
  הלוואי עלי
  
  ,ילבִ ְּׁש ת ּבַ לֶ הֶ נַ ְת ה ִמ לָ מָ נְ 
  לעָ ּות ׁשלֶ ּבֹ ת ִׁש ֶר ֶר וֹ ּג
  .הּנָ ּמֶ  ִמ ׁשי ׁשָ ה ּפִ לָ דוֹ ּגְ 
  .הלָ מָ נְ , חֵ ר ּכֹ יׁשַ יִ 

  !ילַ אי עָ וַ לְ הַ 
  

  ,הדֶ ּׂשָ ר ּבַ ֵּת נַ ל ְמ וֹ ּגְר חַ 
  .היצָ פִ ְק ּבִ ר טֶ ר מֶ ׂשָ עָ  הּׁשָ ִמ חֲ 
  .ליִ חַ  ןר ּבֶ חּוּבָ , ץמַ אֱ ק וֶ זַ חֲ 

  !ַהְלַואי ָעַלי
  

  .ֲאִוירת ִמְתַעֵּלס ּבָ וֹ ּיִח זּוג חוֹ 
  !ֵאיזֹו ֲחִגיָגה! ֵאיזֹו ֲחִגיָגה
  !ַהְלַואי ָעַלי

  

  ,רהָ ה ּבָ ַאָּיָלה ְׁשלּוָחה ּדֹוָא
  !ֵאיֶזה ָהָדר, ֱאִהים ַאִּדיִרים

  !ַהְלַואי ָעַלי
  

  ,תוֹ ּיִח זּוג חוֹ , ֹולַחְרּג, ְנָמָלה
  ,ַאָּיָלה ְׁשלּוָחה

  .עֹוִׂשים ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ָמה
  :ֲאָבל ֲאִני ֵּכן

  !ַהֵּלל ָיּהה ּוְמ ִמְׁשָּתאֶ , עֹוֵמד

  
 הלל.ע                      
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  10.1.2017ישיבת ועד ההנהלה מיום 

  2017תקציב משק והקהילה לשנת 

   .הוצגה בפני ההנהלה 2017תוכנית המשק והקהילה לשנת 
  . )7' ע ( בעלון זהים בנפרדעיקרי תוכנית העסקים מובא

, ביל ובמקתהליך השיוךל הוצאות רבות  יידרשו2017ת שנבתוכנית הקהילה לוקחת בחשבון כי 
י המהוות מקור עיקר, מהשכרת דירות צמצום ניכר בהכנסות יחול, עקב התקדמות התהליך

 תקטין עוד יותר את המקורות בנושא המיסוי הקיבוציהחדש ת החוק לַ חָ הֶ . קהילהלתקציב ה
  . תקציב הקהילהל

 מצד אחד העלאת מיסיםהמצומצמים תידרש למקורות כדי להתאים את תקציב הקהילה 
  .אלה מהלכים לא קלים.  מצד שניוצאות הקהילההקטנת הו

יביא יכין את התוכנית ויחד עם ההנהלה הפעילה אשר , צוות מצומצםמתוכו ועד ההנהלה מינה 
  . תתקיים החודש2017האסיפה שתדון בתקציב לשנת . פהיהאסולאישור ההנהלה אותה 

  

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 

 מתכוננים לנטיעת שתילי אורן, )1966(ו "ו בשבט תשכ"טטקס 
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  :על סדר היום

   תהליך שיוך הדירות. א

בקלפי על ההצעה החדשה להמשך תוצאות ההצבעה 
 את מבטאות, ")הצעת הפשרה ("1456השיוך במתווה 

 להשלים את ישבו שלאופן בציבור ביחס חילוקי הדעות 
גם אם ברוב , משהתקבלה ההחלטה, ברם. שיוך הדירות

. חתימת ההסכמים עם כל בתי האבלאנו נערכים , קטן
נוספים עת מכשולים שלא ייערמו כאני מקווה בכל ליבי 

  . שיעכבו את השלמת התהליך

יופנו ,  הנדרשיםהתהליכים הפנימייםלכשיסתיימו 
בכך . י"לחתימת ההסכמים האישיים מול רמהחברים 

  . שיוך הדירותסוף התהליך הממושך של-יושלם סוף
  

  תהליך הצמיחה הדמוגרפית . ב

מאחר . תהליך הצמיחה הדמוגרפיתהוא , שיוךהתהליך המתקיים כל הזמן במקביל ל, תהליך נוסף
תקדמות הקצב ההואט , תהליך השיוךפתרון העיכובים בבהושקעו כוחנו כל רב זמננו וימש
יופנו משאבי הזמן והחשיבה , החלטות השיוךעם השלמת , עתכ. הליך הצמיחה הדמוגרפיתתב

ולתנו תהיה השפעה על יכשנקבל החלטות ל. לתהליך החיוני והחשוב של הצמיחה הדמוגרפית
  .'בננה'קט הבנייה בלהתחיל ולהשלים את פרוי

   מנהל הקהילה–גלעד דקל 
  

  

  

  דאגה

, 2012 בשנת ענף הנוי לניהול אגודת מתיישבי יפעתהעברת מאז 
, שילם הקיבוץ לאגודה עבור הטיפול בשטחים הציבוריים

.  השלמת מהלכי השיוך לשטחים פרטייםאחרישעתידים להפוך 
אגודה גם כאשר היה לאגודה חוב גדול להקיבוץ המשיך לשלם 

 עם הרבה רצון טוב ונדיבות 2016החוב הוסדר בשנת . לקיבוץ
  .מצד הקיבוץ

  

  תקציבבמסגרת קיצוצי. השנה נכנס הקיבוץ למצוקה כספית
 קוצץ גם התשלום לאגודה בגין ,משמעותיים בכל תחומי החיים

  . השקיית שטחים אלה
  

ודיעה האגודה בתגובה כי ה, ן נכוי שהגיע לאוזנימידעאם ה
מאחר שמדובר בשטחי נוי . ל לא יושקו"השטחים הנ

לא רק  חושש יאנ, המחוברים למערכת ההשקיה המרכזית
כי , דרך להשקות אותםשום שאין לחברים , לגורל שטחים אלה

 המגורים אזור השטחים הציבוריים בכללגורלם של אם 
  . התחתון

  

יבוש מדשאות וגינות במשך קיץ שלם עלול לגרום לנזק בלתי יהאם יודעים מקבלי ההחלטות ש
דיון טווח ב-האם לא נכון לקבל החלטות ניהוליות עם השלכות ארוכות ? הנוי הללוהפיך לשטחי

   ?"שליפה" ולא בם מקצועייםגורמישיתוף ובציבורי 

  . אני עדיין מקווה להתבשר שהשמועה המדירה שינה מעיניי אין לה על מה שתסמוך
  רחב
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  למותו  שנים  37  שבט  'טו  ל"שמואל ברזילי ז

  למותה  שנים  50  שבט  'טז  ל"ליסר ז- רוזה משי

  לנופלו  שנים  45  שבט  'טז  ל"חיים קוצר ז

  למותו  שנים  35  טשב  'יז  ל"ישראל בגון ז

  למותה  שנים  27  שבט  'יז  ל"מרים דיטל ז

  למותו   שנים  26  שבט  'יז  ל"נתן מירון ז

  למותו  שנים  28  שבט  'יח  ל"פרץ יפה ז

  למותו  שנים   22  שבט  'יח  ל"מרדכי שפר ז

  למותה  שנים  36  שבט  'יט  ל"רוחמה גלעד ז

  למותה  שנים  21  שבט  'כ  ל"מלכה מנוס ז

  למותו  שנים  27  שבט  'כא  ל"זאב עברי ז

  למותה  שנים  42  שבט  'כג  ל"חוה דורון ז

  הלמות   יםשנ  29  שבט  'כג  ל" זהדס ביטון

  למותו  שנים  19  שבט  'כג  ל"יעקב קליינבוים ז
  למותה  שנים  4  שבט  'כד  ל"יונינה יזרעאלי ז

