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 קובי שטיין /   הזמנה לשיח   –כנגד ארבעה בנים 

 

כך   על  מרמזת  "הגדה"  המילה  משמעות 

לעשות   עומדים  שאנו  המרכזית  שהפעולה 

הסדר   לשולחן  שיח.  ביושבנו  של  פעולה  הינה 

משום כך, ברצוני להתייחס אל אחד מהקטעים  

מא  גהחביבים עלי בהגדה, אשר אני רואה בו דו

בשיח:  ו להתנהלות  ִנים  כ  " מופת  בָּ ה  עָּ בָּ ַאר  ֶנֶגד 

ם,   ד ּתָּ ֶאחָּ ע, ו  שָּ ד רָּ ֶאחָּ ם, ו  כָּ ד חָּ ה. ֶאחָּ ה ּתֹורָּ רָּ ִדב 

אֹול ד ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלש  ֶאחָּ  וגו'" .ו 

לבנים   שניתנו  שהכותרות  להציע  רוצה    –אני 

לשאול   יודע  ושאינו  תם  רשע,  הן    –חכם, 

יש   אחד  לכל  משמע,  סובייקטיביות.  הכרעות 

רש החכם,  לשאול  עאת  יודע  ושאינו  תם   ,

מנקודת מבטו. על כן, כל כותרת כזאת מייצגת  

בשיח   האדם  לשותפות  ביחס  עמדה  בעיניי 

   .המתנהל

חושב   שבדעתי,  מי  כמובן  זה  החכם?  מיהו 

כמוני ומחזיק בערכים שלי. השיח איתו תמיד  

לשאלותיו, ותשובותיו    ינעים ומפרה, ותשובותי

באיילשאלות  שנינו  את  מותירים  תענוג  זי  ון. 

א  לבן  ילנהל  ההגדה  בעל  תשובת  לכן  שיח.  תו 

 .זה היא המשך לקו אותו החל בשאלתו

מיהו הרשע? זה מי שדעותיו מנוגדות לעמדתי.  

בקושי,   איזון,  בחוסר  מלווה  איתו  השיח 

העליונה.   יד מי מהצדדים על  ובניסיון שתהיה 

היא   מאתגרת,  היא  לו  הניתנת  התשובה  לכן 

בחון את עמדותיו, את  לתשובה המאלצת אותו  

   .זהותו, ואת הרצון שלו להיוותר בתוך השיח

מיהו התם? זהו מי שאין לו דעה מוצקה, הוא  

אפילו לא ממש מבין את נושא השיחה. שאלתו  

להבי לשיח,  להיכנס  הרצון  קורה    ן היא  מה 

בכלל, וכך להיות חלק. לכן התשובה הניתנת לו  

  , היא תשובה שמבהירה את היסודות של השיח

   .ומאפשרת לו להתחיל לגבש את עמדתו

  ? זהו אותו מי שלא מבין ' שאינו יודע לשאול ' מיהו 

עניין  מביע  וממילא לא  בנושא,  בכלל    שישנו שיח 

להיות חלק ממנו. על כן, ביחס אליו אומר בעל  

ההגדה יש לגשת בהזמנה, ולהציג לו את קיומו  

 .עבורו פתח להצטרפות  פתוחשל השיח ול

התשובות   לארבעמבין  הבנים,  הניתנות  ת 

זאת   היא  בעיניי,  ביותר,  המעניינת  התשובה 

השיח.   על  שמקשה  היחיד  הוא  לרשע.  הניתנת 

תהיה   אל  ולך.  "קום  לו  לומר  היה  קל  כמה 

פה". למחוק את עמדתו, או אולי למחוק אותו  

)מה   ולתמיד  אחת  מהשיח  אותו  ולהוציא 

"אנפרנד"   הפייסבוק  בשפת  רת  הס  –שנקרא 

ההגדה בוחר באפשרות אחרת.    ברמחחברות(.  

שתאתגר  וה בתשובה  בוחר  הרשעא  אך את   ,

החוצה.   אותו  תדחק  לא  פנים  הוא  בשום 

השולחן.   ליד  להסב  לכך,  ממשיך  הסיבה 

להיות   עמוקה:  אך  פשוטה  היא  דעתי,  לעניות 

מי   לגאולה.  בסיסי  תנאי  זה  מהשיח  חלק 

לעולם    זהשדוחק מהשיח את   אותו,  שמאתגר 

להיגאלל יוכל  הלוא    .מטעויותיו   א  הפסח,  חג 

ניתן   לא  להתחדשות.  סימן  האביב,  חג  הוא 

שמחוצה   מה  אל  פתוח  להיות  מבלי  להתחדש 

מאופיין  לי.   כרגיל  אשר  בחירות,  סבב  עוד 

שנדע   לכולנו  לאחל  ברצוני  מועט,  לא  בפילוג 

כפי   לא  בדעתנו,  שאיננו  מי  על  להסתכל 

כאחד  לא  הרשע,  על  לחשוב  שיש    שהתרגלנו 

מ בתו להוציא  אלא  רוצים  השיח,  שאנו  מי  ר 

מנת   על  בשיח  איתו  להיות  להמשיך  וצריכים 

 .שכולנו נוכל להתחדש ולצמוח
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 "ואני תפילתי לך ..."

