
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יונת אלם

יֹוַנת ֵאֶלם ְצִקי ַלֲחֵׁש  
  ֵני ֶמֶשֲהלּוָמה ְּבתֹו ִמְׁשּכְ 
ּוְׂשִאי ֶלֱאלֹוַּה ַנְפֵׁש  

ִרְכֵּב ִּדְגֵל ּוָפָרֵׁש  
   אֹור ִׁשְמֵׁשְזִריחַ ּמַ הַ 

יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחֶׁש.  

  ַלֹּכל ָקָרא ְּבַמֲאָמרוֹ  
  ְדָברוֹ ְוָעַמד ֶרַגע ְלִפי 

  ְלַהְראֹות ַלֹּכל ֹעז ְיָקרוֹ 
  ְּבעֹוָלם א ֹתהּו ְיָצרוֹ 

  ֵעת ִמִּמְזָרח ְלאֹורוֹ 
  .ֹחֶׁש ׁשַוָּימֵ  ,ָקָרא

  ָמעּוָחָקיו ׁשָ ּוְצָבא ְׁש 
  ר ְיִהי אֹור ְונֹוָדעּוֹומֵ א

  ׁש צּור ּבֹו ִנְבָקעּוִּכי יֵ 
  ָהְטָּבעּו ֹותּוִפּנ ְׁשָחִקים

  ָדעּוְצָרם ְויָ וֹ ְוהֹודּו ְלי
ִיְתרֹון אֹור ִמן ַהֹחֶׁש.  

  ֲאֵפָלִתי  ָיִאיר ֵּכן עֹוד
ְלקֹוֵמם ְנִפיָלִתי ְוִיְסֹמ  

  ְקִהָּלִתי ְוַיְזִריַח אֹור
  ִתיְסֻגּלָ  ל עֹודְוִתְתַהּלֵ 

  ִתיְּתִהּלָ  ִהֵּנה אֹור צּור
  . ִּכי ֵאֵשב ַּבֹחֶׁש,ִלי

  יהודה הלוי' ר
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  הנרות הללו

    ."קיבוץ גלויותנר ", הנר השמינימדליק את אברהם סיני ): 1966(ז " חנוכה תשכ:למעלה משמאל

ישראל , יעקב לוין:  סבים בהדלקת נרות אחר הצהריים:)1987(ח " חנוכה תשמ:מימיןלמעלה 
  .דרורה יפה, טולה הלפרין, דוניה שוחט, ברון

  .סמדר ישורון וחיה פקר, עפרה שטיינברג, מיכל דורון: משמאל, ריקודים במסכת חנוכה: במרכז

, ענת גלסמן: דרכת נורית נוימן בה'בנות כיתה ומופע הנרות של , )1988(ט "וכה תשמחנ: למטה
, גליה השרוני ,ישראל-הדי בן, שי שקד ,נעמה יצחק, שני שקד, עדי שהם ומיקה שגיא, עירית אדר
  .ליאת ליאור, ורד צבעוני, ת עדיניעור, עידית לוי
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  20.12.2016אסיפה מיום 

סדר היום של האסיפה עמד דיון בשתי הצעות לפתרון על 
 משפחות שלא 38המשך תהליך השיוך אחרי הודעת 

את תשלומי האיזון המגיעים מהם בגין המעבר ישלמו 
י לשיוך " של רמ751משיוך דירות לחברים על פי החלטה 

וכי אינם מתכוונים לחתום על , 1456על פי החלטה 
  .חבר-הסכם קיבוץ

 שלא עברה זאת משום.  ודרש את פיזורהחוקיות האסיפהעל  יואב אהרוני ערערה בראשית האסיפ
שלפיה חוזרים (שנה מיום אישור תקנון השיוך שלתוכו הוטמעה החלטת המעבר בין ההחלטות 

, )2016יולי (חבר - ואישור הסכם קיבוץ)  אם לא ישולמו איזוני המעבר כפי שנקבע751למתווה 
ברוב גדול מאוד . חבר על סמך החלטה זאת-תמו על הסכם קיבוץומפני שעשרות חברים כבר ח

  .הוחלט לדחות את הערעור על חוקיות האסיפה ולהמשיך בדיון

הקיבוץ יסייע . 1456המשך התקדמות במתווה : הצעת הנהלת יפעת הוצגה על ידי אמיר כהן
אפשרו תיווך המקורות שי. בתיווך למשפחות שלא יוכלו לקבל הלוואות מהבנקים בכוחות עצמן