  למותו  שנים  38  שבט  'כה  ל"דוד ז-גרשון בן

  למותו  שנה  1  שבט  'כה  ל"אפרים שמואל ז

  למותה  שנים  30  שבט  'כו  ל"לאה לוי ז

  למותו  שנה  1  שבט  'כו  ל"עמוס גל ז
 לנופלו  שנים  20  שבט  'כח  ל"חיים ז- ניר בן

 
  
 
  

 

  ברקאי ובית גבת-משפחת צימרמן, משפחת גולןעם 

  .ל"זיוחנן גולן  אנו שותפים בצער על מות

  צעראנו שותפים ב  והמשפחהדורון רוזנשטייןם ע

  .ל"ז יצחק רוזנשטייןב על מות הא

  פריחת שקד בבוסתן 

 )2017 (ז"שבט תשע, יפעת
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סמוך לכניסתו של ירון לתפקיד , נערך לפני כשנה וחצי) כפר יהושע (ירון אסףהראיון הקודם עם 
דבריו כבר  היו,  ביפעתוהניסיון של חודשים ספורים. ה.מ.ח ק"בהתבסס על דו. ר קיבוץ יפעת"יו

  :אז חדים וברורים

כזיים היכולות הגבוהות של חברים בעמדות מנוגדות ביפעת הן אחד הגורמים המר
מאפיין חוזקה משמעותי . להתמשכות תהליכי השינוי לאין קץ ולערעור החוסן החברתי

  . של יפעת הפך למאפיין חולשה

ככל . במצב הזה דרושה מנהיגות שתצליח לגשר על הפערים ולהוביל להסכמות[...] 
ההנהלה ביפעת משכילה לשוחח ולהידבר וגם , שאני יכול להעריך את המצב כרגע

, משתק, גורם מחליש, לדעתי, זה. אבל מהלכת עליה אימת הציבור, לטותלקבל הח
כנראה אי אפשר לנהל בלי לשלם מחיר אישי וגם בלי . הפוגע ביכולת להוביל אל היעד

 הדבר נכון ברמה –צריך לדעת לקבל ביקורת וללמוד ממשגים . לעשות פה ושם טעויות
  .וגם ברמת הציבור כולו, האישית

איך ?  קדימויותדירוגמה עומד היום על סדר היום הציבורי ובאיזה ?  מאזהאם המצב השתנה
 לאור הבעת עמדה ?ישפיעו ההחלטות האחרונות על יכולת העמידה ביעדים החברתיים והכלכליים

מילוי איך אתה רואה את המשך , מנוגדת לעמדת ההנהלה באסיפה על חלופות להמשך השיוך
  ?ר יפעת"תפקידך כיו

  . בראיון הנוכחי–וד על כל זאת וע

  :ירון

צמיחה הדמוגרפית תהליך ה, שיוךתהליך : ר יפעת"שלושה נושאים עומדים בראש מעייניי כיו
הם קשורים ,  שלושת הנושאים אינם עומדים כל אחד לעצמו.כלכלית-עסקית  וצמיחה)קליטה(

 להביא שינוי ,הצלחת כל אחד ואחד מהם עשויה להיות כוח מניע ליצירת אופק. ואחוזים זה בזה
עלול להשפיע , ת ונסיגה בכל אחד מהשלושהמצב של תקיעּו. לטובה ופריצת דרך גם באחרים

בינו את הזיקה ההדדית בין אני מקווה ומאמין שחברי יפעת י. לרעה על התקדמות האחרים
  .קידומם והצלחתםלמען יחד  ויפעלושלושת המרכיבים 

  תהליך השיוך. א

 חיוני, מכונן אסטרטגי תהליךעד לגמר  השיוךקידום ראיתי ביבוץ הקר "עם כניסתי לתפקיד יו
התמשכות כעת ברור לי אפילו יותר ש.  הבאות לשניםהחברתית ביפעת היחסים מערכת בהסדרת

קיוויתי שנצליח . יחסים בין החבריםלמרקם החברתי וגורמת נזק גדול ל, התהליך היא הרסנית
 הפחד. אין זה כך, לצערי. מון וראיית עתיד משותפתא, לעבור את התהליך בשלום מתוך סבלנות

פגע בשיח המתחשב הכולל ובתהליכי קבלת , עבר על בהתבסס אולי, ים חברתייםעימותמ
 כדי את השיוךסוף -סוף לסיים מוכרחים, למרות זאת. האמון נפגם עוד יותרכעת . ההחלטות

  . לצאת למרחב מבחינה חברתית, שאפשר יהיה להתקדם

 יש לשותפות .העבר צורך שהיו אמורים לשרת את העתיד לנכסיםל יפעת שועבדו בהחלטות ש
לכסות את עומק ההתחייבויות  :" וגםגם וגם" אפשרות לממן ליפעת לא תהיהו מטלות המון

. לקלוט בנים, לטפל בתשתיות, עסקיםקידום הלהשקיע ב, לחברים ברשתות הביטחון והפנסיה
  . הציפיותכלקצרה לא תוכל לכסות את ההשמיכה 

  קליטהתהליך ה. ב

, כדי לעמוד בהחלטות שהתקבלו באחרונה: אך בלי כעס, בצער, את האמת אני אומר לחברי יפעת
במקום את בני יפעת המחכים ומייחלים , ת משפחות מהחוץ לקלוט לחברּו,כנראה, תיאלץ יפעת

  . בגול עצמימהלך הקליטה נתקע ו יעדים אחרים לו לקידום ופיתוח שועבדמקורותה. לזה
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מספר המשפחות המוכנות .  משפחות18דרושות לפחות ' בננה'לשם התחלה של הקמת שכונת ה
 וליפעת אין אפשרות להקצות מימון ביניים  מזהלחתום על ההתחייבויות כיום הוא פחות מחצי

תהליך . השכונה תיבנהספק אם , אם לא תאושר קליטת משפחות שאינן מבני יפעת. לתהליך
  .דמוגרפית עלול להיעצרהצמיחה ה

  צמיחה עסקית. ג

ובמצב , סיכונים ניהול  מחייבתעסקית פעילות הגדלת .נמוכהשל יפעת  העסקי המינוף יכולת
צריך לסיים הסדרת . קטנים ומחושבים בצעדים, הנוכחי זה חייב להיעשות בזהירות גדולה מאוד

ת ניהול הענפים כדי למצות את חות המידע הכספיים ולשפר א" לשפר את דו,י"השימושים מול רמ
תפקידו . ר אינו מנהל כללי וגם לא יועץ"היו. התפקיד הזה מוטל על המנהלים. הפוטנציאל שלהם

לקבל אין זה נכון . להצביע על הסיכויים והפוטנציאל ולהזהיר מפני סיכונים, להתוות דרך
 יהָ נֶ ּפדרך שִמ פנות ללאם ההנהלה והציבור בוחרים . החלטות במקום המנהלים ובמקום הציבור

אם אפילו הכרעות עסקיות מובהקות מוכרעות על ידי הציבור הרחב בנימוקי רגש , הוזהרו
  . נשחקת היכולת לקדם את המהלכים הנכונים, ונוסטלגיה

  2017תקציב . ד

 סכום בתקציב יחסר. לקראת הבאתו לאישור, 2017אנו נמצאים עתה בעומק הדיונים על תקציב 
בהנחה שמס הקהילה לא יועלה .  לכיסוי ההתנהלות שחברי יפעת הורגלו בה₪יון  מיל1.2- כשל

 התקציב .זה יהיה לא פשוט ולא קל, צמצם פעילויותקצץ ולתידרש הקהילה ל, בצורה דרמטית
  .תמרון בין חלופותאפשרות בלי , יובא לציבור כמקשה אחת