 שבת הגדול )שעון קיץ(   –שבת פרשת צו 

 הדלקת נרות  -  18:34

 קבלת שבת  - תפילת מנחה -  18:49

 ם לא יתקיי - ****     מניין ראשון בשבת בבוקר בבית הכנסת 

 לא תתקיימנה תפילות במניין המרכזי  - ****      בשבת ובחג ראשון

 מניין הקשתות וב ית בבית הכנסתתפילת שחר -  08:00

 סוף זמן אכילת חמץ  -  10:18

 תפילת מנחה גדולה -  13:30

 תפילת מנחה קטנה -  17:15

  תפילת ערבית של חג -צאת השבת  -  19:34
 

 א' דפסח )יום ראשון( 

 לא יתקיים  - מניין ראשון בבוקר בבית הכנסת   ****    

 תות ן הקשבמנייותפילת שחרית בבית הכנסת  -  08:30

 לת מנחה גדולה פית - 13:30

 תפילת מנחה קטנה  - 17:15

 . תפילת ערבית, ספירת העומר - החגצאת  - 19:35
 

 בימי חול המועד 

 בבית הכנסת  - תפילות שחרית ומוסף -  07:00, 05:45

 בדשא המניין המרכזי  -מניין נוער  - 08:00

 ת בבית הכנס - תפילת מנחה וערבית - 18:55

 

 !חג שמחושבת שלום                     

 הנינה,   /  להולדת הנכדה ,מלכה הקשרול  עובד הקשרלדליה ו* 

 .  לחיה ועשהאלבת 

 . לרננה וסערבן  ,הקשר לעפרה ודורוןנכד    ,ןהני ת להולד  שר למלכה הק* 

 מזל טוב!! 

 

 ובי : רני יעק שעריםעיצוב ה
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 הלילה ההוא?  נה שת המה  

 מה השתנה הלילה של ליל הסדר הקודם מכל הלילות?  ,ת עצמנוא  נוהשנה שאל

 התערערה?  –דורית -מה נוצר כשהתבנית הקבועה של משפחה רב

 פחת עמיר: שמ

קלסר   יש  עמיר  ויוסקה  מפז  ילעפרה  קר 

ה בשנה שעברה, ובו  שהכינו להם בני המשפח

הנכדים   הילדים,  ידי  על  שנכתבו  דפים 

הדפוהנ ובגב  הסדר,  לליל  שום ר  יםינים 

היוזם,  הקטע.  את  לקרוא  יש  'סימן'  באיזה 

כמובן  התחיל  "זה  מספר:  עמיר  נועם 

 מהמחשבה המאוד מטרידה על כך שהחמולה 

ביחד להיות  יכולה  נשארים   ,לא   ושההורים 

מחשבה   לבד.  ליל   בלתיממש  לגבי  נסבלת 

איך   וחשבנו  הבלתי הסדר,  את  לאפשר 

שאנחנו   חותולפ  ,אפשרי התחושה  את  לתת 

  , ן היה שכל מי שרוצה להשתתףיורע ביחד. ה

יגיד דברי טעם על ההגדה, לפי מה שמתאים  

 לו. זה ענה על הצורך של ההורים, וגם על  

 

 

מעצמנו לתת  שלנו  ולעקוף   ,הצורך    לתקשר 

 ,כמארגן  , רות הקורונה". בחוויה שלייאת "גז

של   סוג  לי  נראה  היה  ן  שאי  ,''win-winזה 

היתה  סי הההיענות  יתפקשש.  שמשהו  כוי 

הורים קיבלו קרוב לעשרים קטעים  ה וה גדול

ועד  פרשנות  של  משיעור  מאיתנו,  שונים 

אהבה יותר.  ,מכתבי  קצרים  פתקים   או 

ל למחרת  באו  הסדרכשההורים  היו    ,יל  הם 

נרגשכ כך  שחשבתי. ל  למה  ומעבר  מעל  ים, 

אמרו שהיה  הליל  "זה    :הם  מרגש  הכי  סדר 

בח מילאהלנו  שלהם  והתגובה  אותנו   יים", 

  ק ושמחה. זה  היה מעשה סיפו   מה של באותה ר 

 פשוט, אבל המשמעות שלו היתה גדולה". 

 )הת(רשמה: דינה ספראי 
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  .אליה - עם הולדת בנם ,אריאל ועדי גוטליבמזל טוב ושפע ברכות ל   ��

 ות  לעצמא  ויוצא עם משפחתו הצעירה ,התחיל השבוע שירות קבע בשריון אריאל

 כלכלית מחוץ ליבנה. 

 . צאתך ושובך בשלום  -וע לגולני יס השב שהתגי  שניר גדי בהצלחה רבה ל  ��

  ! כמצטיין מחזור שסיים מסלול בגולני ,יובל פרלכח גדול ל  יישר  -ב  ואחרון חבי  ��

  צעיריםהועדת   גאים בכם ואוהבים,

 

 רן לוי: 

שנה שעברה היה מוזר ונפלא. ההסדר של  ל  לי

נישואינוב שנות  עשרה  שמונה  לפני   כל    וגם 

ללא כן הסדר  בליל  היינו  לא  מעולם   ,

גדולה  המשפח לא  היא  אמנם  המורחבת.  ה 

ל פסח הוא חג של דים, אבשני הצדמכל כך,  

ערכתי   לא  גם  מעולם  ובהתאמה,  משפחה. 

לבדי שהיה    .סדר  אחר  מישהו  היה  תמיד 

ע אבל  אחראי  זה.  התחשבהל  לא   הקורונה 

לחגוג את החג לבד,  שאירה אותנוהבכל אלו ו

איתם   לחלוק  שכנים  חברים,  משפחה,  בלי 

 ?כבר אמרתי ,מוזר .המעמדאת 

טוב  דר הכי  ליל הס  אז למה נפלא? כי זה היה

ישבנו   מהמצב    לשולחןבעולם!!  בחשש  קצת 

בהתרגשות גם  וכמובן  את   ,החדש  והתחלנו 

שלנ בקצב  מלאהסדר  בהתאמה  לילדים  ו,  ה 

של ולמשפחה  על    נושלנו  זרימה  עם  בכלל, 

שמעניינות  חלקים   , אותיות   , נקודות  על    ודילוג 

לצחוקים ובלי לחץ מגורמים    שפחות. עם זמן

שאנאחרי ידענו  במלם.  בנגחנו  אז   ,יף חמה 

נהנ  פשוט  מגויסים.  היו  מהביחד,  יכולם  נו. 