תשלומי צבירות העבר ותשלומי חברים עבור דיור בבית ערבה בלי השבת דירותיהם : של הקיבוץ
אזי הוותיקים הזכאים יקבלו רק , אם עדיין יחסר כסף. שייכנסו לקרן סגורה לצורך זה, ליפעת

 קבלת סכומי האיזון מנקלטיםעם , חלק מהסכום המגיע להם ויתרת הסכום תושב להם בהדרגה
  .  לחברותחדשים

החייבים ישלמו רק . 1456המשך התקדמות במתווה : הצעת המשפחות הוצגה על ידי ערן שושני
אף וזה )  מערך המגרש3.75%(י "לרמהנדרש את ההפרש בין ההחלטות בגין התשלום המיידי 

  . הסכום שישולם לוותיקים הזכאים

  .ול זוזו מ, ואותן בלבד,  להעביר לקלפי את שתי ההצעות:הוחלט

  

  

  

 :זו מול זו הצעות שתי הוחלט להעביר להכרעת הקלפי ,20.12.2016מיום , האחרונה פהיאסב
 באו ,דומאוטעונה  סוערת שהיתה, זו פהיבאס. המשפחות קבוצת הצעתו ההנהלה וועד הצעת

 מערכתלו בכלל השיוך לתהליך ביחס ביפעת שונות קבוצותחברים ו בין גדולים פערים ביטויל
  . בפרט בו הכרוכה הכספיים יםהאיזונ

 אחרי .לדיון שהובאו ההצעות שתי בין הפערים על רושילג מתווה ברזילי איתן העלהבאסיפה 
קיבלה החלטה על  פהיהאסלמרות ש, וכך. גיבש איתן את המתווה להצעה מפורטת, האסיפה

חשבה  ,זה עשבו סוףולמרות שההצבעה תוכננה ל, ובאו בפניהשה ההצעות שתי בין בקלפי הצבעה
  .ת ההצבעה לשבועדחיי מצדיקה מוסכמת להצעה להגיע אפשרותהנהלת יפעת כי ה

 מוסכמת הצעה לנסח במטרה שונים בפורומים פגישות של רב מספר האחרון ערכנו שבועבמהלך ה
 עדיין, עד למועד כתיבת דברים אלה לעלון. פהיאסוכל להביא בפני הנ תהואש, על ציבורים רחבים

נשלח אותה לחברים ונכנס , נצליח לגבש הצעה כזאת אם .מוסכמת להצעה שנגיע בטוח אינני
ההצבעה בין הצעת ההנהלה להצעת  תקייםת, נצליח בכך לאאם . שתדון בה פהיאס בשבוע הבא

  .המשפחות בסוף השבוע הבא
   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
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  הלמות  יםשנ  22  טבת  'א  ל" זרבקה נבו
  ולמות  שנים   8  טבת  'א  ל" זאשר קולניק

  למותו  שנים  41  טבת  'ב  ל"אהרון זיגלמן ז
  למותו  שנים   33  טבת  'ב  ל" ז 'אריה לוקץ

  למותה  שנים  44  טבת  'ג  ל"שרה מטרוס ז
  למותו  שנים  25  טבת  'ג  ל"ישראל ברון ז

  למותה  שנים  30  טבת  'ג  ל"שרה יוגב ז

  למותה  שנים  21  טבת  'ג  ל"דילי גולן ז
  למותו  שנים  6  טבת  'ג  ל"יוסי לוריא ז
    למותה  שנים  38  טבת  'ה  ל"לאה ביבר ז
  למותו  שנים  30  טבת  'ו  ל"יעקב גפן ז

  למותו  שנים  5  טבת  'ו  ל"גרשון אלון ז
  הלמות   יםשנ  4  טבת  'ו  ל" זנורית אבנין
  למותו  שנים  27  טבת  'ז  ל"חיים גלעד ז

  למותו  שנים  36  טבת  'ט  ל"שחר ז- מנחם בן
  למותו  שנים  40  טבת  'י  ל"דב נשלסקי ז
  למותה  שנים  24  טבת  'י  ל"טובה פינל ז

