
  למחרת
  

  .ַהָּיֹרק ַהּיֹום ָיֹרק ְמֹאד

  .ְוָהָאֹפר ַהּיֹום ָאֹפר ְמֹאד

  .ּוְקָצת ְׁשחֹור ְוֵאין ֶבן ָּבִעיר

  .ְוַהִּנְסָער ַהּיֹום ִנְסָער ְמֹאד

  . ָעָבר ְמֹאד–ּיֹום ְוֶהָעָבר הַ 

  .ְוֵאין הֹוֶוה ָּבֲאִויר. ּוְקָצת ָעִתיד

 
  ְועֹוד א ַקל, ְועֹוד א ַקל ִלְנֹׁשם

  .לַלְחֹׁשב מּול ֶזה ָהרּוַח ַהִּנְפָּת 

  .ּוְמֹאד א ָּפׁשּוט ְלַחּכֹות

  ,ַהְּסָעָרה נֹוַגַעת ָּבִריִסים

 .ּוִמְׁשַּתֵּבר ָּכל ֶרַגע ִלְרִסיִסים
  .ק ַהּיֹום ָיֹרק ְמֹאדַא ַהָּירֹ 

  

 לאה גולדברג                  
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  24.1.2017אסיפה מיום 

   חברי קיבוץ יפעת ותושבי ההרחבה45-  כתהשתתפוב

  2017תוכנית שנתית ותקציב 

 תמחירנית – מנהלת אגודת המתיישבים וורד מרקיאר – מלכי לביא הוצג על ידי 2017תקציב 
  .האגודה

בר הכספי עמוק שבו המששהוכן בניסיון להיחלץ בהדרגה מ ,תקציב חירום היה 2016  שנתתקציב
לקיבוץ יפעת , לספקיםכבדים חובות עבר  –בנוסף ח ו" אש500-גרעון של כ:  האגודההיתה

שמירה להודות מהפך זה התאפשר . ח" אש455השנה הסתיימה בעודף של  .ולמועצה האזורית
, צמצום והתייעלות לכת של-צעדים מרחיקי ,קפדנית על מסגרת התקציב בכל מגזר וכל פעילות

 ,ובעיקר, אבל גם, יישום חוק השמירהופעילויות שנעשו בעבר בתמורה חלק מהעבר להתנדבות במַ 
והגדלת מס  עלייה משמעותית בהכנסות הוועד המקומי מהמועצה: על ידי הגדלת המקורות

בהסכמה עם , חוב האגודה לקיבוץ יפעתשולמו החובות לספקים והוסדר , בר לכךמעֵ  .אגודהה
  .הנהלת יפעת

 כמחצית מזה לבניית גדר –ח " אש210 כלולה גם תוכנית השקעות בגובה של 2017 לשנת בתקציב
ציוד , תאורת חצר ותלוליות האטה, והיתר להשקעות בתחומי הספורט, היקפית מצד מזרח

  .תרבות ושדרוג אתר האינטרנט
  

�  
  :ודגשים באסיפההתייחסויות , שאלות

 שעולים לדיון בוועד ההנהלה והחלטותאין דיווח לציבור על הנושאים : העדר שקיפות �
  .  מדיוני הנהלות החינוך והוועדות– אם בכלל –מידע חלקי ביותר , ההנהלה

תשלום ( משמעות העודף שנוצר השנה –מערכת הגיל הרך ממומנת כולה מתשלומי הורים  �
  .ובמה יושקע הכסף) ?גבוה מדי

  .מה ההסבר לעלייה המשמעותית בתקציב החינוך המשלים �

והשטחים הציבוריים , אינה זוכה לטיפול נאות של ניקיון ותחזוקה בשוטף' שכונת ההרחבה ב �
  .מוזנחים) פים"שצ(הפתוחים 

  .שיטת המיסוי הרגרסיבית הייחודית לאגודת מתיישבי יפעת �

  .בעיה משפטית בהקמת גדר ביטחון על ידי האגודה על הקרקע שנמצאת בחכירת הקיבוץ �

  .השקעה בשיפוץ בית הכנסת �
  

  .בקשה לאשר את התקציב בקלפי נדחתה בהצבעה

  . אושר2017תקציב שנת 
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  למותה  שנים  20  שבט  'ב  ל"רחל שנגרוס ז
  למותה  שנים  12  שבט  'ב  ל"סימה ברוד ז
  הלמות   יםשנ  44  שבט  'ד  ל" זשרה מטרוס

  הלמות  שנים   42  שבט  'ד  ל" זכץ-סימה גבתי

  למותו  שנים  15  שבט  'ד  ל"אריה ברזלי ז

  למותו  שנים   10  שבט  'ד  ל" ז עופר אילן

  למותה  שנים  46  שבט  'ה  ל"ישראל ז-אטקה בן

  למותה  שנים  20  שבט  'ח  ל"עירית צבעוני ז

  למותה  שנים  21  שבט  'ט  ל"י זצפורה צבעונ

  למותו  שנים  17  שבט  'י  ל"משה צבעוני ז

  למותו  שנים  26  שבט  'י  ל"אברהם בורשטיין ז

  למותו  שנים  29  שבט  'יא  ל"זליג סובול ז
  לנופלו  שנים  58  שבט  'יג  ל"אביגדור יהלום ז