  .תמהסדר הדומה אבל קצת שונה, מהמוזרו

בשעוןהרא   בפעם הסתכל  שמישהו   , שונה 

  ולא האמנו. סיימנו את   , לוש שעות ש   עברו כבר 

שכולם היו כ  ,הסדר באחת וחצי אחרי חצות

 .ו, שרנו, צחקנו מלאים עד הסוף. למדנבעניינ

כיף,   אהיה  יחזורובספק  הסבב    ,ם  כי 

חג  הוא  פסח  שכך...  וטוב  קורא.  המשפחתי 

 .של משפחה מורחבת

  

 

 

 !  דרך צלחה

ַבע ְשַנת ַהְשִמָטה-ָקְרָבה ְשַנת"          )דב' טו,ט(  "ַהשֶּׁ

 שמיטה רעיון למעשה 

 במשטח  29.3יום עיון בחול המועד פסח, יום שני ט"ז בניסן 

ה   ח שמ ב ו  א ו ך   -ב ו נ י ח ה י  ת ו ו צ ו ך  ו נ י ח ת  ד ע  ו

 קל התכנסות וכיבוד   -    9:45
 , עמיתה במכון למנהיגות  עו"ד רוית קלך/  הזמנה לתיקון האדם והחברה  -שמיטה  -  10:00

 הלכתית של רשת אור תורה סטון. 
 ראש מכינת "רוח השדה"   הרב איתמר חייקין   /  שמיטה כתודעה פנימית  - ינו מבצריביתי א - 10:30

 'ו(-'ם )אולאחריה לימוד מבוגרים וילדי 'ו-'הצגה של כיתות ה - 11:00 
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. הילה ק

 עובד מסור,    לכל מקום יש שם שנתן לו

מקום בו עשה הכל הפך לביתו השני,  ום שקמ

את  כדי ואת    השירות  לתת  ביותר  הנעים 

ביותר המקצועית  הבגד  .  העבודה  ענף  עובדי 

השבוע הענף    נפרדו  עובדי  שהיו  מארבעה 

מהמקום נפרד  בלתי    , אפרתיה  לא  :חלק 

ההוקרה  .  מרדי רייןו  תמרה גלס  ,שרה ברוכי

באלה   בוידאויזכו  תועדה  לכל  רוע   ונאחל   ,

אא שיחד  התוכן  ואת  הבא  המקום  גרום  ת 

 בן בית.  ורגיש בלה ו/הל

פסח,  כמ ערב  אתדי  ק'  יד "  פקדה 

את,  "שניה בין  ליאור  ומצאה  ספונה  ה 

איך את    ,"ליאורה  .הבגדים והשקיות  מותיער

עם   הערימות מסתדרת   . התמה  "האלו?  כל 

שבויוד  ,בסבלנות ואט  ל"ליאורה:   סוף עת 

עוברתהתקו הזאתפבתקו  .פה  תורמת  י  אנ  ה 

יותר ופי  חילבובקרוב,    ,פריטים  הרבה 

את  .  פריטיםנה  פא  ,עונותה כבר  אם  אגב, 

בעש בבקשה  צייני  כותבת,    וריח  ח"שערות 

בגדים  יגריותס כיף,    -  על  לא  זכירי הוזה 

"ליאורה, את אוהבת    ".וןרצוי להוריד סימש

"    עושה?"  את מה ש את   כיף    .ודאמליאורה: 

שזכיתיאני  ו  ,לי בולעב  שמחה  שאני מה  ד 

זה'מה  "בעצם,    ."אוהבת את  לך  ?  "  'עושה 

"ליאו תמידההפת  תחושת רה:  י  תאהב  עה. 

 הו שמאושרת כשמיאני למצוא מציאות. 

 

 

משהו   מרגישהלו.    שטובמוצא  זכות    ואני 

 לפעמים שר נתינה. פבמקום שמא להיות 

ל אז  ויש הצטברות, אברים  בזרוק דלקשה לי  

מגיע  ,ותומיוחד  נדירותבקשות    תופתאום 

  האבזם את  או  ת בדיוק את השרוך  פואני שול

בגדלמי  "ו  ."המבוקש "יש    ?"יםתורמים 

בקשות   מעט  לא  וגם  קבועות,  עמותות 

משפחות.   של  מעט  גם  יש  אבל  פרטיות  לא 

 לשימוש השוטף.   , ביקוש של חברים ואחרים

מדברות,   אנחנו  כבר  הזמינות ש  ,כתביואם 

פתשל בשעות  רי  מוגבלת, יחה  היא  שמיות 

הא  אניאבל   במידת  לפנענית  גם  פשר  ניות 

ל לאתגרועכשי  . "הרשמיותשעות  מחוץ    : ו 

  את ליאורה.או בתמונה הבאה יצמ
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מושקעת   בוקר  ארוחת  לראות  הופתענו 

מיוחד בניחום    ,באופן  ביקורנו  אבלים   בעת 

עפר משפחת  הכינואצל  הלימונים   "   " וני. 

 , ר מעמיק העלהת יות.  בירור קצהסבירו לנו

של הלימונים עם  ותיקי   ה"צוותא"שמפגשי  

מה במיוחד בין יבנה הולידו מערכת קשרים ח

הגיל.ש קבוצות  מחבר/ה   תי  שעוברת  עוגה 

צעיר/ה ללימונ/ית   בכיוון    ,ותיקה  או 

נדיר לא  תופעה  היא  בכלל.  ההפוך,  ה 

המחווה   את  שיזמו  הם  המרגשת הלימונים 

 לבנו. הזו. נגע ל

 

צוותא" " במפגש

 
 

                           תרבות משולחן 

 אביב הגיע פסח בא"  , "שמחה רבה

משפחתי בסביבתנו  טיולון יתקיים  ,(30.3) י"ז בניסן ,יום שלישיב ❖

 וה מבטח.לאיזור נ ,הקרובה

 סמוך  ,16:00בשעה  -  יציאה רגלית )עם עגלות(

 למפעל השעונים.