  למותו  שנים  12  טבת  'י  ל"שלמה דורי ז
  למותה  שנים  7  טבת  'י  ל"חוה חורש ז

  למותה  שנים  15  טבת  'יד  ל"לבב ז-חיה בר
  למותה  שנים  32  טבת  'טו  ל"חמדה בינר ז

  

  

  

  

  

  

  

שסדר היום שלה , האסיפהיות  שלי על חוקהערעור עצום ברוב נדחה האחרונה האסיפה בראשית
 כי אין לקיים דיון חוזר בהחלטות אסיפה תוך פחות משנה מיום בע את תקנון יפעת הקומפר

 ומנםא.  להעביר לקלפי שתי חלופות להכרעה ביניהןהוחלטובסיומה , נמשכההאסיפה . קבלתן
 הבעת זכות תאמאחר שהוא מונע ,  במקומותינומקובל היה בניגוד לכל מה שדמודל ההצבעה עומ

 החלטה זו עמידה האם. אבל זוהי החלטת האסיפה, הצעות לשתי ההמתנגדים מחבריםהדעה 
  . שלאכנראה? ויר יותר מקודמותיהו מזג אלשינויי

 לגבש הצעת פשרה בין חברים מספר האסיפה נענה מנהל הקהילה לרצונם של לאחרש,  מסתברכי
אומר מנהל , אם תושג הסכמה כזאת). ? מי למיהסכמה בין(שתי החלופות בניסיון להגיע להסכמה 

 על סדר יומה תונח ההסכמה שעליה החליטה האסיפה והצעת קלפי בההצבעה ידחהת, הקהילה
  .  חוזרלדיוןשל האסיפה 

 חזיקהאם תוקף ההחלטה החדשה שתקבל האסיפה י?  החלטה סופיתיניב הדיון החוזר האם
 איזוו? אולי עוד יותר טובה,  אחרתחדשה אם מישהו יהגה הצעה ומה? מעמד יותר משבוע

ההחלטה והזלזול בהחלטות הגיעה - איפרקטיקת אחרי שהחלטותינו כלמשמעות יש בכלל ל
  ? אמנותלדרגת, בגיבוי ההנהלה, ביפעת

   אהרונייואב
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  20.12.2016ישיבת ועד ההנהלה מיום 
  בהשתתפות ועד ההנהלה של אגודת מתיישבי יפעת

  הסדרת חובות אגודת מתיישבי יפעת לקיבוץ יפעת  .1

תקופת ההקמה ותקופת הפעילות רוב החוב הרשום של האגודה לקיבוץ יפעת נוצר ב
שכלל את ההנהלה , צוות התיאום בין האגודה לקיבוץ. )2013-2012 (האגודהשל  ההתחלתית

,  מנהלת האגודה–ר האגודה ומלכי לביא " יו–ישראל -הפעילה של הקיבוץ וכן את נעם בן
והחלק הנותר יוחזר בפריסה של ,  החוברובימחק  לפי הצעה זו.  להסדרת החובהציע תוכנית

  .שלוש שנים

   :הוחלט

  . ור האסיפהולהביא אותה לאישלקיבוץ  האגודה להסדרת חובהמוצעת התוכנית את  קבלל

 את בעיית קבלת ההחלטות באסיפות האגודה בדרך של ת יפעתבמהלך הדיון העלו חברי הנהל
.  בקבלת ההחלטותמהשתתפותחברי יפעת מ בפועל חלק ניכר מדירהה, הצבעה באסיפה עצמה

כמו כן העלו חברי ההנהלה את הדרישה . הדרישה היא לקבל את ההחלטות בהצבעה בקלפי
  . גביית מיסי האגודהלדון מחדש בשיטת

נושאים אלה נמצאים על סדר יומה של , מנהלת אגודת מתיישבי יפעת, לדברי מלכי לביא
  .2017הנהלת אגודת המתיישבים ויעלו לדיון אחרי אישור התקציב לשנת 

  לשיקום תשתיות ייעודיים כספים   . 2

השימוש בכספים אלה על . לשיקום תשתיות ביישוביםתקציב ייעודי המועצה האזורית מקצה 
  .םמתיישביהלוועד אגודת יש זהות ועדים בין הוועד המקומי ביפעת . ממונה הוועד המקומי

מכספי שיקום התשתיות ח " אש400 להקצות מהוועד המקומיקיבוץ יפעת  בקשת אושרה
  . ליישובכביש הכניסה המערבי שיקום ל