  : במשולבהביאו, שייגע בכל שכבות החברה היפעתית הקיבוצית, זהלמצב 

  . 2016תוצאות העסקיות הגרועות של שנת ה �

  . הירידה הדרמטית הצפויה בהכנסות מהשכרת דירות עם התקדמות מהלכי השיוך �

לפי חוק ) תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי( של נטל המס על חברי קיבוץ משמעותיתהכבדה  �
 .ר בכנסת לפני חודשייםׁשַ ההסדרים שאּו

  
  ר הקיבוץ"יו. ה

לשכנע בהכרח בראייה , שה שאינני מצליח להעביר לחברי יפעת את המסר במלואויש לי הרג
במקום להתמודד עם . המקדמת את השותפות ולוקחת בחשבון גם את העתיד, חברתית ותהליכית

האם יש באמת חברים .  החלטת ההנהלהנגד באסיפה על התבטאותמטיחים בי ,  והתוכןהמהות
 צריכה לגבור על הנאמנות , שאינני ממעיט בחשיבותה,החושבים שהנאמנות להחלטת הנהלה

להזהיר את הרבים מפני הסיכונים והמשמעויות של שלי לשותפות ולעתידה ועל האחריות 
  ?הבחירה שלפניהם

אינני יכול להתפשר על עתיד . כי אם גם שליחות, ר הקיבוץ אני רואה לא רק עבודה"בתפקיד יו
עצמאית  בהבעת עמדה אישית סיכוןנזק ויש .  מאמיןהשותפות וגם לא על הערכים שבהם אני

 בכניעה לקבוצות םיהתהליכי מחובתי להציג את הסיכונים אני רואהאבל , כדעת הרובשאינה 
  .שגויותשלדעתי הן לחץ ובקבלת החלטות 

  אופק. ו

אשר השכילו להשלים , בתנועה הקיבוצית ישנם קיבוצים עם נתונים כלכליים דומים לשל יפעת
: הוא כמעט תמיד אחד" סוד"ה. לקלוט בנים ואף לחלק רווחים לחברים, י הפרטה ושיוךתהליכ

יש בה הרבה כוחות , ואינטליגנטיתאוכלוסיית יפעת איכותית . ראיית הכלל ומטרה משותפת
יידרשו . אני מאמין שנמצא דרך לצאת מהמשבר לכן .שיכולים לבנות קהילה מאוחדת וחזקה

ביחד . אמוןסבלנות ויידרשו מהציבור , שאבים הכספיים הדרושיםשנים לגיוס המארבע - שלוש
  .שיהיה טוב, שיכול להיות טובאני מאמין . נצליח לעבור את התקופה הקשה הזאת

  .א.מ
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  :מנהל כספים ועסקים, שרון ורדי                      

 2017עיקרי תוכנית העסקים לשנת                       

  

  ידולי שדהג

 פיזורם, המשקעים מיעוט .ובאזורנ השדה גידולי שלביותר  הקשות השנים מן היתה 2016 נתש
 הקשות לתוצאות העיקריים הגורמים היו הגרעינים במחירי מתמשך ושפלבעונת הגשמים  הגרוע

  . המקורית תוכניתל ביחס 2016 של

עם פוטנציאל רווח גדול מגידולים השנה  ימנעי הענף.  הוכנה בזהירות רבה2017התוכנית לשנת 
כמות . דונם 8010סך שטחי הגידול יעמוד על . מקד בגידולים בסיכון נמוךתוי, גבוה סיכוןאבל 

 לייצר מחזור ןמתוכנ  גידולים שונים9מגוון של . ק" מיליון מ2- כ–המים המתוכננת להשקיה 
ת בחשבון מחירים וקח התוכנית ל.₪ליון י מ2.6ורווח תפעולי של ₪ ליון י מ12.4הכנסות של 

) לגרעינים תחליף (לשחתות מובטח מינימום מחיר, בעולם גדולים מלאים בגין לגרעינים נמוכים
 ,ישראליתה לכותנה פרמיה ומתן בעולם המלאים צמצום עקב הכותנה במחיריושיפור מסוים 

הניסיון ש בתקווה, 2016 שנתב בו התחלנובו ש גזר בגידול נמשיך. איכותית הנחשבת
  . הגידול רווחיותשנרכשו יתבטאו ב מקצעותהתוה

 ורכישת ,'שאיבה של מאגר אהשיקום חדר  ל₪ אלף 300-כמצומצמת של  מתוכננת השקעה
 . לצורכי הענףר'ורנג מחרשה חדשה

  'אור'פרדס 

 האחרונות בשנים נמצא שוקה. לדונם טון 3- כ להניב מתוכנן ושלישית ת ניבהלשנ נכנסהפרדס 
 אחרי עוקבים אנו. בעבר שתוכנן וממה מהמצופה נמוכים רי פודהפשה והמחירים ברוויה

 והפוטנציאל המגמות את להבין כדי ,רבה לב בתשומת 'אור'ה בשוק והשינויים ההתפתחויות
  .)שנה רביעית ואילך (מלאה בניבה אלייהר

  העמקרפת

 לוקחת 2017  לשנתתוכניתה. 2017 בשנת חלב ליטר מיליון 14.1 לייצר מתוכננת העמק רפת
 החלב ליצרני המגיע המקורי המתווה לפי  ("רקֶ לוֹ  מתווה "בגין ליטר/'אג 5 של תוספת בחשבון
העמק  רפת הנהלת. )התוצאה לבין ההבטחות בין פער יש תמיד כמו אך ,יותר גדולה תוספת
 הסכם לחידוש בתמורה לליטר במחיר נוספת הטבה לקבלת תנובה עם מתקדם מ"במו נמצאת
  .השיווק

 4.3- של כ רווח ו₪ מיליון 30.5-כ תעמוד על ,ופרות עגלות, עגלים ממכירתסה הכוללת מחלב וההכנ
 כהשקעה ח"אש 250 מתוכו ,₪ מיליון 1.6 של מאזני רווח יפעת תרשום, מכך כתוצאה. ₪ מיליון
 1.9 של מתזרים הנהית יפעת התחתונה בשורה. במזומן חלוקה ₪ מיליון 1.35- ו בשותפות הונית
  .ד"ושכ רווחיםחלוקת  הכולל, ₪ מיליון
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    הסולארימיזםה

 שותפות – המיזם הסולארי הגדול על גגות רפת העמק  בפרויקט שמחזיקה השותפות של הבעלים
חברת  של הבעלים". השמש אנרגיית"ו" סולארית דוראל" הם– " אנרגיה סולאריתשפע ד.ר.י"
 השותפות אמורה להרוויח על ייצור  .)10% (יפעתקיבוץ ו )90%(רפת העמק  הם "השמש אנרגיית"

 מסכום שליש כשנייופנו  ,פרוייקטה של המימון הסכמי על פי. ₪ מיליון 1.5-כ 2017 בשנתהחשמל 
 ובנוסף ח"אש 26- כיפעת תקבל על חלקה במיזם . לבנקים בטחונותהשלמת ו ותהלווא החזריל זה

  .בעלים הלוואת החזר ח"אש 12 כ ודע

  לול

 אלף 100-כ מדגר בכל ,מדגרים 6 מתוכננים 2017לשנת . ר"מ 7840 הוא פטם ידולם לגלוליה שטח
 סך השיווק המתוכנן .עוף/ג"ק 2.55-כ שלבמשקל ממוצע , יום 43 בגילהשיווק של הוא . אפרוחים

  . ח"אש 168 של רווחב ,ח"אש 614-כ הוא להכנסה פיהצ.  פטםטון 1,500-כ עומד על 2017לשנת 

הסתיים הסדר הייצור האחרון . כולוהפטם ול במידה רבה מהסדר הייצור בענף מבחינה כלכלית מושפע הל
 ירידתשיביא ל גדול היצע צפוי ,ייצור הסדר בהעדר .ועדיין אין הסדר חדש שעברה 2015בשנת 