 נטבול וחץ וקשת, , פעילות פיי: הליכה קצרהבתוכנית

 וכיבוד קל במהלך הטיול. ,צירה לילדים הצעיריםות יפעיל

 מוזמנים בהנאה! 

"הקליינע   לכל המשפחה!  מופע ,18:00בשעה  (31.3) סן ביום רביעי, י"ח בני  ❖

 מוזיקאים צעירים   תלהקאנשים קטנים(  -)מיידיש  - מענטשעלעך"

 בעיבודים חדשים  ,מחהשמנגנים מוזיקת כלייזמר יהודית ש

 .שמחים ומרגשים - ניםוהניגו .מרענניםו

 במהלך החג מוצגת בלובי חדר האוכל תערוכת ציורים  ❖

 . יורצהשל חברינו בחוג 

   . ומשמחים בריאים אביב  וימי  , שמחוכשר ג פסח נאחל לכולנו ח

 תרבות הועדת                                   
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 סף הודה יואסתר וי /ה? י מה קורא בספרי

 חדשים ספרי עיון

וני כנג  יחים,ניידים  האליטות  של  ד  מאבקן 
 גדי טאוב.  /הדמוקרטיה הישראלית 

 

 ./ דפנה מיתר  על סף החיים

 / ג'וזף ג'בלי.   המרדף אחר הזיכרון 
 

אש   עיתונאי תחתמלחמה,  חי ב

 ן ישי. רון ב  /
 

הדלפות    ,סודות  בלבד,  לעיניך

 וחשיפות / שמעון שיפר.   
 

 מעגל השנה / סיון רהב מאיר.  ים, ימים בא
 

בראייה  פרשת קסטנר  צח פעמיים?  ם נרהאמנ
 שת / אלי ריכנטל.מחוד

 

העבדים מרקוס  ספינת   / אנושית  היסטוריה   ,
 רדיקר.  

 

למה עם  מנלהתחיל  כיצד  גדולים  ,  היגים 
 סינק. יימון לה / ס ים השראה לנקוט פעו מעורר

 

 / אלידע בר שאול.  גיבורים שלנו

 / דן מוריין.  להס, בדרך שקמלה הארי
 

 / ברק אובמה.  ארץ מובטחת

 / יוכי ברנדס.  צעיר כשאלוהים היה

 

 חדשים  ספרי קריאה
 

 / קתרין סנטר.  צעדים קטנים של אהבה
 

 )מתח(. / גרג הורביץ אל תשקר לי
 

 / ג'נין קאמינס.  קאיתאדמה אמרי
 

 / הת'ר מוריס. ל צילקהע שהמס

 על סיפור אמיתי(.  מבוסס)
 

 / שרה ג'יו.  חים בפריזהפרכל 

 

ויש עוד  הרשימה חלקי נו  חדשים. א  ספריםת, 

שמחה לחברים ספרים בתאי הדואר, שמים ב

עקד,   לבית  לבוא  בחום,  לכם  ממליצים  אך 

כלבבכ ספר  לבחור  וללהתרשם,  הנות ים, 

 אחרת.מחוויה 

 ריאות איתנה  שמח וב   חג אביב            

 

 

 בנה וצת יבק 23.3.21בחירות תוצאות 

 6 מרצ מרץ   175 ב ימינה

 3 יז זליכה -כלכלי  54 מחל ליכוד

 3 שס  ש"ס  48 פה עתיד שי

 2 ג יהדות התורה   48 ת  תקוה חדשה 

 2 ר בריאות  42 כן כחול לבן

 1 ל ישראל ביתנו   33 אמת  עבודה

 1  בן פתק ל  26 ט  הציונות הדתית 

 444  סה"כ מצביעים     
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 זאב ספראין עבודת נוער / הערות קצרות בנושא תקנו

בא חברים  ש  אספה.  קבוצת  אלו  עמדת  מה 

  , ותהו  ?בשכר  ,בנה כלפי עבודה 'שחורה' בחוץי

ובכן ברורה.  אינה  זו  לשאלה  התשובה    , כאילו 

  יבנה הנוכחית מתנגדת קבוצת    ,למען הבהירות

בשכר פש  .לעבודה  מתקנון  ו  וטזה  נובע 

מחוקי   וגם  ערכינו,  את  המשקף  ההתאגדות 

גם  מדינ וביטוח.  מיסוי  בנושאי  ישראל  ת 

והתקנ שהוצע  נפס שון  בו  לכך.  הדיון  רמז  ק, 

כ'בעיה' הוצגה  בחוץ  אנו  שבשבילה    ,עבודה 

אבל  מוכנים   לבנינו.  ישיר  שכר  לשלם  אפילו 

כשלה התקנון  זו  ,הצעת  מעובדה  .  בהתעלמות 

בחוץ   בשכר  קיבוץ  אעבודה  לחברי  סורה 

ייול'תלוי  המשפטי(.  המינוח  )זה  בהם'  יתכן  ם 

ער את  נשנה  שבעתיד  הק כמובן  אך    ץ,בו יכי 

בוצי  יר, אין מקום לגמגום הקכרגע המצב ברו

 בנושא.  

 

בחוץ  ,לדעתי  ב. בשכר  עבודה  בנושא    , הטיפול 

כולו   מל ב מסור  קטונתי  ההורים.  כיצד יע י ידי    ץ 

לנ חנוך  'דרכו'.לחנך.  לפי  /  רכד  ער  האב  של  ו 

הקיבוץ    ,האם של  דרכו  אך  הבן.  של  ודרכו 

בעברור מאמינים  אתם  אם  הורים,  קרון,  יה. 

 יכם החביבים. ם ולבנלבנותיכ ידו אותוהג

 

 כוחה של שפה.   ג.