  חדר כושרהקמת   . 3

  .להקמת חדרי כושר ביישוביםייעודי מקצה תקציב המועצה האזורית 
את חדר הכושר בחלק הצפוני של חדר להקים באגודה  ה של חבריםהצעהנהלת הקיבוץ דחתה 

ששימש בשעתו , במקלט בצד הצפוני של היישוב ם חדר כושרלהקי: הוחלטבמקום זה . האוכל
דת באחריות אגודת המתיישבים וועיהיו  חדר הכושר ה והתפעול שלקמהה .כמועדון צעירים

 .הספורט של האגודה
   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

  
  

 
  

 

  אנו שותפים בצער והמשפחה עזי חיוןעם 

   .ל"זיעקב   האחעל מות
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עמוס ,  חג עשיר ושמחביפעת היה זה פעם.  על כולם מן החגים האהובים ביותרהואחג החנוכה 
. שאין זזים ממנוחוק טבע כמין , חלק מאירועי החג נערך במתכונת קבועה. אירועים ופעילויות

  .הגחמות מזג האוויר וכיוצא באל, בהתאם ליוזמות צוות החג, חלק אחר היה נתון לשינויים
 

 .תהקבוע נמנו טקס הלפידים ומסיבת החג המרכזילק החעל 
, והיה בכל השנים אות הפתיחה לחג האורים, ה כסלו"אור לכ, טקס הלפידים נערך בערב החג

בשנים . הודות לאפקטים ופעלולי אש מושקעים במיוחד, שנים גם השיא שלולא מעט וב
באותן .  חולים ממש נעדרורק. בני נעורים וחברים,  ילדים–הראשונות השתתפו כולם בטקס 

אחרי . בת שתי דקות, קצרה הפסקת חשמל על ידילצאת מהבתים אל הטקס קראו לציבור  שנים
  . פסק נוהג זה,  המשונה"אות"שהחברים הגיבו ברוגז על ה

  
, נר שני(בלי קשר למיקום השבת , בשבוע חנוכההמרכזית נערכה מדי שנה בערב שבת המסיבה 

כאשר , והדלקת הנרות" מסכת האורים" הרבה שנים נפתחה המסיבה ב).יינשביעי או שמ... שלישי
בשנות השמונים החליף את המסכת סיפור . כל נר מוקדש לאירוע מרכזי בקורות העם והמדינה

עם חידונים ומשחקים , עליז והחלק השני של המסיבה היה תמיד קל. חנוכה במופעי אור ומחול
  .ירהצחוק וש, סופגניות לרוב, יםמשעשע

  
 :מלבד מסיבות הילדים בבתי הגיל הרך, םעל אלה נוספו ברוב השני

 .הילדים הצעירים ובהשתתפותם הפעילהעם , הצהריים הדלקת נרות בציבור בשעות אחר �
הפעלות יצירה לילדים או , !)על פתיליות בחדר האוכל (של ליבוב לביבות בצוותאערבי חנוכה  �

 .משחקי שולחן ומשחקי חברה, ומבוגרים
 .גשליוותה את כל ימי הח, תערוכת חנוכיות �
  

 : לא בכולם,חנוכה מחגי חלקייזכרו לטוב גם אירועים שנערכו ב
 .ןח-בגירסה יפעתית רבת,  ערבוב מקובל בין חנוכה למירוץ הלפיד האולימפי–מירוץ חנוכה  �
זאת לא היתה  .א יצור כלאיים משונה בין פסטיבל לבין יפעתירוע ששמו הו א–ת פסטיפע �

 .להילדים זכו למחיאות כפיים ומחמאות מקהל אוהב ומתפעהופעות כל , תחרות
 .לאתרי מורשת גבורה, כמובן,  לרוב–חנוכה משפחות בטיול  �

  
שיך יכולנו להמ, י אור וחום ספוגֵ –ובסיומו , שמח ומגווןהאורים תמיד היה חג , כך או אחרת

  .טו בשב"לחייך לפחות עד ט

  
. ימשפחתבדגש שהפך מחג קהילתי לחג , החנוכההשינוי באורחות החיים נתן אותותיו גם בחג 

 הדלקת נרות משותפת נסיונות לקיים,  בגניםותנחמדברמה המשותפת נשארו מסיבות הילדים ה
 ים ומשחקי חברה ומסיבה באחד הערבים סביב קערות מרק חם וטעבאחד מימי החגעם הילדים 

