יום את כדי החלב : בחיפה" תנובה"לתחנת רכבת העמק בכפר ברוך בדרך ל

שהמציאו על בסיס מזחלת " מזחלת הבוץ"כך קראו הוותיקים ל" (מגררת"וארגזי הביצים על ה
ו את הכדים והארגזים בקיץ העמיס.  הדרך היחידה לנוע על פני הבוץ–) השלג של ארצות הולדתם
כשהביצים ארוזות ,  ישירות על גב הפרדות–ואם לא היתה עגלה פנויה , על עגלה רתומה לבהמות

  . בזהירות בסלים גדולים
  

  
  

  
  
  
  
  
  

, כוח מוסדות היישוב למענם-והתערבות באי, ת המנדטפניות חוזרות ונשנות של היישובים לממשל
במיוחד , הניתוק מכביש ראוי שיבש את החיים... ד חורףועו, עוד חורף ועוד קיץ. לא הועילו

 המצב החמור הגיע לשיאו עם מותו הטראגי של חבר גבת . וגרם נזקים כלכליים וסבל רב, בחורף
הוא ירד . בליל גשםלגבת מחיפה חזר הרשל , כזכור. 1934שלהי דצמבר הרשל פינסקי ב

את  כאשר ניסה לחצות. לגבתמרחב הבוץ ברגל ב לכתוהחל ללפני מהלול מהאוטובוס לנצרת 
אל אסון  )."חל צבינ" :ונקרא כיום על שמהוואדי (ע  נסחף במים וטב,הוואדי שבין יפעת לגבת

, שהוזעק אל התינוק החולה, ר רדובנסקי"ד. מותו של הרשל הצטרף אסון מותו של תינוק בשריד
היה , אילו היה מגיע שעה קודם. רכב על סוסו מנהלל לשריד בבוץ כבד והגיע אחרי שעה וחצי

  . מציל את חיי הילד
  

הם החלו לומר בגלוי את מה שחשבו כבר . תביעת ארבעת היישובים לכביש הפכה לזעקה מרה
, שסיבת העיכוב היא החשש הציני של הממשלה שהאינטרסים הכלכליים של נצרת ייפגעו, קודם

העמק לנתיב הראשי בין עפולה יהפוך נתיב הנסיעה דרך , מאחר שאחרי סלילת הקטע החסר
, קשה היה להסביר באופן אחר את העיכוב, ואכן .ודרך ההר העוברת את נצרת תיזנח, לחיפה

 20%: הסלילה מעלות(!) חרי שארבעת היישובים כבר הסכימו לקבל על עצמם מימון של מחציתא
 שנרכש אוטוה, טרקטורים(של חברים ושל כלים עבודה ללא תמורה  ,ר לאמו–בעבודה עצמית 

 באמצעות הלוואה 30%-ו)  וכלים נוספים,המפורסם" האוטו שלנו" הוא –לשם כך בשותפות 
  .ם שניעשראמורים להחזיר תוך  שאותה היו, ממוסדות היישוב היהודיים

בחיפה  " תנובה"בדרך ל, הובלת ביצים וחלב לתחנת רכבת העמק בכפר ברוך או לנהלל
1930-1929  

     מגררת בוץ בקבוצת השרון נהוגה בידי ברוך השרוני1
  נהוגה בידי יוסקה שרון,    מגררת בוץ בגבת2
  מגררת בוץ בקבוצת השרון נהוגה בידי עקיבא גושן   3
ישראל -יצחק בן, ברוך השרוני מימין, וןקבוצת השר,    על גב פרדות4
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הוא , ולא מאבק היישובים ותחנוניהם, 1936נראה שפרוץ המאורעות באפריל , בסופו של דבר
משנדרש השלטון הבריטי , עתה. גניגר-יקרית לסלילת כביש נהללנתן את הדחיפה הממשית העש

, ללא סכנת התקפות פורעים, לנתיב בטוח עבור תנועת רכבים אזרחיים ורכבי צבא ומשטרה
  .אושרה תחילת העבודה

  
, 1971שראה אור בשנת , בספר היובל לנהלל.  לסלילת הכבישחלופי/לאנשי נהלל היה הסבר נוסף

שנערכה בבית הספר החקלאי בין אנשי היישובים בעמק לבין חגיגית  פגישה  עלרינה פרברמספרת 
ת ון בדרישיהפגישה נועדה לד. שכללה גם את מנהיגי היישוב,  ופמלייתוּפקוֹ הנציב העליון ארתור וּו