 לול בהסבת ההשקעות את הקפאנוו זהירה תוכנית 2017 שנתכן בנינו לל.  ופגיעה ביצרניםמחירים
  .בתשתית לטיפולהמיועד  ,מצומצם השקעות תקציברק  דרנווהג אורך לאוורור אחד

  מטעים

 אבוקדו

'  ד90-כ ',סהא' זןשל ה' ד 160-כ :דונם 290 הוא האבוקדו מטעשטח 
אחת הבעיות של הענף בארץ . 'ריד' ' ד20-כו 'פינקרטון' ' ד20-כ', ראטינג'

 מחזור. )יבול נמוך (OFF בשנת אנחנו השנה. היא סירוגיות בניבה
 תפעולי רווח להשאיר ואמור ח"אש 1658-ל מתוכנן 2017לשנת  נסותהכ
  . ח"אש 200- כ של

 ציוד וברכישת דונם 170 של ההשקיה ציוד בהחלפתמתוכננת השקעה 
 אנו. )ת המטעייהשקל הקשורים פרמטרים ניטור(ייעול ההשקיה ל

 שטח לאתר אך מתקשים, המטע להגדלת לבדוק אפשרות ממשיכים
  . החלטות נקבל הבדיקות םובסי. הגידול ישותדר כל על העונה

  שקדים

 'נאפא' ' ד60- כ', כוכבא' ' ד60- כ ',פחם אל אום' זןשל ה' ד 295- כ: דונם 435 הוא השקדים מטע
 הוא 2017 לשנתהיעד שהוצב . שיקוםשל  הליך האחרונות בשנתיים עבר מטע ה.'פת'הזן  ' ד10- כו

 להשאיר אמורש, ח"אש 1657 לש הכנסות מחזורמתוכנן ). קלוף שקד (גלעין 'ד/ג"ק 150-ל להגיע
  .ח"אש 350-כ של תפעולי רווח

 ,הגז קועל  עבודותה סיום עם. הגז צינור לטובת דונם של מטע השקדים 11-כ נעקרו 2016בשנת 
  . בשטח החדשות מגבלותב חדשה נטיעה נשקול

  .ההשקיה במחשו ושדרוג מאספים וחיבור ההטמנ: 2017לשנת  ההשקעות תוכניתב
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 השכרות מבני משק

 כמה ירדו השנה שבמהלך למרות ,קודמת לשנה דומהב ורווחיות מחזור על 2016בשנת  שמר הענף
 טיפולל בנוסף.  מול רשות מקרקעי ישראלהשימושים הסדרת להליך מההכנות כחלק שוכרים

שאין  שכרותה מספר הסדיר תכנוניתלעל ידי הוועדה המקומית  נדרשים אנו, שימושים בהסדרת
  .המקומית הוועדה מול תקינים שימוש והיתרי היבני היתרי להן

 הכספים לנו ושולמו שלהב מתחם של השוכר עם הבוררותגמר הליך ל הגענו 2016  שנתבסוף
 הוועדה דרישות על פי, שלהב מתחם של התכנונית בהסדרה נתרכז 2017 שנתב. הבורר שפסק

  . איתו מלא אוםיתב ,השוכר של צרכיםבהתאם לו המקומית

  קונדיטוריה

 בשנת .עוגיות של קופסאות אלף ממאה יותרולמכור  לייצר הקונדיטוריהמתוכננת  2017 שנתב
 עם מתחילה 2017  שנת.הרווחיות על לטובה שהשפיעה ,התשומות במחירי ירידה היתה 2016

 הקונדיטוריה .הרווחיותישפיע על ירידת ש מה ,הפנסיוניות ובהפרשות המינימום בשכר יהיעל
  . התשומות עלויות את להוריד במאמץ תמשיך

. הייצור את וליעל בהוצאות לחסוך על מנת, הגדול והמיקסר אפייה תנור ישופצו השנה במהלך
  .קודמת לשנה דומה ,זהירהלענף  תוכניתה

  רכב

 הענף. רותיהש מחירי של התמחור בדיקת מתבצעת תקופה בכל. לחבר רותיש ענף הינו הרכב ענף
 החלפת מתוכננת 2017 סוףב. רותיהש מחירלשנות את  צורך אין ולכן באיזון 2016  שנתאת מסיים
  . חדשים ברכבים העסקה את המסיימים רכבים שלושה

  

 

 

   קריאה ראשונה–  קהילתיסדר פסח  

רוצים לבדוק את אנו . משותףסדר פסח בשנתיים האחרונות לא קיימנו ביפעת 
כשסידור השולחנות מאפשר תחושת , עם-  ברוב,שוב יחדהשנה האפשרות לחגוג 

בנים , הרחבה קהילתית,  חברים– יפעת קהילתהסדר מיועד לכל . משפחתיות
  . ואורחיהם–ותושבים 

  . סוף סלעוהקלידן ליאורה בלוך :הנחיה מוזיקלית

  .הגשה במזנונים, מטבח שריד :הסעדה

לילדים בגיל שנתיים עד , ₪ 100 –ם חברים ואורחיהם הקרובי ל:למנה עלות
  . ₪ 120 –ייה אורחים מדרגה שנל, ₪ 45 –עשר 

כדי להתארגן אנו חייבים . ל"דפי הרשמה נשלחו לכל אנשי יפעת בדואר ובדוא
אנא הירשמו אצל  .משתתפיםהמשוער של  המספר את ה25.2.2017ת עד לדע

   .pesach70@gmail.com  ל"דואל שלחו תשובתכם ריקי במזכירות או

  . בציון הערה, אם החלטתכם אינה סופיתהירשמו גם 
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העוסקים , משתפת מידע על שלושה פרויקטים חשובים,  מרכזת ענף הנוי והחצר– דפנה קולמר
באמצעות תקציבים ייעודיים מן המועצה , הביצוע יתחיל השנה. באיכות הסביבה ובמיחזור

  .האזורית ובליווי מקצועי של המועצה

  :ואלה הפרויקטים

 גינת ירק קהילתית   .א

במקום יותקנו "). פארק הגלגלים("' ד- ' למקלט מאחורי מרכז אהגינה תוקם בשטח שמצפון
פינות ישיבה ופינת מדורה ישלימו את . ערוגות מוגבהות עבור גידול הירקות וכן סוכת גפנים

צמחי , של השנה שעברה בגלגלים שבהם נשתלו עצים' המגרש הגדול שתחמו ילדי כיתה ז
  .תבלין וצמחי נוי

 חורשה ירוקה  .ב

) גן הדס כבר מּוכר כגן ירוק" (גן ירוק"ון והכוונה להפוך את גן אתרוג ביפעת לבשילוב עם הרצ
תתבצע עבודה גדולה בשיקום ושיפור החורשה שבין , ולהרחיק סיכוני אש מקרבת בתי היישוב

, נדלל את העצים. העבודה תתחיל בגמר פריחת הרקפות. הקיבוץ להרחבה במזרח היישוב
', קוצים וכו,  שיחים–נגזום וננקה צמחייה בקומת הקרקע , הנטועים בצפיפות גדולה מדי

 .את החורשה כאתר פעילות מושקע ומועדף" יאמצו"ילדי הגן . נתקין שבילים ומעברים

 מיחזור וקומפוסטציה  .ג

ברחבי החצר יותקנו . במהלך חודש מרץ יקבלו כל אנשי יפעת הדרכה להפרדת אשפה ביתית
  מיכלים אלה יפונו אל מרכז שבו יתבצע תהליך.מיכלים חומים עבור פסולת אורגנית

 יוכלו חברי הקהילה –ואם יהיו עודפים , הקומפוסט ישמש את ענף הנוי. קומפוסטציה מבוקר
בנוסף . נעבה את מערך מיכלי המיחזור בחצר, בנוסף. לקבל קומפוסט לדישון גינותיהם