 –אבל בשנתיים האחרונות נערך בספטמבר מירוץ יפעת , מירוץ חנוכה אינו מתקיים עוד. עליזים
  . ממירוץ חנוכה של העברררב משתתפים ומושקע הרבה יות, אירוע גדול

  
ה משותפת של גשום צעדו הילדים עם הלמפיונים לחדר האוכל להדלקהאוויר הבגלל מזג ? והשנה

, ומסיבת חנוכה חמהבצוותא הדלקת נר רביעי : בלי ילדים, בערב המחרת. חנוכהנר שלישי של 
  ומשמחת לבבות במבואת אולם התרבותמשעשעת 

  

  .רבה אורמַ , אור-נצליח לחגוג יחדיו גם בעתיד חג חנוכה רבהלוואי ש
  .א.מ
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  הודעה

, בהם גם עריכת העלון,  בתפקידים ציבוריים רבים,לפי תפיסתי
  . רוטציהחשובה מאוד 

, עורך העלוןמאחר שלא נקבע על ידי יפעת משך קדנציה לתפקיד 
כבר בראשית בתפקיד זה קבעתי לעצמי את משך הקדנציה שלי 

בערך , ז"שעו בשבט ת" תסתיים בטתקופה זאת. שלוש שנים: הדרך
  . 2017אמצע פברואר 

  .הודעתי על כך ברמה הניהולית ואני מודיעה על כך עכשיו גם ברבים

  .אני מקווה שיימצא מחליף ורצף הופעת העלון לא ייפגע

  מרים אהרוני

  
  
  
 

  מזל טוב

  לברכה עמית

  ולעמיהוד עמית

  שוהםה להולדת הנכד

  .בועז ואליאורה לתב

 .ברכות לכל המשפחה

 

  מזל טוב

  לדנית וסטס אברמוב

   שוֹן הבןלהולדת

  לרבקה ויעקב אדלר

  להולדת הנכד

  וזה קיסטנברגלר

  .להולדת הנין

  !ברכות לכל המשפחה
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,  שנה להתיישבות ראשוני יפעת בעמק90בהמשך לסיפורי הבוץ שהובאו בעלון הקודם לרגל מלאת 
 סיפור שקיעה –הראשון . בשנים הראשונותבבוץ מובאים כאן שני סיפורי שקיעה של טרקטורים 

  .מהחורף השני או השלישי, ככל הנראה, השני; )1926/7(ז "חורף תרפ, מהחורף הראשון

  טור שנחלדקהטר: וןסיפור ראש

  עקיבא גושן

  ).1967( שנה להתיישבות 40מובא במקבץ הסיפורים והרשימות שראה אור במלאת 

בהמות .  לעיבוד האדמהנו ציוד מתאיםל לא היה עדייןתנו התיישבולבשנה הראשונה 
 שעמדה בשממונה רּו אדמת ּבלחרושק לא יכלו יסוֹ ק וּבִ ומחרשות סוֹ שלנו העבודה 

  .עשרות בשנים

 עלתה לארץ מקנדהש, מנוסים חקלאים משפחה של – יקּולעזרתנו באה משפחת קּו
 וברשותם היו עכובאזור לעיבוד משלת המנדט שטח מ מו קיבלהם. 1922בשנת 
 שכרנו מהם טרקטור ומחרשה.  לוקומוביל גדול ומספר טרקטורים יותר קטניםטרקטור

 איך אדמת בתולים ,בפלא הגדולמדי פעם היינו מגיעים להסתכל . והם התחילו בחריש
  . שחורה מתהפכת ברגבים עצומים מאחורי הטרקטור הרועם

תחילה נעשה .  גשם ראשון בהתיישבות החדשה– התחיל גשםלא עבר אלא זמן מועט ו
יצאתי . החריש נפסק. אחר כך נהפכה האדמה לבוץ והטרקטור נעמד ושקע, רטוב קצת

י הצעיר קּולקּו ועזרתי – שר היה להגיע לשם בעגלה כבר אי אפ–לשטח עם זוג פרדות 
עמוק הצלחנו להגיע הברכיבה איטית בבוץ .  הנוספתדהלעבור מהטרקטור אל גב הפרֵ 