  למותו  שנים  34  שבט  'יג  ל"לבב ז-יקותיאל בר

  ותהלמ  שנים  20  שבט  'יד  ל"צילה גובקין ז

 
  

  

  גור והלל, נועם, ליאור, אופיר, אפרתעם 
  אנו שותפים בצערועם כל המשפחה והחברים 

  .ל"זמשה סלע  על מות

   הלך לעולמו 13.1.2017, ז" תשעטבת ב'טו, יום שישיב

  .ל" זשמואל שץחברנו היקר 
  

  .שמואל ציווה את גופתו למדע

  .ותפים בצעראנו ש ומשפחותיהם אופיר וחן, דגנית,  נוגהעםו אביבה עם

  מירוץ שליחיםבשץ שמוליק 

  ,עם שק חיטה על הגב

  ,תחרויות חקלאיות בין הענפים

  .)1964(ד "חג העצמאות תשכ

  ,במקצה זה זכה צוות הפלחים

 .במקום הראשון, הצוות של שמוליק
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הצעת ההנהלה לשינוי בתשלום  הצבענו על 19-20.1.2017בקלפי שנערכה בימים 

י " של רמ1456י להחלטה " של רמ751האיזונים בגין המעבר משיוך לפי החלטה 

  ").הצעת הפשרה("
  

   .חברים 260 בהצבעה השתתפו

  .מכלל המצביעים 53.1%שהם ,  חברים138הצביעו " הצעת הפשרה "בעד

  .מכלל המצביעים 46.9%שהם ,  חברים122 ההצעה הצביעו דנג

 
  .אושרה" הצעת הפשרה"

  

  
  
  

  תרמנו דם

. המקום והשעות מתפרסמים ברבים בכל דרך, התאריך. פעמיים בשנה נערכת ביפעת התרמת דם
למען מטרה ,  התנדבות במיטבה–המצילות חיים , בצד המידע מודגשת תמיד חשיבות תרומות דם

התורמים זוכים בראש ובראשונה בסיפוק שיש לאדם העושה . ך פשוט וקצר יחסיתבהלי, חשובה
וכן בביטוח דם עבור עצמם , מבלי להפסיד דבר, מעשה נאצל של נתינה מעצמו לאחרים

  . ומשפחתם

, להתרמת הדם האחרונה. 200-הוא יותר מ) 65-18בני (מאגר התורמים הפוטנציאלי ביפעת 
 בלבד מאנשי 27%-כ(מחציתם נשים ומחציתם גברים ,  תורמים54נו נע,  ימים10שהתקיימה לפני 

  . 67 עד 56 בני 15- ו55 עד 41 בני 22, 40 תורמים היו עד גיל 17רק ). יפעת בגילים הרלוונטיים

  .הלוואי שלהתרמה הבאה יגיעו רבים יותר כמותם, תודה והוקרה לתורמים

  
  
  
  
 

  בשורה טובה לצרכני הגז
  

 הצלחתי להוציא ,הגז ביפעת ספקית –" סופרגז" חברת עםמשא ומתן  של מספר חודשים בתום
  . הורדת מחירים משמעותית:חוזה חדש שעיקרומהחברה 

  

  מחיר חדש  מחיר קודם  תשלום עבור

  מ"מע+  ₪ 12  מ"מע+  ₪ 24  ק גז" מ1

  *מ"מע+  ₪ 6.65  מ"מע+  ₪ 9.20  אחזקה חודשית

  
  מ"מע  +13.30: מחיר האחזקה שיופיע בחשבון הוא עבור חודשיים* 
  

  .2016 רטרואקטיבית מחודש ספטמבר חולהשינוי במחיר י �

  .על הפרש המחירים כל הצרכנים יזוכו �

 שירותיםה רכז –מיכה להמן 
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 פרי מחקר מעמיק שנמשך כבר שלוש –בימים אלה שוקד ראובן שהם על ההגהות לספרו החדש 
ּפֹוֶאטיקה וֶרטֹוריקה בשירי , עוסק בֵּתָמטיקה, "אין עם אשר ייסוג מחפירות חייו", הספר. שנים

  .2010-1930הזמר ההמנוניים של היחידות הלוחמות בשנים 

 . לא יותר, בקושי בכמה נקודותבעלון אפשר לגעת . הנושא מרתק
  

  ?מה מייחד אותו משירי זמר אחרים? מה מוגדר כשיר זמר המנוני

  :ראובן

בהמשך דברי ימי התרבות חוברו . ביוון העתיקה היה ההמנון שיר תהילה לאלים ולגיבורים
 בעיקר קבוצות –לקבוצות ספורט , ויותר מאוחר גם למדינות, המנונים גם לקדושים ולמלכים