חסוך משמעותית אמור הפרוייקט ל, לתרומה לשמירה על הסביבה ועל איכות הסביבה
 .בעלויות פינוי אשפה

 

  מזל טוב

  לאלישבע דורי

  וליובל דורי

  אביבה להולדת הנכד

  . ורבידתובל לתב

 .ברכות לכל המשפחה
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.  דופןיטיול מפגשים יוצאל –הפעם , לדרך יפעת ותיקיעשרות מוביום חורף בהיר וקר יצאו שוב 
 היה לכולם ס מגניגרּבֶ חום של אַ ההדרכה מלאת השל שיגי אילן ובזכות הארגון המופתי המתחשב 

  .יום חווייתי מרתק

  רכבת העמק: מפגש ראשון

ק כמה חודשים עברו מאז ר
החלה רכבת העמק לנוע שוב 
על המסילה החדשה בעקבות 

וכבר היא , התוואי הישן
משמשת מאות מאנשי העמק 

, לנסיעות לחיפה ומשם לצפון
, וגם מזרחה, למרכז ולדרום

אנשי יפעת . לבית שאן
הנוסעים ברכבת מגיעים 

מגדל -לתחנת כפר ברוך
, מרחק נסיעה קצר, העמק

  . כל יעד ל–וממנה 

רים הזכירה את התרגשות היציאה לטיול בימי ּכָ חוויית הנסיעה לבית שאן דרך נופי העמק המּו
  .הילדות

  בית שאן: מפגש שני

, רבים מאוד? מי נוסע לטייל בבית שאן
כמעט כולם מגיעים לגן הלאומי של בית 

מהיפים והמרתקים באתרים , שאן
שרידי . הארכיאולוגיים של הארץ

-ר של התקופה הרומיתתפארת העב
. ביזנטית מושכים את הרבים בצדק

אבל ותיקי יפעת לא נסעו הפעם לגן 
, כי אם אל בית שאן של היום, הלאומי

  . לראות ולשמוע על העיר בעת החדשה

בכל תיאוריו והסבריו ניכרו . אירח את כולם בנדיבות ובחום, מדריך שאין שני לו, איציק רחמים
איציק וחבריו . האמונה בעתיד בית שאן, הגאווה על ההישגים, יההאהבה העצומה לעיר ואנש

- החדרים גבוהי. הפכו את בית הדואר הישן מתקופת המנדט הבריטי למוזיאון תרבות ומורשת
המספרים , המדינה ואילך-התקרות והפרוזדורים הצרים מלאים תמונות וחפצים מתקופת טרום

- מני'רי תיירות אטרקטיביים את המתחם העותועוד ידם נטויה להפוך לאת. את סיפור המקום
-  בניין הבזלת בעל הקשתות הנהדרות שהקים הסולטאן עבד אל–שבו גם הֶסָראָיה , בריטי כולו

סיירנו בשכונות , עם איציק התוודענו למגוון האנושי של בית שאן. חמיד כמרכז שלטוני ומינהלי
  . ות מקומיות מרגשותונחשפנו ליוזמ, החדשות המוקמות בתנופת פיתוח גדולה
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  טורבינות הרוח בגלבוע: מפגש שלישי

אנרגיה : לאמור, בשנים האחרונות נוספים בארץ כל הזמן אתרים של ייצור אנרגיה מתחדשת
לייצור אנרגיה מתחדשת יש חשיבות . 'רוח וכו, שמש: שאינם מתכליםגורמי טבע ב שמקורה

גז , נפט(ון במאגרי האנרגיה המתכלים חיסכ: גדולה בשמירה על העולם למען הדורות הבאים
כזה הוא גם המיזם הסולארי על גגות רפת העמק . והפחתת זיהום אוויר מים וקרקע, ).ופחם

שבהן , חשמל מאנרגיית שמש וכאלה הם גם הטורבינות ברמת סירין ובגלבועשבו מופק , ביפעת
  .מופק חשמל מאנרגיית רוח

 על השיקולים בבחירת במרכז המבקרים בגלבוע למדו ותיקי יפעת
סכנת הפרעה (בעיות סביבה , עלויות, ֶהספקים, מיקום הטורבינות

השאלות . תוכניות לעתיד, ודרכים להתגבר עליהן) רעש, לנדידת ציפורים
עד שהמדריכה המנוסה הזעיקה , מפורטות ומורכבות, היו כל כך מרובות

  .לעזרה את המומחה המקצועי של הטורבינות

זכה אף הוא להתעניינות , הנמצא בהקמה, ם פרוייקט נוסף של אנרגיה מתחדשתעבגלבוע המפגש 
 לצורך שאיבת מים  בצריכה ניצול חשמל זול בשעות שפל–ה בָ זהו פרוייקט האנרגיה השאּו. גדולה

עמק מאגר הההר למאגר  והפלת המים חזרה מ,)' מ500(רום ההר מאגר בעמק אל מאגר במ
שעות ב חשמל ייצור תשמש לקינטית בתהליך נפילת המיםהאנרגיה ה. בשעות שיא הצריכה

  . מצריכת החשמל הארצית20%-כלהגיע לצפוי מתוכנן נפח החשמל היומי ה. העומס

  מלכישוע: מפגש רביעי

 –מלכישוע הוא כפר לגמילה מהתמכרויות 
בלב הנוף . אלכוהול ועודל, הימוריםל, לסמים
 שיש בכוחה להשרות בסביבה מטופחת, הנהדר

עבודה אנושית יוצאת נעשית , לווהש
הוותיקים נחשפו לתהליך האישי . דופן

רים בדרך והקבוצתי שעוברים המכּו
 הן באמצעות –  מהתמכרותאל החופש

- המדריכיםהנמנה עם צוות, יוחאי
והן ,  המצויינים של המקוםמנחים

, עם רני, בלי מחיצות, בשיחה פתוחה
  . אחד המטופלים

, ת אחרתעַ נַ  ומּו בצורה שונה שבו המציאות נתפסתהמפגש פתח חלון לעולם
הנפילה , למדנו שגם אם אפשר להיגמל מהתמכרות. שיש לה מחיר כבד מאוד

אחד הרגעים הכואבים ביותר במפגש היתה . אורבת תמיד מאחורי הדלת
אני : הוא השיב.  לחזור להתמכרותחוששאינו תשובתו של רני לשאלה אם 

  .י מפני נפילהעלזה מה ששומר  ,פוחד כל יום וכל רגע

  ממרום ההר: מפגש חמישי

הטיול הסתיים בתצפית נוף 
יפהפייה מכתף שאול אל עמק 

למרגלות ההר מוריקה . חרוד
החיטה ביצירתו השנתית של אמן 

. השדות פטר וינר ממעוז חיים
השנה מוקדשת היצירה לרכבת 

  . העמק

  .סגרנו יום

  שיצרעץ הברזל
 .מלכישוענער מ
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חברות השירים של מהדפיסו שיגי והבנים אחת מ, ל" אילן זבמלאת עשר שנים למותו של עופר
 . למחברת צורפה בעמוד הפנימי האחרון תמונתו של עופר.כתב הידצילום ב, עופר כפי שהיא

  :בעמוד האחרון נכתב
  

  המחברת של עופר

כתב , לפעמים על דפים בודדים, במחברות תלמידים פשוטות
,  המוות והמלחמהמחשבות ושירים אודות, עופר הצעיר שאלות

  .אלוהים ונפש האדם, האהבה, כוחות הטבע, יצר השלטון

התבוננות חודרת וכאב רב מאפיינים את , פליאה, סימני שאלה
לא פעם רב . גושי, לא פעם הביטוי מגושם. כתיבתו הסוערת
  .הסתום על המובן