  .הביתה

כמעט ללא בכמויות גדולות  הגשמים ירדו –עוד שבוע , עוד יום, שבוע, יום עבר
ה לחדש  וכמובן שאי אפשר הי,בהפוגות הקצרות לא ניתן היה להגיע לשטח. הפסקה

קצת  גם אחרי שפסקו האדמה הדשנה רוויית המים לא מיהרה להתייבש. את החריש
 לפני ספורים ימים  רק.לא ברכיבהולא בעגלה  ,לטרקטור  ולא ניתן היה להגיעהגשמים

  . מתוך תקווה שנוכל לחדש את החריש,פסח הצלחנו להגיע לשטח

ששהה במקום , טור הטרק:בלשון המעטה,  היתה מפתיעההתמונה שהתגלתה לעינינו
חלודה צהובה כהה כיסתה  – החליף צבע ושקע עד צירי השרשרות, יותר מחודשיים

, יקּוהתייעצויות הופיעו האחים קּוסיונות וינשל לא מועטים אחרי ימים . את כל חלקיו
ירדו , העמיסו עליה ארגז גדול שהביאו בתוכו כלי עבודה ומפתחות שונים, לקחו עגלה

  .  לחלקיוטורלו לפרק את הטרקלשטח והתחי

כל יום ירדו . משכה העבודהנבמשך שבוע תמים 
בעזרת , עבדו שעות בפתיחת ברגים, בעגלה

חו ושחררו ברגים שלא ניתן היה תאיזמלים פ
אחרי זה היו רותמים את זוג . אחרתבדרך להזיזם 

 בעזרת שרשרת לחלק המפורק ואחרי תהפרדו
 ,וצהמאמצים רבים הוציאו את החלק הח

בתום שבוע . העמיסוהו על העגלה ונסעו לנקודה
הצליחו האחים החרוצים להעלות , של מאמץ גדול

  .את כל חלקי הטרקטור החלוד והצילוהו מהביצה

 40- שנות ה, עקיבא בחריש
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  "שמשון": סיפור שני

  יצחק אוירא

  1930נובמבר , !"כבשנו את הביצה"בשם " ספר הקבוצה" רשימה במתוך

האדמה קשה , השטח גבעות ועמקים. צאנו אני וזאב להוביל קוצים מן הביצהיבימים ההם [...] 
, קוצים ממש- שיחי קוצים מגובבים וחלקּהחלקּה. כאבן וסדקים בה וחריצים רחבים ועמוקים

פני הסבך הזה עם ומ" קַרמות"שלא הספיקו ולא כדאי ואי אפשר לעלות עליהם במקצרה מפני ה
ניקודים -עולה אני על הפלטפורמה וכולי ניקודים. י עצים עבותיםגבעולים שהם דומים לגמרי לגזע
איך : "מסתכל אני בזאב.  דוקר–אנה אני זז ואנה אני פונה . מקוצי גזר הבר שנדבקו לבגדיי

? וכי אפשר כזאת. אלוהים יודע מתי נחרוש את אדמת הביצה, אכן". גם פה דוקר, אוי" "?למטה
  ?היתואר

 עד שגויסו כך משא ומתן ונסיעות ירושלימה-ואחר. וקשה ודוקרמ, יבש, והשטח כולו מדבר
 "טכְ רהַ בֶ אֶ "עם המחרשות " ְקֶלְטַרקים"וב" ַוְנסיםַא"תערו על הביצה בסוי" ייםקּוקּו"וה" קפלנים"ה
כרעו תחתיהן ואף , נשברו, אשר תקעו מלתעותיהן באדמה ולא יכלו לה, למיניהן" ייזקֵ "ו

" ְקֶלְטַרק" כן אסור היה בכבלים הן שהיה שבוי בידי הפלישתיםכשמשו. הטרקטורים נפלו חללים
של קפלן כמעט עד סוף החורף ועלו עליו מסביב בני הקוצים ירוקים כאילו צוחקים ומלעיגים לו 

 עד שעמלו מסביבו מכונאים ומומחים להוציאו מאדמת הביצה לבל תוסיף דרוך ,כבני פלישתים
  . עוד כף רגלו עליה