החדש המבנה  הש  ,בעקבות  נתה.  תהשפה 

במקום   הנהלה  קיבוץ,  במקום  קהילה 

אין הבדל אמיתי    כירות. אשכול במקום ???מז

המונח שפבין  של  בכוחה  אך  ליצור  ים,  ה 

הש נגד  מתקומם  אני  הללו.  ונ יתהליכים.  יים 

יש בכל מקום. המונח    קהילה כזאת או אחרת 

ייחוד    הילה''ק גם  אולי  חברתית,  זיקה  מבטא 

סתם   לא  אנחנו  מסוים.  תרבותי  או  ערכי 

חברתית  ,'קהילה' שהיא  יחידה  עם  י   ,אלא  חד 

כן מקובל.  מינוח  לכך  יש  כלכלית.    , שותפות 

בואו   'קיבוץ'.  לכך  קוראים  נכון,  ניחשתם 

. לאחרונה הצטרפה אלינו  נחזור לשם האמיתי

ה". ובכן ק.  דשה בשם "ק. היל חברה חיננית ח

 , אנא שקלי להחליף את שמך בשם אחר  ,הילה

 חינני לא פחות.  

ל'מנהל' 'מזכיר'  בין  ההבדל  בעמדת    ?מה  לא 

. סטלין היה המזכיר הראשון של המפלגה,  כחה

המבטא   מונח  הוא  מזכיר  אבל  מזה.  יותר  לא 

ומשד פעו שוויון  שיתוף  אחור  מתוך  וה  לה 

היררכיה  והיעדר  מבטא וחברות,  'מנהל'   .  

  . ה'מנהלים' שלנו אינם מנהלים  ,שלטון. בפועל

זמני לתפקיד  שנבחרו  חברים  חשוב    ,הם 

רק  לא  היא  המתאמת"  "ההנהלה    ואחראי. 

תהליכי    ,תאמתמ את  למשל  )ראו  מנהלת  היא 

ההחלטות בנושא תקנון עבודת נוער(. אז בואו  

החדשי מהשמות  תרבות    ,םנחדול  המבטאים 

י משלנו.  שונה  כרגע  ניהול  לנו  מזכירות  ש 

חברתי   מזכיר  יש  'מזכירות'(.  )סתם  כללית 

חברתית( משק  ,)ומזכירות  מזכירת    ,ויש 

 . מזכיר כלכליו

ב אחרת, אך תקנון ניתן  תוכ  אני יודע שבתקנון 

לשנות )ראו הסעיף הראשון שהעליתי(, ובעיקר  

לנו  שרכשנו  העילגת  השפה  את  לשנות    , אפשר 

 בהשפעות מן החוץ.  

ץ. קי.בו על החתום:                                          
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  דברים לזכרו של רמי עפרוני ז"ל

 גדלור כבה !!! המ

,  העיפרון, המחק, המדגש : וח ולצאת לחופשהם לנליגדלור כבה, ועכשיו יכו המ

 העט והנייר.

 ...   המודעה, הכרזה, הטקסט

ילדיו, נכדיו   -ו ואנחנ ,סבא רמי הלך לעולמו / . אבאמטאטא הכבישים והיעה

טמעה וניניו, ניצבים המומים וכואבים,  אך בטוחים שבכל אחד ואחת מאיתנו נ

 מורשתו של אבא.  

אם  אם בעצה,  ,עזר בו בעברנ ,ד את אבא היוםא לכברבים מהציבור היקר שב

 ד.בניסוח, אם בהגהה,  ועוד ועו

. ממנו  ך אהבמחוייב למקום, לקיבוץ ולמדינה שכל כ  .אבא היה פטריוט קיבוצי

 מההתחלה ועד הסוף. ,קטן כגדול ,ילדיו, לעשות כל דבר, למדנו

 כל פרט ופרט חשוב.  

ל באירועי התרבות שהופקו בקיבוץ עיף פוהיה שות ,אבא היה תרבותניק כל חייו 

 נות חייו. בעשרות מש

להצחיק ככל שניתן. המורשת הגדולה שהשאיר  ,מות וכמובןאהב להופיע על הב 

תשמש לנו כעמוד האש   ,ובטוחים אנו שגם בקיבוצו יבנה ,ומשפחתו ילדיו ,לנו

 ותוביל אותנו.  

 וך.. אסתטיקה, נקיון וסדר, והכל בחי  ,מורשת של אהבת האדם

  ,ועל יקיריך וכוחותיך אזל  פרשת כנפיים ברגע שהרגשת שאתה נטל -בא שלנו א

 ונלקחו ממך המילים. 

גדלור שכבה, ונשמור לך את אור המאנחנו נמשיך להדליק בגאווה  .נוח בשלווה 

 באהבה.  ,על אפרת

אין מילים   .אורית  וד'ר מיטל ,לא ניתן לסיים בלי תודה גדולה למלאכיות בלבן

על התמיכה  ,וץחנו כולנו מודים לכן ולצוות הבריאות של הקיבמה אנעד כ לתאר

 זרה בשעותינו הקשות. והע

שבחוכמה ורגישות ואהבת  ,ואשתו היקרה של אבינ  ,תודה ואהבה לאפרת ,ולסיום

     למוסיקה ולציור.   , וביחד עם אבא קיימו בית של אהבה לאדם   , אמת השתלבה בחיינו 

 :ת זוגםובנו ילדיו ובני ,תודה מכולנו

 טל, אבישג, חיליק ועדו. גיל, 

 ויונה., איציק ליזט, תולי  ,שולמית

 המסך יורד. ,האורות כבים
 גדלור כבה. המ

 .בשם המשפחה עידו עפרוני כתב



11 
 

 זהו רמי...  
 י יהודה שריד מפ הספד

לאחר   ליבנה  שהגיע  הירושלמי  הילד  רמי, 

נרצח  אשר  מאביו,  שלוש  בגיל  שהתייתם 

וזכה  ערבי,  מתנקש  ע"י  לירושלים  בדרך 

כאן להקי לתפארת    ם  שולה  משפחה  עם 

ילדיהם וחמשת  ז"ל  א   ,רעייתו  ף  המעמידים 

ד המשךהם  הנצי  ,ור  ובעין  בקבוצה   ,ב"כאן 

 כממשיכי הדרך. 