  . ולקהילות במיגוון רחב, ורגלכד

לגבש את הקבוצה סביב הֶאתֹוס , לחזק מוסכמות, להלל ולשבח, מטרת ההמנון היא לפאר
להדגיש את , נאמנות ופטריוטיזם) 'היחידה וכד/המולדת(מטרתו לטפח כלפי הקבוצה . המשותף

- בהמנונים סאּבלכן אין"). הם"או " אתם"מּול " אנחנו("הייחודיות שלה לעומת קבוצות אחרות 
הלחנים : גם המוזיקה משרתת את המטרה. טקסט של מסרים חתרניים ואין בהם כפל משמעויות

חסרה בספר התייחסות , מאחר שראובן אינו בקיא בתחום המוזיקלי(לרוב קליטים וקצביים 
המאפיינים האלה של הסּוָגה .). א.מ, שגם להם תפקיד משמעותי בהעברת המסרים, ללחנים
תפקיד . בוודאי משירים רבים שנכתבו לזכר הנופלים, ם את ההמנונים משירי זמר אחריםמבדילי

  .צער וגעגוע, לא להזכיר כאב, לא להעציב, ההמנון לרומם ולהלל

  

  ?האם חל שינוי עם הזמן באופיים של השירים ההמנונים שבהם אתה עוסק

אבל האקטואליה משפיעה , המנוניםמאפייני הסּוָגה מופיעים בכל ה. שינויים מרחיקי לכת, בוודאי
באמצעות ההמנונים ניתן לעקוב אחר השינויים , למעשה. על הטקסטים ומעצבת אותם מחדש

  .בקונצנזוס הלאומי
*  

לפעמים גם , היו מתווי דרך, שנכתבו ליחידות הלוחמות לפני קום המדינה, ההמנונים המוקדמים
נכונות , מען המולדת או למען חירות העםמאבק עד מוות ל: מַקדשי דרך ואפילו ּכֹוֵפי דרך

  . מבחינה זו ניתן לראותם כטקסטים כוחניים.להקרבה של החיים וגם לוויתור על הזהות האישית

  ):יאיר(י שכתב והלחין מנהיג המחתרת אברהם שטרן "המנון לח, "חיילים אלמונים"ב, למשל, כך

/ :ֻּכָּלנּו ּגַֻּיְסנּו ְלָכל ַהַחִּיים/ .ְסִביֵבנּו ֵאיָמה ְוַצְלָמֶותּו/ ,ְּבִלי ַמִּדים, ּו ַאְלמֹוִנים ִהְּננַחָּיִלים
ּוְבַדם ִּתינֹוקֹות /  ִמָּבִניםַׁשֻּכּלֹות ִאָּמהֹות-תְּבִדְמעַ // [...]//  .תִמּׁשּוָרה ְמַׁשְחֵרר ַרק ַהָּמוֶ 

   !םֶלֶדת ָנִקיּוִבְנַין ַהּמוֹ / ְלֵבִנים- ַהּגּופֹות ַנְדִּביק ְּבֶמֶלט ְּכמוֹ / ְטהֹוִרים

  :בוטינסקי'שכתב מנהיג המחתרת זאב ז, ל"ההמנון של אצ, "ביתר"וכך גם בשיר 

ֵּביָתר / ;ְכָזר ְוָנִדיב ְוַאָּגאֹון/ יּוַקם ָלנּו ֶגַזע/ ַזעַּבָּדם ּוַּבּיֶ ./ ִמֹּגב ִרָּקבֹון ְוָעָפר/ –ר ֵּביתָ 
 םאִ !/ רַעל ָּכל ַמֲעצֹור ּוֵמצַ / – ָּתָגר[...] / .// ז ְוָהָדרָּתֹרְמָנה ְּבעוֹ / ,ַמָּסָדה, יֹוֶדֶפת/ ,ָּכָדהַהִּנלְ 

ַהְפֵקר ָּדם ./ ִּכי ֶׁשֶקט הּוא ֶרֶפׁש:/  ֵאין ָּדָבר– ִּציתָׂשא ֵאש ְלהַ / ְּבַלַהב ַהֶּמֶרד/ ַּתַעל אֹו ֵתֶרד
 . רֵּביתָ , ַמָּסָדה, יֹוֶדֶפת/ – ָלמּות אֹו ִלְכֹּבׁש ֶאת ָהָהר!// ְלַמַען ַההֹוד ַהִּנְסָּתר/ ָוֶנֶפׁש
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, וַהֲאָלַהת המוות) ָּתַנטֹוס(מתמתן ומתעדן דחף המוות , שממנו לקוח שם הספר, "זמר הפלוגות"ב
  .זהו המנון מתווה דרך מובהק, עם זאת. י"ל ולח"העולים כה חזק בשירי אצ

/ .ַהֵּליל ָנדֹון ָוֹׁשד ְלֵאׁש: רּו ָאמְ ַלָּׁשְוא/ , ֵהם ָלנּוִמיםַרק ַהּיָ :  ָאְמרּוַלָּׁשְוא, ַלָּׁשְוא[...]// 
ִּכי א ָנׁשּוב // [...]// !ִיְׂשָרֵאל-ַהַּלְיָלה ְוַהּיֹום ֵהם ֶאֶרץ/ ,ַהַּלְיָלה ְוַהּיֹום ַרק ְלַחִּיים ִנָּתנּו