והחלקת על פני הביצה כאונייה קטנה נשמת וטרטרת , שלנו" אינטרנציונל"ה, עד שבאת אתה
צפונית - עם כובעו שהיה שמוט ממזרחית, בזמן שדוד חורן, ופלטת עשן שחור למרגלותיך

 מלחמכם לומי לכם פלחים ומי לכם עגלונים כי יבוא לאכו. דרומית מחזיק את ההגה ביד-ומערבית
, ורגבים רגבים התחילו מתרוממים ומתהפכים! דמתנוטרקטור עלה על א? ולשתות מכדכם

וי ה. דק עם בורות שהיו למוקשים הנה משחיר ומאפירחום המוקשה ומחוייץ ומסּו-והשטח הצהוב
מה רב הפחד שהיפלת על עגלון שהוביל עגלה טעונה על , לת מיצוליהןכַ כמה עגלות ׁשָ , ביצה ביצה

  !?ונסוגו מעליך אבירי הטרקטוריםומה נואשנו מחרוש אדמתך אחר שניגפו , פניך

ואת הביצה ,  וגם יכולּתָ עליתָ . ואף למכונאי שלך, הטרקטור שלנו, הוד ותפארת לך! עתה ניצחנוו
  .חרשּתָ 

או אולי זה רק חלום שעוד ? הייאמן? האומנם: תחילה מסתכל אתה ומשתומם. זו כבר שנה שנייה
זו כבר שנה , חוך אתה ובטאך עתה סמּו? אולי היא עוד תשוב להיות כאשר היתה? מעט יחלוף

יהי את , מי העובר עתה על אדמת הביצה. אפורה כולה ושחורה, שנייה האדמה מפוררת ותחוחה
  !סוף סוף כבשנו את הביצה, אכן. בעל כורחו יתמלא חדוות נצח, ליבו אשר יהיה

  אברהם עדיניאלבום מ–בעבודה " קלטרק"טרקטור 
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  מאבק החקלאים –לא נגמר 

 אלפי חקלאים השתתפו בהפגנת המחאה בירושלים
היתה זאת  .19.12.2016, שנערכה ביום שני שעבר

 בחוק ההסדריםנגד החלטות הממשלה הפגנת מחאה 
אולי , שמשמעותן היא פגיעה חמורה, בתקציב

דרסטי ייקור מים : בחקלאות ובחקלאים, אנושה
 ללא פיקוח והגבלה,  פרועהתרת ייבוא, לחקלאות

 רק ניסיון לעצור מהלכים אינוהמאבק . ועוד
כי אם מלחמה על עצם קיומה של , הרסניים בהווה

 נושא בעל חשיבות –חקלאות בישראל בעתיד 
  . קיומית למדינה

  .ש יפעת"גדמצוות בהם , עמקמה םחקלאימאות  היו בירושליםמפגינים בין ה
: נחושים להמשיך במאבק, יחד עם אלפי חקלאי ישראל,  יפעתחקלאי. עד כה אין בשורות טובות

  ".זה לא נגמר עד שזה לא נגמר"
  

  לוחמי האש הצעירים

 הדואר הכבאית האדומה של תחנת רחבתלאתמול פרצה , עולות ויורדות, בצפירות סירנה רמות
לא : האש הרגיעו את כולםלוחמי . עוברים ושבים מבוהלים חיפשו איפה האש. האש מגדל העמק

  .באנו להראות לילדי הגן איך נראית כבאית ואיך היא עובדת, תרגילבמדובר אפילו 

אחזו בצינור הכיבוי ושלחו סילוני מים לעבר תאי , ילדי גן אתרוג הנרגשים הסתדרו בשורה ארוכה
ייה מרשימה תוצאת החוויה הגדולה היא על. הכבאים האמיתיים השגיחו שלא ייגרם נזק. הדואר

  .במספר הילדים הרוצים להיות כבאים כשיהיו גדולים
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  . 2017 מפנה מקומה לשנת 2016שנת 
, ימים של ברכות ואיחולים, וכנראה יהיו לעולם, ימים של סוף והתחלה היו תמיד

גם לריאליסטים נטולי אשליות מותר להביע תקווה שבשנה . ימים של תקווה
  .  ביפעת,בארץ,  בעולם–נה לטובה יחול מפ, הנכנסת

  ! שנה אזרחית חדשהכניסתהערב לחגוג כולם מוזמנים 

  

 

  

 

 