הרחבה הגדולה בין הכביש הראשי , היה חורף. סוף כביש בין גניגר לנהלל-  לסלול סוףהקבוצות
עוד .  קרשים עבורם שבילהונח, לאפשר לאורחים הכבודים לחצות את ים הבוץכדי . לבית הוצפה

תמרוני   והחלו לערוךרתומות לפרדותהופיעו כמה מזחלות בוץ ,  המאולתרהם עוברים בשביל
 כותבת ,"גבתמהבחורים האלה הגיעו מקבוצת השרון ו".  לפני האורחיםסיבוב וגלישה על הבוץ

האם סייעו התמרונים  !אמצעי התחבורה שלנוהם ראו מה :  לומרבהפגנתם רצו" :ומוסיפה, פרבר
  "...בקיץ שלאחר מכן החלה העבודה בכביש, על כל פנים? לקבלת החלטה חיוביתהללו 

  
, אבל בנובמבר החלו גשמי זעף, תחילה התקדמה יפה. 1936 החלה בספטמבר סלילת הכביש

ה העבודה בקצב מזורז והסתיימה באביב התחדש. עד שעצרו אותה כליל, ששיבשו את העבודה
   ).1937מאי (ז "בחג השבועות תרצ

  
  : בהרגשת רווחהפניה ברגשטייןכתבה , 14.5.1937, ז"סיון תרצ' ביומן גבת מיום ד

, ואם כי עוד לא שלמה המלאכה. והנה בא היום והכביש מגיע עד לשער החצר ממש
אימת הבוץ . כבר ישנו הרי הכביש עד חיפה –והקשר עד גניגר טרם סודר במלואו 

איתה יחד הופכים . הפכה לנחלת העבר, ושיבושי הדרכים בימי החורף הקשים חלפה
זכרונות , כל הובלה, הקשיים הנוראים והסכנות שליוו כל נסיעה, לזכרונות כל הסבל הרב

  .מרים וקשים

 בהסגר הבוץ לחודשים, כך בניתוק-והחורף הבא אינו מאיים כל. ללַ הכביש סּו[...] 
ואם נצליח לרכז את , אם נדע לזרז את קצב העבודה לסידור הכביש הפנימי. ארוכים

 הרי באמת תיפתח בשביל חיי –הכוחות הדרושים להוצאת העבודה לפועל מבעוד זמן 
  ...נקודתנו עוד השנה תקופה חדשה של דרכים בטוחות וסלולות

  

  מרים אהרוני

  
  
  
  
  

 
 

, גבת ורמת דוד,  שריד–ברכות חמות לשכנינו 
 שנה לעלייתם 90החוגגים יחד איתנו מלאת 
  . יזרעאללהתיישבות בעמק

 ! יום הולדת שמח
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  צבע טרי

 

נצבעו מחדש ונראים " גן ניר"מתקני העץ ב
שלא ראו את עבודת , הילדים הקטנים. כחדשים
חשבו שגמדים טובים באו בלילה וצבעו , הצביעה

הגמדים הטובים שייכים . את מתקני השעשועים
לחברה שדואגת לתחזוקת המתקנים ועמידתם 

  !תודה. בתקני הבטיחות

  

  

  גן ירוק מתמיד

י הגיל הרך ביפעת משקיעים יוזמה ומחשבה רבה בקידום ערכים של צוות
 מיון –הכרת הטבע ושמירה על הסביבה , מּודעּות לטבע, זיקה למקום

הפעילות . הגנה על פרחי הבר והעצים, מיחזור, והפרדה של האשפה לסוגיה
מורגש שינוי לטובה בקהילה כולה , בזכות הילדים. הזאת מודגשת בכל הגנים

  . אל השמירה על איכות הסביבהביחס 

אחרי ', גן ירוק מתמיד'השבוע הוכרז גן הדס שלנו על ידי משרד החינוך כ
תמי בטקס חגיגי ומרגש במועצה קיבלה . שעמד בכל הקריטריונים הדרושים

תודה וברכות לתמי ולצוות על הובלת . את התעודה, הגננת של גן הדס, נחום
המטמיעים ,  לצוותי הגנים היותר צעיריםיישר כוח גם. מהלך חינוכי רב ערך

  .בהצלחה מרשימה בילדים הרכים את ערכי הקיימּות ואיכות הסביבה

  עם הפנים לחורף

הסיר ענפים בסכנת שבירה והוריד גובה , לקראת החורף טיפל צוות הנוי בעצים הבעייתיים ביפעת
ברוחות העזות ובגשמים  עובדה שלא היו נזקים -הצוות עשה כנראה עבודה טובה . בכמה עצים