 ַּבַּלְיָלה  ְּפֻלָּגהָהְלָכה, ָהְלָכה/ .ֵאין ַעם ֲאֶׁשר ִיּסֹוג ֵמֲחִפירֹות ַחָּייו/ ,ֶרת ֵאין ַאחֶ ְוֶדֶר, ָאחֹור
  ! ִאָּתם ַּבְקָרבהֹוְלִכים, מֹוַלְדִּתי, ָּפַנִי/ ,ְּבַׁשְרֶׁשֶרת

   )דניאל סמבורסקי: לחן, נתן אלתרמן: מילים, "זמר הפלוגות": מתוך(
  

*  
בהדרגה . מגמת ההתרחקות הולכת ומתחזקת בהמנוני היחידות הצבאיות שאחרי קום המדינה

ההיענות לייעוד ,  כך מתמסמסים הערכים מתווי הדרךנעלמים מהם גם אזכורי הלחימה ואחר
לפתות אותם , ההמנונים הופכים למֵעין חלון ראווה שנועד למשוך את לב המתגייסים. ולתפקיד

 כדאי –הכי יפים , אנחנו הכי טובים, עושים חיים, אצלנו כיף: יחידה מסויימים/להצטרף לחיל
אפשר היה לחשוב שמדובר בשיר הלל , אלמלא הידיעה שמדובר בהמנון יחידה צבאית! לך

  :לחופשה חלומית
  

ָלרּוחֹות / ֶאל ַהֶּׁשֶמׁש ַהֹּזאת/ ֶאל ַהָּים ַהַּמְלִהיב ַהָּפרּועַ /  ַלָּיםֵאֵלינּו, ֵאֵלינּו, ּבֹוא ֵאֵלינּו[...]// 
/  ַהַּׁשַחףעּוףְתּבֹוֵנן ִּבמְ נִ / ְוַיַחד, ּבֹוא ֶאל ַהִסּפּון// [...] // .ִּכי ַהָּים ְלֻכָּלנּו ָּפתּוחַ / ֹותּזָהעַ 

   .מּול ַּגִּלים רּוחֹות ְוֶקֶצף/ ִנְתַנְדֵנד ַיְחָּדו ְּבֶקֶצב
  ).יאיר רוזנבלום: לחן, דן אלמגור: מילים, "בוא לים": מתוך(

  

  ?האם הוחלפו ההמנונים המושרים, האם חלו שינויים בשירי היחידות

שנכתב " שיר הצנחנים" שרו בעיקר את עד מלחמת ששת הימים. המנוני הצנחנים, למשל. כן
  :הלוחמים" אנחנו", במוקד השיר הזה נמצאת היחידה. 50-ת הבאמצע שנו

  

ּומּול / מּול ִׁשְריֹון ַמִּציִבים ָאנּו ֹאֶמץ/ , מּוָכן ְוָערּויֵלנּוַא חֵ / ,ֹקֶמץ ִצְבאֹות ָהאֹוֵיב ָאנּו מּול
ַא / , ַלֲחֹזרֶּדֶר ֵאין, ׁשּוב ֵאין ֶּדֶר/ ְעָלה ִמְּלמַ ִקיםנּו זֹונְ  ֲאַנחְ תעֵ // . ְוִחּיּוִּבָּטחֹון –ֵאׁש 

/ ַהַּצְנָחִנים, ַהַּצְנָחִנים –ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּקו // .ְמַזֵּמר ָלנּו ִׁשיר ּוִמְזמֹור/  ַהַּלְיָלהלִנְׁשֵקנּו ְּבֹאפֶ 
עֹוד / ַהַּצְנָחִנים, ַהַּצְנָחִנים –ֲחף ָהֵאׁש ַא ֵעת ּתַ / ַהַּצְנָחִנים, ַהַּצְנָחִנים –ְּבַסֲעַרת ַהְּקָרב 

  . ַהַּצְנָחִנים –ַנֲחֹזר ְוִנָּפֵגׁש 
  )אוסקר סלדק: לחן, חיים חפר: מילים, "שיר הצנחנים": מתוך(

  
  

נעלמו המטרה וסערת , נעלמו החברים, שבו נעלמה היחידה, כך הוחלף השיר בשיר חדשאחר 
  :התבוננות בחוויית הצניחה של היחיד?  נשארמה". מאחורי הקו"אין יותר , הקרב

  

 ֶאת ָחׁש הּוא/  ַּפְרֵּדִסים ּוְכָפִריםִנְפָרִׂשים ַּתְחָּתיו/  אֹותֹו ַּבָּמטֹוס ַהַּמְמִריאָרִאיתָ 

/ יט ַעל ָּפנַ  ַּתְחּבֹ ּוחַ ְוָהר/ ַּדָּקה עֹוד ,ִהֵּנה/ אֹוֵחז ָּבְרצּועֹות ְוחֹוֵׁשב ְּבִלּבוֹ / ַּגּבוֹ   ַעלַהִּמְצָנח ַמָּׂשא