א כשאפרת  המשיך  ובהמשך,  לצידו,  שתו 

הערכה  מעוררת  וחברתית  משקית  בעשייה 

 והתפעלות. 

התרבות  הרוח,  שעולם  איש  משפחה,  איש 

קה, היו  מוזי  ספרות ושירה ובעיקר  ,מנותוהא

עולמ שאומר  עבורו  וכפי  ונעלים,  נשגבים  ות 

נָּ  רָּ ד  אגֹור  תַרִבינ  של  "  :טָּ האמיתי  עולמו  בנין 

והיופי   האמת  של  החי  העולם  הו ז  –האדם, 

 ."מנותתפקיד הא 

לכלאבל   היטב    ,מעל  המעורה  עבודה,  איש 

 ושותף פעיל בכל החזיתות.   ,בוץיבחיי הק

 !זהו רמי –חבר קיבוץ אמיתי 

ובהצלח  רמי, כולם,  בין  לשלב  צורה  ת 

 מופלאה.  

  .ומופת לחריצות השימשת דוגמ

בגד"ש חבריו    ,חקלאי במשך שנים  עם  שירד 

הלת וריכזת מגרעין "עציון" לשדות שבנגב. ני 

  –את האולפן לעברית, ניהלת את ענף המזון  

למזון שדאג    גם דאג  אבל    , כאקונום 

היה  כך  שכל  המתחם,  כל  של  לאסתטיקה 

לך.   במכון  עבדת  חשוב  משמעותית  תקופה 

  !רמיזה    –אותו ניהלת שנים רבות    ,התערובת

מזכירות   וחבר  "עמודים"  כעורך  שימשת 

'מקבץ   את  ב"הצופה"  כתבת  הקבה"ד, 

בוץ הדתי', שימשת כעורך "זרעים" של  יהקמ

מספר   "מבית"  את  ערכת  עקיבא,  בני 

הקבוע   הטור  בעל  והיית  קדנציות, 

 ". "הדשא של השכן - ב"עמודים"

באכ פעיל    ,מנותמאמין  בחיי היית  מאד 

ות ואם  מרכז תרבהתרבות של הקיבוץ, אם כ 

שהיו   גדולים  אירועים  של  בפועל  כמפיק 

ה "חגיגות  כמו:  ועוד 30-ביבנה,  "היובל"    ,"

אותך נזכור  לא  ואיך  כמנחה    ,ועוד. 

בק ואירועים  מסיבות  של  בוץ יהמיתולוגי 

  !זה רמי  – ?שנים רבות

ובאהבה רבה אחר   בדאגההיית חבר העוקב  

ח מאמץ  קיבוצו,  חוסך  ואינו  לעתידו  רד 

ולעוררלה "נרדם    ,איר  מישהו  שמא 

מקיים"   ,בשמירה" ונאה  דורש  "נאה  ותמיד 

  !זה רמי –

 שנה עבדנו יחד במפעל השעונים. 22

 יושבים כמעט בצמידות, החדר שלי ושלך. 

הרדיו אצלך, תמיד מכוון למוזיקה קלאסית  

חרש   לה  עצמו  ברקע, המתנגנת    -  כשרמי 

  הזמן. עסוק באריזה, עסוק   עסוק. עסוק  כל

שעונים, שעונים   בסימון  בהבאת  עסוק 

 מנתב"ג, או מהנמל.  

 !זה רמיחרוץ מאין כמוהו. 

בוקר המפעל    ,כל  שערי  את  ראשון  פתחת 

האנשים   ,05:00בשעה   שאחרון  עד  ונשארת 

הרשמית הסגירה  לפני  לא  פעם  ואף   , יצא, 

תמי18:00בשעה   יכו.  עליךד  לסמוך    . לנו 

מיל זו  שלך  נמ  .המילה  אתה  צא.  כשצריך, 

)ורמי כאן  לכם  עלאספר  תכעס  אל  י(  י, 

טובה" "מילה  מהמזכירות  ואני   ,שקיבלת 
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ממ שנכתב:  מצטט  על  ה  לרמי  טובה  מילה 

וכשיוצא  בעבודה,  התמדתו  ועל  מסירותו 

בגיל   גדול 82לחופשה  "חור"  יוצר  עדיין   ,

 זה רמי! במקום עבודתו.

 אותו מאד.  הבנו א

מילה  להגיד  שלו  להתעניין,  היכולת    טובה, 

תשו לתת  לשאול,  מה  לעשות  לדעת  לב,  מת 

ניחן    ,מחווה למישהו יכולת שלא כל אחד  זו 

 זה רמי! אבל  –בה 

רמי    ,ואולי משהו אישי שיתמצת את האיש. 

של   מסוים  פורמט  מחפש  שאני  ממני  שמע 

שמאד מצא חן בעיני. וכשהתעניין אם   ,סידור

ה לוכבר  אמרתי  זמן,   :שגתי,  לי  "כשיהיה 

ועל    חזרתיבזה".    אטפל  לשעונים,  בערב 

 !זה רמיהשולחן מונח הסידור שכה רציתי. 