  .עופר
  .עשר שנים למותו הפתאומי

 ז"שבט תשע' ד
  

 –אולי קודם לכן אך  ,ר על השירים של עופרּפֵ קוראת לסַ , ון מרגשתות זיכרמחוַ , הוצאת המחברת
בחרתי , כעשרים שנה לפני מותו. עופר רצה להוציא לאור את השירים. מילים ספורות על פרסומם

עופר קיבל את הצעתי לקרוא לקובץ  .מן המחברות את עשרים השירים הטובים ביותריחד איתו 
 בימים ההם – בתקווה שיתקבל על ידן, אות הספרים הגדולות להוצאותושלחנו ". לאורך הציר"

הצעתי לעופר להדפיס את , משלא התקבל. לא היתה אופציה ממשית של הוצאה והפצה עצמית
  . הקובץ נגנז. עופר דחה את ההצעה. הספר בהוצאה פנימית

�  

  השירים של עופר
  

, בכושר האינטלקטואלי: האחריםכי אם גם בכל הממדים ,  הפיזייםועופר היה גדול לא רק בממדי
  .בעוצמת הרגש, בכוח הדמיון, ביכולת הביטוי, בקול הרועם, בכישרון הטכני

אלה אלא שיחה מתמשכת כל ואולי לא היו , שיחות ארוכות לאין מספר ניהלנו במרוצת השנים
 םתשנוכחו, הסמוי מן העיןוזמני - העללביןשהחליפה נושאים ונעה בין מה שכאן ועכשיו , אחת

  .שעות רבות בשיחה הזאת עסקו בשירה. בחייו של עופר היתה מורגשת וממשית כל הזמן

כתב עופר עשרות שירים , מצד שני ובאהבה סוחפת באימת המוות מצד אחדשמקורו , בפרץ יצירה
אני עוד זוכרת את המילים שחיפש . אימת המוות היתה קשורה במלחמה. שמוניםבראשית שנות ה

הוא אז ו, במלחמת יום הכיפוריםשחש בקרב שבו נפצע קשה מאוד ד המשתק כדי לבטא את הפח
 ברר את הוא". ֵאימה חֵשכה, זה מה שהיה שם, כהימה חשֵ אֵ : " אמרעופר. קצין צעיר בשריון

, הפחד והכאב שאצר אז בזכרונו שבו ופרצו במלחמת לבנון. נפלו מפיו כבדותוהן ,  לאטהמילים
  .שבעקבותיה החל לכתוב

  

אבל בשביל לתת להם ביטוי , ם של החיים ושל הספרותנצחיית והאהבה הם הנושאים ההמוו
 מיוחדתהיתה לו התבוננות . עופר היה משורר .כאלה יש מעטים. ייחודי צריך אדם להיות משורר

בבלתי לא פעם לגעת והשכיל  גם שתיקה שמע, גם את מה שאינו גלוי לעיןראה  איכשהו. בדברים
התשוקה לחיים ופחד המוות משורטטים בהם , שהאהבה, ו לביטוי בשיריכל אלה באו. מוחש

  .בצבעים עזים
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  ירי לילה
  

  .ְוִצּפֹור ַאַחת ָצְלָלה ָלּה ִּפְתאֹום ְׁשמּוַטת ָּכָנף

  .ֹראָׁשּה ֶנְחַּבט ְּבֶאֶבן

  ִהיא ָזְרָמה ֶאל ּתֹו ַהִּמְדָרָכה 

  ָּגְסָסה ָּכ ְלַאט, ַּכּמּוָבן ִּפְרְּפָרה

  ֶפן ְמֵלא ִעְנָיןְּבאֹ 

  .ְוִאילּו ָהַאֵחרֹות ָצֲהלּו ִרְּננּו

  ְוָהֲאִויר ָהָיה ָאִביב ֶׁשל ַאַחר ַהָּצֳהַרִים

  ,ָהֵעִצים נֹוֲעעּו ְלִאָּטם

  ָהְיָתה ֲחִמימּות ּוְתחּוָׁשה ֶׁשל ְּתׁשּוָקה

  .ְרחֹוָקה, ְוַהְּתֵכֶלת ְרחֹוָקה

  
ההתמצאות ;  לא ממש ברורהחושךמטרה בה: בתנאים קשים של אי ודאותירי לילה הוא ירי 

. ל בתוכניתּבֵ מכיוון בלתי ידוע עלול להופיע גורם בלתי צפוי ולחַ ; בשטח עלולה להשתבש
וננקטים אמצעי זהירות , בתרגילים הצבאיים של ירי לילה נלקחים בחשבון תרחישים של אסון

  .כדי למנוע אותו
  

 ,של יום אביבאידילי אחר צהריים ב. ר לכל זהאין לכאורה קש" ירי לילה "זירת הזמן של השירל
מבלי שהיה צורך לנקוט , "חמימות ותחושה של תשוקה"בו שרויה שוהנעים באוויר המואר 

  .צוללת ציפור אל מותה, אמצעי זהירות כלשהו
  

הבלתי האסון : מאחורי הבחירה הזאת עומדת אמירה קשה? מדוע בחר עופר בשם הזה לשירו
הוא , אדרבא. שקרה אינו חריגהחיבור מעידה שהאסון ' ו- הפתיחה ב.כל עתצפוי ב, צפוי ביותר

ווה ההתרסקות באה בסיטואציה שלֵ . נעים ואביבי, יתיהכי ּבֵ , רּכָ הכי מּו, הכי רגילל טבעי המשך
   .ליבו של האושר- בלבמתרחקתהתכלת . שדומה ששום דבר רע לא יכול לקרות בה, ובטוחה לגמרי

  

העולם . אל גסיסה איומה על המדרכהשמוטת כנף רק מהציפור הנופלת אבל התכלת מתרחקת 
לא רק . או לפחות אינו מבין את מה שהוא רואה, מתרחש לנגד עיניוהמהאסון  מתעלם סביבּה

 הנאבקת על חייה בפרפורים ,חברותיה של הציפורגם . העצים ממשיכים לנוע לאיטם בשלווה
  .  בעניין במה שנראה אולי כמשחק חדשותנבונמת, לרנן,  ממשיכות לצהול,אחרונים

  

הכתוב , דווקא בשיר זהנראה ש. ועמתבביקורתיות ר, בזעקה, כלל התבטא עופר בפאתוס-בדרך
כרת ומנּוהאכזר כביכול עם סביבה אדישה ועיוורת המפקירה את היחיד לגורלו -בהשלמה, באיפוק
  .מקבל הכאב שנשא בליבו ביטוי נדיר בעוצמתו, לאסונו

�  

בהם גם , קשרי שיח רבים נקרעו באותו יום.  בלי סימני אזהרה, בלי שום הכנהקרסעצמו ר עופ
  .שניםהרבה  במשך ,עופר ואני, השיחה המורכבת שניהלנו

  .יהי זכרו ברוך
  מרים אהרוני
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  . עלון זה הינו האחרון בעריכתי

שאני מקבלת עלי את תי רהבהעם כניסתי לתפקיד העורך 
מתוך הכרה ,  ולא יותרהתפקיד למשך שלוש שנים

הזכרתי .  ציבורייםבחשיבות הרוטציה במילוי תפקידים
 לפני חודשים אחדים את מועד הסיוםמערכת הניהולית ל

עד כה נסיונות לצערי לא נעשו אך , ולפני כחודש גם בעלון
 עלון היה שלעת עתה לא יהמשמעות היא. למצוא מחליף

  .אני מקווה שפסק הזמן לא ייארך זמן רב. ליפעת

תפרסמו מועדי פטירתם של חברינו שאינם עימנו עוד באתר האינטרנט של יפעת י, לבקשת חברים
   .ועוד תמונות, תחקירים, בהם סיפורי מקום,  לאתר תכנים חדשיםיעלוכמו כן ). "נר נשמה"(

  תודות

ת דעּואשר מתוך הכרה ומּו, אני מבקשת להזכיר לטוב את גלעד דקל, מבין ממלאי התפקידים
. העביר בקביעות דיווחים על דיוני ההנהלה והאסיפה והתייחס לנושאים שעל סדר היום הציבורי