/  ֻּכּלֹו ֶאְׁשַּכחָהעֹוָלם ֶאת/  ֶׁשִּיָּפַתח, ָעַליֶׁשִּיָּפַתח// . ַהִּמְצָנח ֵמָעַליִיָּפַתח/ ַּדָּקה עֹוד ,ִהֵּנה

  . ֶׁשִּיָּפַתח ָעַלי/ ֶׁשּיָּפַתח, ֶׁשִּיָּפַתח/  ְוַהִּמְצָנחְלַבד ֲאִני

  )יאיר רוזנבלום: לחן, לב-יורם טהר: מילים, "שירו של צנחן": מתוך(
  

שהתערב , )גנדי(רחבעם זאבי , על פי דרישת אלוף פיקוד המרכז דאז
שּוָנה הפזמון , "תבוסתניים"בתכני השירים הצבאיים ופסל מסרים 

  !תיש ודאּו,  אין תפילה לפתיחת המצנח–" ְּכֶׁשייפתח"ל" שייפתח"מ
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שיר בחיל שיר שבו החייל כבר אחרי מלחמת יום הכיפורים הוחלף גם השיר הזה ובמקומו החלו ל
  :היא בכלל אינה קיימת, המלחמה אינה כורח, המטרה אינה מקדשת את האמצעים, נעלם לגמרי

  

/ ,ָּכל ַהְּזַמן מּוָכן/ ,ָּכל ַהְּזַמן ַצְנָחן// .ְּבִלִּבי ּוְבֹראִׁשי/ ,ָחְפִׁשיָּפתּוַח וְ / ,  ֶוֱאנֹוִׁשיַקּׁשּוב[...]// 
ֻּכָּלם ִּבְׁשִביל ֶאָחד ְוֶאָחד / ,ָּכל ַהְּזַמן מּוָכן/ ,ָּכל ַהְּזַמן ַצְנָחן/ , ּוְלעֹוָלםֵמָאז –ָּכל ַהְּזַמן ָאָדם 

ּוִפְתֹאם ָהֲאָדָמה / ,רֹוֶאה ֵמַאִין ָּבאִתי ּוְלָאן ֲאִני הֹולֵ / ,ָּתלּוי ֵּבין ָׁשַמִים ָוֶאֶרץ// .ִּבְׁשִביל ֻּכָּלם
 ָהרֵּבין ַהּנָ / , ַהֶּנֱעָלםְקַראתלִ / ,ִלְקַראת ַהחֹול ֶהַחם// .ַוֲאִני ׁשּוב ֶאת ּגּוִפי ּדֹוֵר/ ,ִמְתָקֶרֶבת
  . ּוֵבין ַהָּים

 ).רמי קליינשטיין: לחן, אהוד מנור: מילים, "כל הזמן צנחן": מתוך(

  

תלוי , חףמר, "קשוב ואנושי",  אדם טוב–כמובן , "אדם"הוא בעיקר , בשיר הזה הצנחן אינו לוחם
השיוך לקבוצה נזכר רק ? דילמות הנגזרות מתפקידו? האם יש לו בכלל תפקיד. בין שמים וארץ

אחד בשביל , כולם בשביל אחד: "במה שנשמע כציטוט סיסמה של קבוצת כדורגל, בפזמון החוזר
  .אולי כלל האנושות, אנונימי" כולם"ה, "כולם

  

  . ל ועוד"נחה, מגמת השתנות דומה ניכרת גם בשירי השריון

  
  ? האם יש שיר המנוני המועדף עליך אישית

  

זהו . לסיירת שקד במלחמת ההתשה' מכל שירי היחידות אהוב עלי השיר שכתבה דליה רביקוביץ
ובניגוד , "אש ותמרות עשן"בלי , שיר שמתאר מציאות של יחידה לוחמת במילים פשוטות

 מילוי המשימות היומיומיות האפורותל ולהמנונים אחרים יש בו ביטוי לכאב על הֵרעים שנפלו
אני סולד משירים שאין בהם מילת אמת אחת והם בנויים מדימויים כוזבים של . והמסוכנות

שבו הטייסים הנערצים , "על כנפי הכסף"השיר של נעמי שמר , בעיניי, כזה הוא. הערצה וַהֲאָלָהה
 ָים ְוַעד ִמּגֹוָלן ֵאׁש ֶׁשל ִמְכָּתב"וכותבים " ֶרֶׁשףִּכְבֵני "ף המגביהים עּו" ֶּבָעִבים ָהרּוחַ ַאִּביֵרי "שלנו הם 

  . "סּוף
    

/ .ְוָכל ַעִין ָּבאֹור ַמְבִריָקה/ , ַהְּמַפֵּקדַדרַּבחֲ /  ְמנֹוָרה ֲחָזָקהֵּלילֹותַמְדִליִקים ּבַ /  ָׁשֵקדְּבַסֶּיֶרת
,  ַּבִּגְזָרה ַהְּצפֹוִנית//.ת ַאֲחֵרי ֲחצוֹ דעַ / ִנְכָנס ְויֹוֵׁשב לוֹ / ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו ָּבֶעֶרב ַמה ַלֲעׂשֹות