,  שנזרעו בנדיבותטופח ריחני ואחרים,  כובע נזיר–פרחי חורף נובטים זרעי ברחבי הגן . החזקים
רקפות ראשונות לנטנה כבר שולחת שלוחות של פריחה צהובה בגינה שליד מגרש הכדורגל ו

ק מהרקפות חל. לפני הקמת היישוב" גבעת הרקפות"מזכירות מדוע קראו בעמק לגבעה של יפעת 
כמה חבל שלא יצאה קריאה להצלת . האלה נאספו בפעולות הצלה בזמן עבודות בנייה ושיפוץ

במקום שבו היה מטע , פקעות של רקפות לפני עבודות הפיתוח שהחלו בין מגדל העמק לשריד
  . שקדים של שריד

  
   מצוות הנוי והחצרבקשה

ריכוז החומרים למיחזור מיון האשפה לסוגיה ול חשיבות מייחסים אנשי יפעת רוב
אלה . "ללכת עם ולהרגיש בלי" האוהבים אחדיםיש בעיה עם , ברם. במיכלים המתאימים

מתוך ציפייה  כנראה –משאירים מיכלי פלסטיק למיניהם ליד עגלות האשפה הרגילות 
 במקומכםיעשה ימרק את מצפונכם וש" מישהו"שאין , אז זהו. כבר יטפל בזה" מישהו"ש

  .הביאו בעצמכם את החומרים למיחזור למיכלים המתאימים! את העבודה
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   ת היורהסתווני

שבוע ימים אחרי הגשם 
 של המשמעותי הראשון

, דצמבר ב1- שירד ב, השנה
הנרות הופיעו לראשונה 

הוורודים הסגורים של 
 איחור של – סתוונית היורה

כשלושה שבועות לעומת 
ימים . התאריך ברוב השנים

 הפרחים, ספורים עברו
נפתחו והקסימו ביופיים 

  .את הילדיםהצנוע 

 

 

  בפעילות מתמדת

יוזם מדי שבוע פעילויות הצוות . מרכזי החינוך המשלים ערוכים לקראת ילדי בית הספר יום יום
בתקופה האחרונה חגגו הילדים . מעניינות ומהנות ומעניק לילדים תשומת לב אישית וקבוצתית

העלו ; לחבריהם" כריכים מחייכים"הכינו ; ימי הולדת עליזים עם שירים וברכות וכיבוד מתוק
שות כדי למנוע מה לע, איך מרגיש ילד מחוץ למעגל החברתי,  מהי חברות–הצגה בנושא חברות 

... שיחקו במשחקים מגוונים בפנים ובחוץ, ציירו; למדו להכין תה צמחים טעים; חרם על חברים
  !כיף להיות ילד ביפעת. כל שבוע והפתעותיו, כל יום חדש
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  כמעט חנוכה

בבתי ישראל דלק יו, בכסלו' אור לכה, 24.12.2016 במוצאי שבת

שוקד על הכנת חג  ביפעתצוות החג . ז"נר ראשון של חנוכה תשע

  . כראוי לאחד החגים האהובים ביותר, שמח ומואר

מוזמנים הילדים , ימים ספורים לפני כניסת החג, 21.12.16 'דביום 

מי שלא יודע מה זה . והוריהם לפעילות יצירה והכנת למפיונים

: אבל אל דאגה, הוא כנראה צעיר מאוד או חדש ביפעת" למפיון"

  !עד מהרה כולם יידעו

, תהלוכת לפידים ולמפיונים,  טקס אשנים מתוכנ26.12.16 'בום לי

  .שירים והפתעות, הדלקת נרות

ארוחת מרקים ,  הדלקת נר חמישי בצוותא– 28.12.16 'דביום 

  .משותפת לחימום הבטן והלב וסופגניות מתוקות

 !אל תדאגו, כל הפרטים עוד יבואו

  מזל טוב

  לשוש ופוצי מירסקי

  רידוֹ ה להולדת הנכד

  .ליאת וליאור לתב

 .ברכות לכל המשפחה

 

  לגל פרץ

  .ל" לצהךברכות חמות עם גיוס

  !איחולים לשירות משמעותי ומעניין

  הדור הצעיר ובית יפעת                    
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�  
מנה "מובא כ,  שנה להתיישבותנו בעמק90לרגל מלאת 

 "גדהעמק עמק א" למופע עמי השרוניהשיר שכתב " אחרונה
 השיר ).1977(ז "תשלבשנת , בחג היובל להתיישבות בעמק