לכשתתחדש , אני מקווה ששיתוף הציבור על ידי כל ממלאי התפקידים יימשך ואף יעמיק בעלון
  .להישאר הצהרה ריקה מתוכן" שקיפות"אסור לאפשר ל. ובדרכים חלופיות, הופעתו

,  והסברים על הנעשה בתחומי אחריותםמידע ששיתפו באמצעות העלון אנשי יפעתתודה לכל 
בהפניית , באירועים מיוחדים, בסיפורי חיים, בביקורת, במחשבה,  עבודתם ועיסוקיהםיבסיפור

   . בקהילה ובחצר וגם בתשובות מחכימות ומשעשעות לשאלות בצד הקלתשומת הלב לנעשה

אשר שלחו , לה-מכל קצות הארץ וגם מחוצהבעבר בני יפעת אנשי יפעת בהווה ובהם ,  לרביםהתוד
.  יפעתמחייוסיפורים אישיים זכרונות , הערות חכמות עםחלקם , נפלאים לעלוןחמים ומשובים 

שאיוריו האהובים , ליוסיניו היקרמיוחדת תודה  .כל תגובה ומשוב התקבלו בתודה ושמחה
  . לוויית חן והומורניםהוסיפו לעלו

  ,בברכות טובות לכולם
  מרים אהרוני

  
  

  
  

  .  שלוש שניםהעלון בתוםאת תפקידה כעורכת על פי החלטתה מסיימת  מרים אהרוני

מוקפד  ועשירמקומי  עלון פיעכל שבועיים יובש, ר כלל ועיק ואין זה מובן,אין זה עניין של מה בכך
מדי שבועיים הייתי נכנס ללחץ .  בשלוש שנים אלוביפעתלנו כמו העלון שהיה בתכניו ובצורתו 

משפט וכל ידיעה שכל ל בנוסף ,התזכורות למועד האחרון. את החומרים לעלוןבזמן הקבוע לכתוב 
גרמו לי לא אחת לסיים את המשימה  ,הן מצד הניסוחכן ו מצד התוהן, יעברו שיפוט מחמירמילה 

  .שטוף זיעה

 רק עורכת שהעלון ;להעברת אינפורמציהאמצעי רק עורכת שהעלון עבורה הוא הרבה יותר מאשר 
 משוך להשפיע על רוח המקום בתקווה לניסיוןעבורה הוא לא רק שיקוף של המקום אלא גם 

  בלבה ובנשמתהשבקהילה טבוע את הטוב ביאשיר ולהרק עורכת שהרצון להע;  כלפי מעלהאותה
  . כל כך איכותי"מוצר"תחת ידיה  יכולה להוציא  רק עורכת כזאת –

לבקש ן ו המסורה כעורכת העלוך על עבודת,מרים, ךאני מבקש להודות לם הציבור מי ובשבש
הנוספים עשייה המשיכי לתרום ליפעת בתחומי ה.  את העבודהךתי עלייסליחה אם לפעמים הקש

להוסיף ולהעמיק כולנו נקווה שבאמצעות האתר נוכל .  האינטרנט של יפעתאתרובניהול בארכיון 
תמונות  וגילויים חדשים שיחשפו אנשיוסיפורי , את היכרותנו עם פרקים בתולדות היישוב

  .גנוזיםותעודות 
   מנהל הקהילה– דקל גלעד
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  משל יותם
ָהלֹוָלֶהם ַהַּזִיתַוֹּיאֶמר !ּוָעֵלינ ָמְלָכה: ַלַּזִיתַוֹּיאְמרּו.  ָהְלכּו ָהֵעִצים ִלְמֹׁשַח ֲעֵליֶהם ֶמֶל  :

 ֹּיאְמרּווַ ? םֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ִּדְׁשִני ֲאֶׁשר ִּבי ְיַכְּבדּו ֱאִהים ַוֲאָנִׁשים ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצי
 ֶאתֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ָמְתִקי וְ :  ָלֶהם ַהְּתֵאָנהַוֹּתאֶמר !ְלִכי ַאְּת ָמְלִכי ָעֵלינּו: ם ַלְּתֵאָנהָהֵעִצי

 !ּוָעֵלינ ְלִכי מָ ְלִכי ַאּתְ : ַלָּגֶפן ָהֵעִצים ֹּיאְמרּו וַ ?ְּתנּוָבִתי ַהּטֹוָבה ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים
י ֶאת ִּתירֹוִׁשי ַהְמַׂשֵּמַח ֱאִהים ַוֲאָנִׁשים ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל ֶהֳחַדְלּתִ :  ָלֶהם ַהֶּגֶפןאֶמרּתֹ וַ 

:  ָהָאָטד ֶאל ָהֵעִציםַוֹּיאֶמר !ּוָעֵלינֵל ַאָּתה ְמָל :  ָכל ָהֵעִצים ֶאל ָהָאָטדֹּיאְמרּו ּ וַ ?ָהֵעִצים
 ֵאׁש ִמן ֵּתֵצא –ן  ַאיִ ם ְבִצִּלי ְואִ ֹּבאּו ֲחסּו, ִאם ֶּבֱאֶמת ַאֶּתם ֹמְׁשִחים ֹאִתי ְלֶמֶל ֲעֵליֶכם

 .ןָהָאָטד ְוֹתאַכל ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנוֹ 

  ' פרק טשופטים

  :ו בשבט" טכבודלמשאל זוטא 

  ? בבקשה להיות המלךםאל מי הייתם אתם פוני,  המחפשים מנהיגאילו אתם בחבורת העצים

  :דפנה קולמר

לא במקרה הוא .  העצים במשל המקוריך עלמלולמרות סירובו ל, הזיתעץ ייתי חוזרת אל אני ה
  . צריך לפנות אליו שוב, העץ הראשון שהעצים פונים אליו

כל מה שדרוש יש בזית , כך יפה- כל עץסמל השלום ומלבד היותו 
,  סבלנות, עשירנסיון חייםעם תבונה שמגיעה : טובומנהיג למלך 

, למצבים חדשים ומשתניםגם בגיל גבוה יכולת הסתגלות 
  .  הסתפקות במועט, למפגעים ולחצי סביבהדותעמי

, שמן וגם צל,  פרי–כך הרבה - כללאחרים למרות שהוא נותן 
בגובה "אל כולם מדבר , שאינו מתנשא, ענו  עץ הזית הוא

  ".העיניים

. במטע גדולהניכרת גם , זית אישיות אינדיווידואליתעץ לכל 
התאים  לא ינסה ל,הוא ישמור על יושרה ועל חשיבה עצמאית

ניסיון הנהיג עם הזית יכול לה. כל דעה כדי למצוא חןעצמו ל
של   הצמיחה וההתחדשותפוטנציאל הזקנים ועם ה שלחוכמהו

  .צעירים
  

  :שחר- אהרוני בן

 צעיר למראה כמו  הוא אומנם אינו.עץ הזיתהמועמד שלי למלכות הוא 
 די ברור וגם,  אך הוא עוד ימלוך פה שנים רבות אחריהם,האלון או הצפצפה

  .שהוא החכם מכולם

, בפרי שהוא נותן לנו ובצל שלו) תכונה חיובית למלכים(ד ו נדיב מאהזית
  .ואפשר גם להכין ממנו כלים יפהפיים

עובדה היא שדווקא אליו פנו העצים  ,יש לנו פה עניין עם מנהיג טבעי
דין " היה בוודאי מקבל את , רק היו מתעקשים עוד קצתילוא. בראשונה

  ."עההתנו
  

  ,כלי מעץ זית
 שחר-מעשה אמן של אהרוני בן
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  :יפתח קולניק

אני . מקומי, משום שהוא עץ ישראלי, ראשית. אלוןעץ באני בוחר 
אבל כולם ,  אינו מתרומם מעל כולםהאלון. לא רוצה מנהיג זר