מסו בוועדה  תפקיד  למחרת  סיימתי  ימת, 

החדשה הוועדה  על    , בחירת  מונח  היה 

ועליו כתוב:  ומעוצב  השולחן שלי, פתק קטן 

 זה רמי!  ."אשריך שצלחת"

כך הרבה: על חוש  , כל  אפשר לספר עליך רמי

יעורים ניות, על השההומור המושחז, על הצי

השת בהם  הרבות הרבים  הוועדות  על  תפת, 

על   כיהנת,  עדיין   ,מורשתהועדת  בהן  שאתה 

על   הרבה,  כך  כל  בה  ותרמת  בה  חבר 

על   חברים,  אסיפת  לכל  להגיע  הקפדתך 

שנים כה רבות,    אספההיותך חבר בנשיאות ה

משמע כך  הכל  דמותך  בעל  חיינו  ותית 

שכת הרבים  המאמרים  על  בת  הקיבוציים, 

זו  ,"ל"מבית בשבת  שבהם  אבל  והאחרון   !

הוראות  להם  שהשארת  ממשפחתך  שמעתי 

וביניהן לא שהה  , מדויקות  להיות  חייב  ספד 

אלא   אניקצרצרקצר,  ומי  את    ,.  שאפר 

 איש יקר שחבל שאיננו.    .בקשתך

הַׁ  ֲעֵשה  וַׁ ט  ְמעַׁ ֱאמֹור  אֹוֵמר...  אי  מַׁ ...  ְרֵבהשַׁ

טו(.   א,  אבות,  הרמב"ם:  )משנה  ומוסיף 

ם הרבה.  ועושי  צדיקים אומרים מעט  ו:ואמר"

)ל שייעד  אבינו  בפת    3-כאברהם  המלאכים( 

והבי וג'  לחם אחת  ובן הבקר  וחלב  א חמאה 

 . סאין קמח סלת"

רמי, כמה תחסר לי. בדיוק כשאני הכי צריך  

יתקן,  מי  שכתבתי?  מה  על  יעבור  מי  אותך. 

  ?נגיעה שתשפר וזאיסיף מי יו

 זה היה רמי! 

 שלא תדעו צער!  –דים ליללאפרת ו

 וך! יהי זכרו בר
 

 / רותם בית אריה  היה שם אחד...

עשור לפני  בקבוצת  הגעתי    ,בפסח  לקליטה 

ואני ממקום    ,יבנה  הנדהמת  עירונית 

מ התימהוני.  החדש,  בוקר,  הימצאה  די 

סגרירי   היה  ההם  הקשים  האביב  שבימי 

היית מתפקעבורי,  השעונים י  במפעל  דת 

יום האריזה.  מגיעה  יום    לעבודת  הייתי 

ב טוב'ומקדימה  קריר  'בוקר  הנהון  נוכח   ,

  שלא השכילו להכיר   ,מצד אלה הקיבוצניקים

חדשה  נקלטת  של  לאורח    , בכאבה  ובזרותה 

 החיים המקובל בקבוצה.  

שופע   מרשים,  בחור  אחד.  שם  היה  אבל 

י יום  שהקפיד  פנימית,  ורגישות  ום  חכמה 

אחד לקב שם  היה  רחב.  בחיוך  פניי  את  ל 

ודישזי לשלומיהה  ששאל  אחד  וניחם.   , בר 

לנו  והסבי היו  יופיו.  ועל  המקום  זה  על  לי  ר 

לרוב קיב  .שיחות  ועל על  עבודה  ועל  וץ 

וכך פסיכולוגיה.  ועל  הוא    ,מוסיקה  יום  יום 

התעניין בעולמי ואני התעניינתי בעולמו. עם 

עו  ,הימים יפי  בעיני  והתרחב  תחושת  למו, 

שהביא אותו  הבית הגיעה. ועם תחושת הבית  

בכניס האנשים  חיוכי  התרחבו  תי האחד, 

והחלו  המבטים  הפשירו  השעונים,  למפעל 

לה חיבה  איש  קיקשרי  אחד,  שם  היה  שר. 

 יקר ואהוב ונדיר. רמי עפרוני. 



13 
 

 

 נפרדת מרמי  "מבית"מערכת 

עורכי   הכרת    "מבית"אנו,  מרגישים  האחרונות,  גבשנים  היינו  תודה  שבוע  כל  לרמי.  מאוד  דולה 

עם    ,והוא החזיר לנו במהרה את הדפיםני האחרון,  פליון המודפס בשלב הלאים אליו את הגימבי

תיקוני לשון, עריכה והארות מחכימות, שלא פעם הצילו .  מסומנים בעט אדומה  יוהערותיו ותיקונ

שהיו השגיאות  גדולה.  ממבוכה  אחר  ,אותנו  נוצרו  כלל  ההגה בדרך  רמיי  שלו.  ניס  ,ות  ון יעם 

הע מעין  העריכה  היה  שלו,  פשיר  עבורנו.  תמךימנטור  הידועים     ,האיר  , רגן,  ובהומור  בחן  והכל 

דרג את רמת העיתון במאמרים  יבכתבות ובמאמרים, ולאחרונה ש  "מבית" שלו. הוא העשיר את  

חדשים ספרים  ב  ,על  וחיינו  חייו  חומרי  לבין  הספר  בין  קו  מותח  לנו    קיבוץ. כשהוא  תחסר  רמי, 

 מאוד. 