בלי ,  הוויית החורפים הראשונים להתיישבותמעלה את
כשהעמק שקוע בבוץ עמוק אחרי גשמי , כבישים ומדרכות

השיר . כפי שתואר בעמודי עלון זה,  אין יוצא ואין בא–זעף ה
  .'תולי יעקובוביץהולחן על ידי 

  

  

  אגדת חורף           

  ,ַנֲעִרי, ָהָיה ֶזה ְּבֹחֶרף ִראׁשוֹן
  ,ז אוֹ אּוַלי ְּבִכְסֵלו"ּפָ ְר ְּבֵטֵבת ְׁשַנת ַּת 

  ,ַיִּקיִרי, ַּמּבּול ִמִּסְפֵרי ַהִּמְקָראהַ 
  .הוִֹפיַע ֵׁשִנית ְואוָֹתנּו סוֵֹבב

  

  ,א ֻסָּכר, א ֵזיִתים, ַהֶּקַמח ָאַזל
  ,לוְֹגִמים ֵסֶפל ֵּתה ִעם ַּכִּפית ֶׁשל ִרָּבה

  ,ּנוַֹתרה ֶּׁש  ֶזה מַ –ִצי ִּכָּכר ֶלֶחם חֲ 
ֵאין יוֵֹצא ְוֵאין ָּבא, ְוַהֶּגֶׁשם ִנָּת.  

  

  ,תדוֹ ָר ּפְ ְזֶחֶלת ֶאת זּוג הַ ִּמ ָאז רוְֹתִמים לַ 
  ,ת ּוְמִניִפים ֶאת ַהּׁשוֹטכוֹ ְׁש וֹ ּמאוֲֹחִזים ּבַ 

  ,ל מּול ֹאֶפק ָאֹפרּוַמְפִליג ּבוֹ ֶעְגלוֹן אֶ 
  .י ַסַער ּוְכפוֹרנֵ א ִיּסוֹג ִמּפְ 

  

  ,ִריׁש ַהָּׂשדוֹתָצִרי ְלַסֵּים ֶאת חֲ 
  ,קן ָיָר ת ּגַ קַ לְ ַע ִחָּטה ְוחֶ רֹ זְ לִ 
  ,ים ֵיׁש ִׁשָּׁשה ְוַרק ְׁשֵּתי ְּבֵהמוֹתנִ לוֹ גְ עֶ 

  .ּוַמְצִליף ַהָּמָטר ּוַמְבִריק ַהָּבָרק
  

  ,לּוִציםֹאֶהל ְקבּוַצת חֲ יוֶֹׁשֶבת ּבָ 
   –ה ּבוֹ ָחָזק ַמּכָ , ׁשוֶֹרֶקת ָהרּוחַ 
  ַעל ַמָּטע ְוֵעִצים, דוֹת ָּברחוְֹלִמים ַעל ְׂש 

  .ְרָחקּמֶ ֵהל ּבַ ְוֶעְגלוֹן ְיִחיִדי ִמְתנַ 
  

  ...ָאז רוְֹתִמים 
  

  .ןֵאין אוֹת ְוִסּמָ , ׁשוַֹקַעת ַהֶּׁשֶמׁש
  .ּהבָ ִּכים ֲחֵבִרים ְלׁשּוחַ ְוא ְמ ָּׁש לַ 

  ,ד ּוִמְזֶחֶלת ֵאיָנּהַהַּלִיל יוֵֹר 
  .הוָ ְק ִת  ֵאין ִסּכּוי וְ –ץ וֹ ּבָׁשְקָעה ִהיא ּבַ 

  

  ,ַּבֲחצוֹת ְלַבּדוֹ ִהִּגיַע ֶעְגלוֹן
  רוֹת ֶלֶחם ְמלוֹא ַהַּׂשק ִּכּכְ וֹ ּבל ּגַ נוֵֹׂשא עַ 

  ָגאוֹןְוָעְלָתה ַהִּׁשיָרה ּוָפְרָצה ּבְ 
  .י ֶׁשֶכםלֵ ָחה ּוְטִפיחוֹת עֲ ְמ ּוְצחוֹק ְוִׂש 

  

  ַהַּסַער ָחַדל, ָעַצר ַהָּמָטר
  ,ֶקר זוַֹרַחת ֵמַעלּבֹ ׁש ּבַ מֶ ְוַהֶּׁש 

  רוֹן ְוָׂשִרידַהָּׁש , תבַ ְמַחֶּמֶמת ֶאת ּגְ 
 .ֶהם ְלָתִמידְוָהֵעֶמק לָ 