והוא חסון , בסבלנות, גדל לאטהאלון . מכירים אותו ואוהבים אותו
שאוספים , הבלוטים של האלון חביבים מאוד על הילדים. נותן צלו

עץ שילדים .  משחקים בהם ואפילו יוצרים מהם חנוכיות,אותם
אני מאמין שמלכותו . מראהו משרה שקט. אוהבים יהיה מלך טוב

  . תתאפיין ביציבות והתמדה לאורך שנים

  

  :סיגל מינקובסקי

אבל . כליל החורשהלא הוא ,  לבחור בעץ האהוב עלי ביותרמושךהלב שלי ...  קשההבחירה
ברור לי שעץ שלובש בגדי מלכות לחודש ימים . לה להסתמך רק על רגשבחירת מנהיג אינה יכו

. לא יכול להיות מלך אמיתי,  במשך שנה שלמהמורגשואחר כך לא 
  .אף אחד לא יקבל אותו

ן –לפיכך אני בוחרת בעץ אחר  , סמל מלכותהוא הארז . ארז הלבנו
ושולח את , אפילו האטד במשל יותם מבין את זה. מנהיג טבעי

, מדובר בעץ גבוה מכל העם. בר הארז המרושע שלו רק אל עֵ האיום
, הוא חסון ויציב. היכול להגיע לגובה של עשרות מטרים ולגיל מופלג

עמיד לרוחות ופגעי , נוכחות מרשימה וכריזמה טבעית, בעל אופי
הוא לא יישבר מכובד ". בחור כארזים", עץ עוצמתי. סערה

  . חנות ושתלטנותהאחריות ולא יתכופף בפני גילויי כו

 לדעתי אי אפשר – העץ הזה נבנה בית המקדשמ, חוץ מכל זה
  .להתעלם מזה בבחירת מלך

  

  :  אהרונימרים

עץ :  שני עצים אגדייםבין אלא, האהובים,  היתה במרחב העצים הממשייםלאההתלבטות שלי 
כפי שנוטים , המדעשאינו עץ הסקרנות ו, בעץ הדעתבסופו של דבר בחרתי . החיים ועץ הדעת

  . עץ המאפשר הבחנה מוסרית: אמורל, " ַהַּדַעת טֹוב ָוָרעֵעץ"אלא , לחשוב

 במחיר ויתור על אמת ועל גם,  בכל מחירחיים, הישרדות:  החיים ינהיג לפי אמת מידה אחתעץ
יידע , לעומת זאת,  הדעתעץ. שבו כל דאלים גבר, אכזרימניפולטיבי  עלול להיות עולם זה. צדק

בין כנות לבין , בין שקרבין אמת לאבל העולם שינהיג יכיר , על פני המוות) הטוב(בחור בחיים ל
עם חולשות נכון תמודד שכיל להי,  בין ברכה לקללההיטבין חהוא יב;  וצביעותמניפולטיביות, זיוף

זאת ההנהגה .  ורחמיםחסד, התחשבות,  וסליחה אדני שלוםעל גם מיוסד יהיהולחצי אינטרס ו
  .הייתי בוחרת בהש
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  ו בשבט"טסיפור ל: מנה אחרונה

נתקף זאביק אמביציה עזה להתקרב , עם בואה של משפחת נתיב ליפעת בסוף שנות השבעים
ואחר כך איש צבא , גן-יליד רמת, מבטן ומלידה" עירוני"כ. גנני-לעבודת האדמה ולעולם החקלאי

איך , כמה להשקות, באיזה עומק לשתול: לאיתלא היה לו צל של מושג בעבודה החק, כל החיים
עודדנו אותו , כשכנים. אבל זאביק היה אדם אמיץ ולא נרתע מכניסה לשטחים חדשים. 'לגזום וכו

  .אף שדי הופתענו מכיווני החשיבה שלו, להמשיך להתנסות בעבודת האדמה

אשתול , ם חופשימחר יש לי יו: "באחד הימים הפך זאביק את האדמה בקלשון בחריצות לעת ערב
הצעתי לו להשרות את פקעות הכלניות והנוריות במים עד . אמר לי, "פקעות ובצלים שקניתי

ראיתי אותו , לתדהמתי. היה זאביק בגמר שתילת הכלניות, כשהגעתי הביתה, למחרת. השתילה
השורשים גדלים למטה והעלים , זאביק. "עם השפיץ למעלה, נועץ את הפקעות באדמה הפוך

זאביק הודה שלא ידע מאיפה צומחים השורשים ומאיפה . אמרתי לו את המובן מאליו, !"הלמעל
הם : "ואז הוסיף. עם השפיץ למעלה קל יותר לפרוץ החוצה": לפי ההיגיון"הוא שתל , העלים

. הוצאנו את פקעות הכלניות והנוריות מהאדמה והפכנו אותן"... ?לא, יכולים אחר כך להפוך כיוון
ושמח ללמוד שאלה דווקא שתולים , שצריך להפוך גם את בצלי הפרזיות והנרקיסיםזאביק חשב 
  ".לפי ההיגיון", בכיוון הנכון

ראיתי את זאביק נועץ באדמה גבעולי חרציות מתוך זר נהדר , ביום חורף נאה, יום אחד. עבר זמן
יבלה את הזר רחלי רעייתו ק: זאביק הסביר. שאלתי בתדהמה, "?מה אתה עושה. "שהחזיק בידו

הפרחים יחיו באגרטל שבוע , חבל: חשב, כאשר הכניס את הפרחים לאגרטל. היפה ליום הולדתה
הם יצמיחו שורשים , אם ישתול אותם בגינה במלוא תפארתם. ימים ואז יקמלו וייָזרקו לפח

  ...ותהיה גינה יפה ופורחת למשך זמן ארוך

י הדופן  כל הניסויים החקלאיים יוצאעליקצר המצע מלספר 
אבל אחטא לאמת אם לא אספר על הצלחה , של זאביק

זאביק שתל ברוש : מסחררת אחת שאין עליה מחלוקת
באמצע : במקום הכי לא מתאים שאפשר להעלות על הדעת

לא , מאחר שגילינו את הנטיעה לאחר מעשה. הדשא מול הבית
והוא , הברוש גדל לתפארת. ר אותו באמירה שוללתרצינו לצעֵ 
הדבר הראשון . מצע הדשא עד עצם היום הזהעומד בא

הוא לרוץ להתפעל , שזאביק עושה בכל פעם שהוא מגיע ליפעת
  . הוכחה ניצחת להיותו נוטע מדופלם–מהברוש שלו 

  מרים אהרוני
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  11.2.17 ,ז"ו שבט תשע"ט, שבתב
  ציין את ראש השנה לאילנות וחג הטבענ

  .בחגיגה קהילתית ירוקה

  . ניפגש במגרש הלבן10:00בשעה 
  מצויידים בשקיות איסוף ננקה בשמחה
  .את נתיבי הירידה מהגבעה וסביבותיהם

  'ד-'על גבעת המקלט שמאחורי מרכז א
  נשתול פקעות רקפות שהיצלנו משטחי הבנייה

  ;צת עצים ושיחיםהחדשים של מגדל העמק וגם ק
  נכין תה צמחים טעים ופיתות בטאבון
  .ונרחיב את היכרותנו עם עולם הצמחים
  ...יהיו גם פינות יצירה לילדים והפתעות

� � �  

  18:00בשעה , ובמוצאי השבת
  .קהילתי" ו בשבט"סדר ט"תכנס במועדון דורות לנ

  ,נטעם מפירותיה, נשיר ונספר בשבחי הארץ
  .היהדות והציונות, להבדרך הקב" לתקן"וננסה 

  "שולחן הסדר"אתם מוזמנים להביא ל
  .מטעמיהומעט תקרובת מפירות הארץ 

  