/ , ָיָׁשן ֶׁשָהַפ מֹוֲעדֹוןוֹ ֶיְׁשנֹו אֹוט/ ְּבַסֶּיֶרת ָׁשֵקד// .ְּפֵני ַנַער ָצִעיר ְוֶזה ַהְּמַפֵּקד/ , ָׁשֵקדְּבַסֶּיֶרת
/ ּדֹוֵפק ַמְסְמִרים/ , ַלֲעׂשֹותּוִמי ֶׁשֵאין לֹו ַּבַּלְיָלה ַמה/ .ְּבָכֹתם ְוָיֹרק ְוָאֹדם/ ,ִעם אֹור ָׁשֵקט

ְּבַסֶּיֶרת //  .ְּפֵני ַנַער ָצִעיר ְוֶזה ַהְּמַפֵּקד/ , ָׁשֵקדְּבַסֶּיֶרת, יתַּבִּגְזָרה ַהְּצפֹונִ // .ּוַמְדִּביק ְּתמּונֹות
/ ,ֹוָתם חֹוְזִריםּוָבֶעֶרב רֹוִאים א/ , ַהּמֹוֵקדיֶאל ִצירֵ / יֹוְצִאים ְּבָכל יֹום ְׁשלֹוָׁשה ִסּיּוִרים/ ,ֵקדׁשָ 

, ַּבִּגְזָרה ַהְּצפֹוִנית// .ְּבַדְרֵכי ָהֵאׁש/ ,ְּבַאַחד ַהָּיִמים/  ָׁשם ֶׁשא ָעָלה ַעל מֹוֵקׁשָחדְוֵאין אֶ 
יֹוְצִאים ְלִסּיּור עֹוד ִלְפֵני / ,ְּבַסֶּיֶרת ָׁשֵקד//  .ְּפֵני ַנַער ָצִעיר ְוֶזה ַהְּמַפֵּקד/ , ָׁשֵקדְּבַסֶּיֶרת

/ רְוֶאת ָהֵרִעים ֶׁשָאְבדּו ְּבַדְרֵכי ֶהָעפָ / . ַאֲחֵרי ֲחֵׁשָכהַרקְוחֹוְזִרים / ,ְּכֶׁשַהחֹול ְמַרֵּטט/ ,ָחהַהְּזִרי
 ַנַער ָצִעיר ְוֶזה ְּפֵני/ , ָׁשֵקדְּבַסֶּיֶרת, ַּבִּגְזָרה ַהְּצפֹוִנית// .ִמָּכל ִמְׁשָמר/ ,ׁשֹוְמִרים ְּבִלָּבם

  . ַהְּמַפֵּקד
  ) בן משהרפי: לחן ', רביקוביץדליה: ליםימ, " שקדבסיירת"(

  

� 

  
- של ראובן על חלק מהשירים מתקופת טרוםות המרתקתובנותיולדברים שהובאו כאן לא נכנסו 

וגם לא דבריו על המגמות , ושיר הפרטיזנים) הבריגדה היהודית(ל "בהם המנון החי, המדינה
  .מובהק של הקצונה הבכירה הדתית חותם ,לדעתו, שבהם ניכר, החדשות בשירי ההמנון הצבאיים

  
  .נמתין להופעת הספר... כל כך הרבה חומר למחשבה

  

  מרים אהרוני
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  ועדים יחדצ

  יחדיהודים ערביםפועלים בארץ עמותות ו תנועות חברתיות, עשרות קבוצותשל ת ובמסגר
ם לקדם וכן ארגונים רבים שמטרת, לבנות יחד חיים משותפיםבמטרה לקדם שוויון אזרחי ו

, "נשים עושות שלום"תנועת , "סיכוי"עמותת : על אלה נמנים. הסכם מדיני עם הפלסטינים
  . רבים ועוד"צועדים יחד לעתיד משותף"עמותת , "שכנים של שלום"תנועת 

הפועלת לקידום , "שכנים של שלום "תנועת: של שניים מהארגונים האלהפעילות אני שותף ל
דיים נגד אלימות וגזענות ולקיום פעילויות משותפות לערבים לשילוב י, יחסי שכנות טובים
  ". צועדים יחד לעתיד משותף"ותנועת , ויהודים בוואדי ערה

יעקב יוניש מבית  ביוזמת 2014בקיץ  הוקמה בעמק ,אזרחית- חברתית תנועה–" צועדים יחד"
. ובכבוד הדדילקדם חיים משותפים של יהודים וערבים במדינה בשוויון מטרתה היא . השיטה

-דרך הפעולה היא קיום אירועים ומפגשים בלתי אמצעיים בין ערבים ליהודים ברמה האישית
, ציור וצילום: חוגי עניין משותפים, מפגשים וטיולי משפחות, שיחות וחוגי לימוד: חברתית

 2500-עמותה למעלה ממונה ה, לקיומהבשנה השלישית , כיום. בישול ועוד, מוזיקה ומחול, ספורט
  .חברים בכל רחבי הארץ