   .לדורותיהם, דינה  "מבית"בשם עורכי 

 .אורית פרל  –וחג ראשון של פסח "  צו"  'אחות כוננת בשבת פר

   .נא להתקשר למרפאה ,בשבוע הבא פאהבמרשעות עבודתה של ד"ר מיטל לגבי 

 .נייזט עפרול –ערב שבת שביעי של פסח ב . לאורית פר – 26/03/21– ב: י במרפאהימי שיש

,  12:00המרפאה תיסגר בשעה    -  ם שני ושלישי י בימי חול המועד לא יילקחו בדיקות דם. בימ   –!  תזכורת*  
 . 13:00המרפאה תיסגר בשעה    -  ובימים רביעי וחמישי 

 
 .     1221  –  איחוד הצלה ,  4000  -ת בכוננות  ו אח חירום:  ון  טלפ 

 צוות המרפאה מאחל בריאות וחג פסח כשר ושמח לכולם                                                                                       

                                     

 

                                                   

 

 אבלים 

 פטירת חברנו  לע

 ז"ל  עפרוני רמי      
 , עידו, טל, אבישג ובני משפחותיהםגיל, לחיליק )יחיאל(, 

 בני המשפחה ונחשון  ו נועם,   ,איילתגלעד,  :פרת וילדיהלא

 משתתפים בצערכם 

 קבלו את תנחומינו 

 בית קבוצת יבנה 
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 ליב טגו שמשון  /ה של הנהלת קהילהשולחנ 

 גאולה. פעמי 

הסדר   שנהבליל  בביתנו   לפני  ספונים  היינו 

למשפחה מצומצמים,   מתגעגעים  נבוכים, 

ידענו   לא  עדיין  תהמורחבת.   יקחלהיכן 

עדיין  אז  שהיתה  הקורנה  מגפת  אותנו 

"בקטנה"  ליהבחיתו נעשה  פסח  ניקוי   אי ו. 

שנה   חלפה  גדולה.  היתה  ואנחנו  הבהירות 

איזו  אחר.  במקום  זה  לרגע  נכון  נמצאים, 

 ה.שהיא הרגשה של פעמי גאול

שחרור והצלה של הגאולה לפי ההגדרה היא  

 ד.אדם או של קבוצה מצרה או משעבו

 האמנם? 

בנין המשרדים לפסח ממש    השבוע נקינו את

שני אוכמו  שנתייםתו  קו  רביעי  לפני  ביום   .

  , כל דיירי הבית, רמנו ה חזרנו לאולם הישיבות ו 

לחג   שנתייםכמו  כוסית  ממש   לפני  בהבדל 

 . ת רק לבעלי תו ירוק מותר היתה  הכניסה  קטן:  

שאנחנו היא  השלישי  ,ההרגשה  הסגר    , מאז 

שיפור   ויהיה  במגמת  הדרך  ארוכה  עוד  אך 

זאת  ת ובכל  לנקוט באמצעי זהירועדיין  עלינו  

   . מלאו בתינו בבני משפחה ובאורחים בפסח ית 

" הציווי  ֹשֵתיֶכםתחת  ַנפ  ל  ֹאד  מ  ֶּתם  ַמר  ִנש    " ו 

עצמאות  אנחנו נערכים לקראת אירועי יום ה

ישראל.  73-ה מדינת  התקיימה    של  השבוע 

וצח"י ישיבה   תרבות  ועדת  של  משותפת 

ויום העצמאותאירועי  לקראת     . יום הזיכרון 

לק עד  חלקםאת  יים  הכוונה  שאפשר, ,    כמה 

עם לטקס    .ברוב  הקברות  בבית  ההתכנסות 

ובהקפדה    יום הזיכרון תהיה במתכונת שונה

כללי העצמאות התקהלות  על  יום  בליל   .  

ב חגיגית  תפילה  הכנסת נקיים  בית    מתחם 

תו  בעלי  צמודים,  מרכזיים  מוקדים  בשני 

השאר   וכל  הכנסת  בבית  יתפללו  ירוק 

ה המרכזי  ברחבה.  לטקס  יתקיים הגדול  א 

והסעודה  לבתים  וישודר  יוקלט מראש  והוא 

 ויצאלקראת החג  )   החגיגית תפוצל לשכונות.

 (והנחיות מסודרותום פרס

לשגרה החזרה  החג    ,במסגרת  לאחר  מיד 

האוכל חדר  הצוהריים    ייפתח  גם  לארוחת 

שבאחרונה    האוכלוסייל לאחר  יותר  צעירה 

היה   רק  הוא   המבוגרת  יהאוכלוסילפתוח 

האוכל    הסעדהשהמובן  וכ תהיה  בחדר 

 . ירוק תו לבעלירק  ,מותרת

נ זאת  לכל  א בהזדמנות  תודה  הענפים מר 

רבות  שסייעו   וועמלו  לפסח  כן בהכנות 

לשבת הגדול ולליל הסדר  חות  אספקת הארול

. אתגר מורכב בפני עצמו אליווהחג הצמודים  

 שדרש תכנון מוקדם לפרטי פרטים. 

בור  "אמרת    "פסח"אמרת    "תחמיץכיסוי 

הולכים   זו התחמיץ  בורות  העונה. 

הירוק החיטה  בעשב  הנאסף    ומתמלאים 

נו יכמו שירות מילואים רבים מצעיר.  בשדות

גיל   האחיק  60עד  בימים  גיוס רונים  בלו  צו 

תחמיץ.   בור  השתחררו לכיסוי  כבר  חלקם 

 כיסוי הבור עוד לפניהם. - אחריםו

ומרתק.    כיסוי הבור הוא מפגש חברתי מיוחד

מ  הוא כעבור  לרוב  ומסתיים  בחושך  תחיל 

במזרח. עולה  כשהשמש  מדובר   שעתיים 

העבודה  גבריבמפגש   שבו  זרועי  רב  קשוח,   ,

שכםהיא   אל  במפגשכם  לרוב  מדובר  של  .  ש 

האחרונה שבשנה  מגפת חברים  בצל   ,

הרבה    הקורונה, נפגשו  בכלל.  לא  זו  אם 

וחידוש  מחודשת  להיכרות  הזדמנות 

אם .  יםהיו חסרשכל כך    ייםהקשרים החברת

נשמרת והמסורת  טוב  זוכר  בסיום    ,אני 

ארטיק מקבלים  שנקרא:  העבודה  מה   .

בשביל  נשארתי  הארטיק  בשביל  "באתי 

 כיסוי הבור" 

 ! נו חג כשר ושמחשיהיה לכול
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 עיצוב העטיפה: רני יעקובי 