  "צועדים לפיוס"

, נשים וגבריםבהם , בהשתתפות יהודים וערבים  דיאלוגמפגשימספר נערכו בחודשים האחרונים 
 עומק במשמעות ניהוקדשו לדיוהמפגשים . "צועדים לפיוס" תחת הכותרת מבוגרים וצעירים

תחושות ורגשות , מהעברזכרונות ומשקעים לגיבוש חזון של חיים משותפים על אף ו הפיוס
ונחו על ידי צוות המכון שה חל במפגשי סדנאהתהליך הֵ  .כניות שונות לעתידו ותבהווהמנוגדים 

 הישראלי לאנליזה קבוצתית במודל ייחודי המשמש לניהול דיאלוגים מורכבים בארץ ובעולם
  .פיוסהמסמך  שניסחו את  של פעילים בעמותהמפגשיםונמשך ב

ון לקדם את פתרצורך הסכמות על ה, העמים זה בכאבו של זהדית של המסמך כולל הכרה הד
יה בלתי יהמביא למצוקות ולבנ, מאושרותכניות מתאר והעדר ת ( הערביבמגזרפיתוח הבעיות 
  .  ועודמגזרים צמצום הפערים בין שםמשאבים להפניית , )חוקית

ובים יותר באמצעות בניית ט בי ההכרה כי ניתן לבנות חיים משותפים וגברה , במפגשיםהשתתפתי
כן ו, לימוד ושבירת מחיצות ודעות קדומות, קיום מפגשים משותפים לשם היכרות הדדית, אמון

  .הדדייםסובלנות פעולה ללא לאות נגד גילויי אלימות וגזענות ובעד הבנה ובאמצעות 

. אזורנולפחות למפגשים ולפעולות הנערכים ב, אני קורא לאנשי יפעת נוספים להצטרף לעמותה
כך , ככל שיותר אנשים יפעלו לקירוב הלבבות. ומעניינותגם מהנות הן פעולות חשיבות עצומה ול

 משותפים וחבריים הם יעד שניתן םתתחזק החברה הישראלית ויתגברו התקווה והאמונה שחיי
  .                         להשגה
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  פעילי שלוםמפגש 

המאגד את רוב ארגוני השלום , ם הישראלין פורום ארגוני השלוחודש הוזמבראשית ה
פורום מצד  באהארגון המפגש היוזמה ל.  בלשכתו במוקטעהלמפגש עם אבו מאזן, הישראליים

 נציגים של 300-השתתפו כהמרגש במפגש . המקביל לפורום הישראלי, ארגוני השלום הפלסטינים
   .שהזכרתי לעילהתנועות בהם ,  הישראלייםארגוני השמאל

רחובות רמאללה עד מרכז ב השקטה נסיעהה.  כמעט ללא עיכוב,ת המחסומים ללא קושיעברנו א
 בנאום ארוך סקר אבו מאזן את . היתה חוויה בפני עצמהמוקטעהפלסטיני בהשלטון ה

פתרון שתי רק בהוא סיים את דבריו באומרו ש. ההיסטוריה של הסכסוך ושל יוזמות השלום
  . לום ובביטחוןהמדינות יוכלו שני העמים לחיות בש

יליד , אחד מהם היה רן כהן. הפעילים הישראליים שדיברו במפגשכל  היו שותפיםלאמירה זו 
ואמר שלכל בני האדם וכל העמים הזכות " סעיד"שנתן לאבו מאזן את ספרו האוטוביוגרפי , עירק

לה את ש מַ אינני , אינני תמים. אני מאמין בזהגם .  משלהםלחיות במדינה עצמאית וחופשית
 , כלפי פניםלוחמנית ובלתי מתפשרת אחת –  שאבו מאזן מדבר בשתי שפותאני יודע, עצמי

 צריך לחתור .אני מאמין שניתן להגיע להבנה ולשלום,  ובכל זאת. דוברת שלום,כלפי חוץ, השנייה
 יחד עם השותפים בצד הפלסטיני הרוצים לשבור את הקיפאון ,לכך בלי לאות ובלי להרים ידיים

  .קדם הבנה בין העמיםול

  אבנר גלילי
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  פעם בפרדס

. נשען הקטיף במידה רבה על גיוסים, כשהפרדס היה ענף עצמאי משמעותי ביפעת, בשכבר הימים
  . צעירים ובני נעורים שילבו ידיים וחיוכים בעבודה קשה, ותיקים

 
 

  
  בהוקרה

 ומרגש חברים נעיםבמפגש 
חברי צוות הבריאות והוקירו 

יפעת תודה לשלום ברקאי בתום 
ה בשירות הציבור  עבוד שנות35-כ
נהג " תפקיד שבגלגולו הראשון כ–

כלל מיגוון גדול של מטלות " בית
ועם השנים הצטמצם , ומשימות

בשירות " נהג בריאות"ל
  . המרפאה

, טיולי הצוות וחוג המשפחה ונזכרו האיכפתיות של שלום, במצגת היפה הוקרנו תמונות מהעבודה
 הלב לפריטים מזדמנים שיכולים לַׂשֵּמַח והדאגה החמה תשומת, הרצון הֵּכן שלו לעזור לחברים

מבית הפוחד , עם שלום" בריאות"דּוַּבר גם על החיבור המשונה של .  בנים ונכדים–למשפחה 
ומשתדל בהחלט להתרחק ממחלות מפני שאין  מתנזר מתזונה בריאה מסיבות של טעם, החולים

 עצות ליום –) אלא מה, אבישג(ה ביד מקצועית כראוי למצגת שחּוּבר, הסוף... לו סבלנות בשבילן
 הרי לא צריך –קודם כל ישנים עד תשע פלוס בבוקר : "שאחרי לאדם שרגיל לקום כל יום לעבודה

אין כמו האוכל (ממשיכים לבשל במיומנות גבוהה , להגיע מוקדם לבית החולים עם בדיקות הדם
  "... עם הזמןוהשאר יבוא , עושים הליכות במידת האפשר, !)של שלום
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   תעטרהוכבוד והדר

בשיעור הכנה לבר  חינה גולדהור נכנסה לביקור נדיר בבית הכנסת כדי להשתתף עם הנכד מאי
 שהיו נאמני בית , חברינו היקריםשלצילומים ין ההבחינה שבעם כניסתה מייד . מצווה עם גד ברנע

שהיה הרב של יפעת , התמונת סבא של:  חסרה תמונה חשובה מאוד,הכנסת עד יומם האחרון
  .אין לנו צילום של הרב, הסיבה היא טכנית: גד השיב על תמיהתה. בעשר שנותיה הראשונות

קיבלה את הצילום והכינה אותו , עוד באותו יום הגיעה לארכיון. חינה לא המתינה
 ד"תשכ'ה- ח"תרל'ה, ל"אהרון בגון זצ' ר, הרב של יפעת: במסגרת נאה עם הכיתוב

   ). 1964-1878: לאמור(

שמחים על הזכות לתת כבוד לרב באי בית הכנסת התמונה תלויה על הקיר ו
  . הרציניתמדמות דיוקנוהראשון של יפעת ולשאוב השראה 

  : להדר–ומכבוד 
 יזם התקנת מיכאל קלמן' ר, רב בית הכנסת דהיום

שולחן שבו יאוחסנו החומשים והסידורים שבהם 
גד . קוראים מדי שבת ומקום מסודר של קבע אין להם

נענה לאתגר ואף הצליח להשיג מימון לביצוע 
בעצה אחת עם אבנר דרור תוכנן . מהמועצה הדתית

התואם בגודלו ובעיצובו את , רהיט מסוגנן ויפה
הוציא מתחת ידיו אבנר . כאילו תוכננו יחדיו, הבימה

עבודה לתפארת וכעת יש בבית הכנסת מקום מסודר 
שאפשר , מעשה ידי אמן, וגם שולחן עץ, לספרים

  .להניח עליו ספר וללמוד
  

  בצעד קל

בעיקר , הדמיון וכשרון היצירה של נעמי לוי ידועים לכולם ביפעת
באחרונה נכנסה נעמי בהתלהבות לשטח חדש . מתחומי העיצוב הגרפי

, מדובר בפיסול ברשת גמישה ומתמסרת .ול ברשת מתכת פיס–
מילוי הרשת . קלות וריחוף, אווריריות, המאפשרת יצירה שיש בה אור

בגינה של משפחת לוי כבר עומדת . מאפשר יצירה חושנית וכבדה יותר
נעמי וצביקה הולכים : "שזכתה לשם, אחת העבודות הראשונות

  ...זוהי רק ההתחלה ו–העבודה שופעת הומור וצבע ". להצגה
  
  
  

 סביונים

 כמה ימי שמש מופלאים באמצע החורף
שמשות סביונים הזדהרו בשולי : הספיקו

הגינות ביפעת ואלפי דבורים עטו עליהם 
  .בזמזום שמח

  
  

   

  

 

  דבורים וסביונים

  2017יפעת ינואר 

 מרים אהרוני: צילום
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  בין חברים

רבים הסתייגו תחילה מהרעיון . הזכורות לטוב עד היום, "סדנאות" נערכו ביפעת 1980בינואר 
 חברים 293נענו , אף על פי כן. זה נראה מאולץ וכבד. מונחים, נס במפגשי שיח יזומיםלהתכ

כל אחד ואחד מהם התבטא בסדנא שבה .  מכלל החברים דאזים כשני שליש–לפניית הצוות 
איש מהם לא . רוח-סבלניים וקצרי, לשון-רהוטים וכבדי,  ותיקים וצעירים–!) 19היו (השתתף 

  . הצטער

,  לא מעט רגעים של צחוק משוחררהיו בסדנאות
  .שכמוהו נתפס בעין מצלמה רק לעיתים נדירות

  

  

 

  מלכה מנוס ואביבה ישראלי: משמאל; לבב ונורה מילר-חיה בר: מימין, למעלה
 מרים ויינברגר: משמאל; חיה גולדהור וחוה חורש: יןמימ, למטה


