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סדר יום שבת וחג

יום שישי י"ד בניסן
תענית בכורות לאחר תפילת שחרית במניין ראשון (בלבד!) -לימוד מפי נחמיה רפל
סוף זמן אכילת חמץ – 10:06
סוף זמן ביעור חמץ – 11:23
– 18:48
הדלקת נרות
מנחה וערבית של חג –  19:03לימוד בין מנחה לערבית

שבת – חג ראשון של פסח
שחרית
מנחה גדולה
מנחה קטנה
לימוד
צאת החג

– 08:30
– 13:30
– 17:30
– " 17:45סוגיות במסכת שביעית" מפי זאב ספראי
– 19:49

חול המועד
שחרית מניין ראשון – 06:00
– 07:30
מניין שני מרכזי
בברכת חג שמח וכשר,
הגבאים
מזל טוב !
* לליאורה ולבנצי טסלר לבת המצווה של אופיר ,בתם של מיטל
ואיתמר מטיאש.

שמעון אפרתי
* הציור בעמוד השער – פרי מכחולו של 2

כאילו יצאתי ממצרים  /דינה ספראי
משתבשים .האם התרבות שלנו מעודדת את
מורך הרוח או את האחיזה בתקווה?

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו
כאילו הוא יצא ממצרים"  -איזה מרחב ענק
פותחת האמירה הזאת לדמיון ,ככלי להעשרת
הזהות ,ואיזה מקום יש לפרט בתוך מסגרת
סיפורית ידועה ומחייבת .לחצתי אצלי על
כפתור "הבכל דור..כאילו" ,ועלו כמה דברים:

ד .ובאותו עניין ,בכיוון אחר – כשאני
קוראת על מרים הנביאה שמקהילה בעקבותיה
את הנשים לשירת הים ,אני רואה בעיני רוחי
את "ממציאת הז'אנר של הקולולם" – שירת
הרבים  -כדי להכיר תודה או לחזק.

א" .הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו"
(שמות א' ט') .בדרך כלל ,תשומת הלב ממוקדת
באכזריות של פרעה ובסיפור הלידה ,אבל
אותי תפס גם הנימוק הדמוגרפי .הפסוקים
האלה טבעו בי התנגדות אינסטינקטיבית לכל
דיון על צמצום ילודה לאוכלוסייה ש"לא באה
טוב בעין" של מישהו אחר .אבל מדי פעם
עולה אצלי השאלה  -מה הגבולות שלי? מה
ההגדרה שלי ל"סכנה דמוגרפית"?

ה" .ונצעק אל ה' אלקי אבותינו ,וישמע ..
וירא  ..ויוציאנו( " ...דברים כ"ו ,ז') .אני נתפסת
להשתהות של הכתובים על הצעקה ועל
ההקשבה ,הראייה וההיענות .ריבוי הפעלים
הוא בעיניי הזמנה להיות עם הזעקה רגע לפני
שעוברים לשלב המעשה והפתרון .לא לרוץ
מיד לנוהל ,לפרוטוקול ,לתביעה ולמיצוי הזכויות,
אלא להטות אוזן ,לראות  -ואז להיענות.
ז .כידוע ,משה לא נזכר בהגדה .ומקובל
לפרש זאת ברצון להדגיש את יד ה' ואת
מנהיגותו ,ולא את האדם שהנהיג את הדור.
בתרבות הנוכחית ,שמטפחת את ההערצה
כלפי מנהיג ,או בתמונת ראי – את השנאה
למנהיג ,אני מתנחמת בדמות הקצת מגמגמת,
המבקשת את הדרך ,המתאכזבת ולפעמים גם
טועה – של משה ,ומברכת על הבחירה לבחור
בדרך ולא לקדש את האדם.

ב" .וראיתי את הדם ופסחתי עליכם"..
(שמות י"ב י"ג) חושבת על יהודים 'מתבוללים',
אם הם היו נקראים לסמן את שייכותם על
מפתן ביתם – מה היו עושים? נשארים
במסגרת היהודית או חוברים לחברה הכללית?
המחשבות נודדות ליהודים באוקראינה
שהדילמה הזאת הגיעה פתאום לסף ביתם,
ומה זה עשה לתחושת הזהות שלהם.
ג" .והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד"
(שמות י"ד י'-י"א) .הרגע שבו בני ישראל
נעמדים מול הים ,כבר אין לאן לחזור ,ולא
בטוח שהים ייקרע – נוגע בכל אחד שהחליט
על משהו שאין דרך חזרה ממנו ,אך התוצאה
המקווה לא הגיעה .איך נגיב? זה נוגע גם
למצבים לאומיים ,למשל כאשר מחליטים לצאת
לקרב או למלחמה ,אבל באמצע דברים

ח .בימים שמקצועות ההומניסטיקה
בסכנת התאיידות ,אני מתבוננת בליל הסדר
כהזמנה להעביר את הסיפור איש איש בביתו
ובמשפחתו .יש בהגדה קצת מתמטיקה ולא
מעט פלפול ,אבל הסיפור הוא הליבה
האמיתית .ומקווה שכך ימשיך .חג שמח!
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הלכות יום טוב שחל ביום שישי
 .1מי שרוצה לבשל מיו"ט לשבת (כולל להוסיף מים למיחם )...צריך לעשות עירוב תבשילין:
לוקחים מצה ותבשיל (למשל – ביצה קשה) ,מברכים "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על מצוות עירוב"
ואומרים – "בעירוב הזה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק נר ולעשות כל צרכינו
מיו"ט לשבת".
 .2את העירוב (מצה+תבשיל) נוהגים לאכול בשבת בבוקר או בסעודה שלישית.
 .3אין מברכים שהחיינו בהדלקת נרות ובקידוש של שביעי של פסח.
 .4מותר לרחוץ כלים ,לחמם את האוכל ולערוך את השולחן מיו"ט לשבת.
 .5מדליקים נרות שבת ,בשעת הדלקת נרות ( )18:45ע"י העברת אש.
יש להשאיר נר נשמה דולק מערב יו"ט!

הלכות לשבת אסרו חג הפסח
 .1אין להחליף את הכלים ולהוציא מאכלי חמץ עד צאת השבת.
 .2מותר לאכול בשבת זו קטניות (כשרות לפסח) ומותר לבשלן מבעוד יום בכלי פסח (אך על
המבשל לזכור שלא לטעום.)...
 .3גם הנוהגים לברך על מצות "בורא מיני מזונות" במהלך השנה ,יברכו "המוציא" על מצה בשבת
זו (כיוון שאין לחם אחר).
חג כשר ושמח! הרב אילעאי

שיעורים ולימודים תורניים בפסח ולאחריו
 .1ועדת דת מבקשת להחזיר את המסורת של דבר תורה קצר לאחר תפילת שחרית ולפני תחילת
יום העבודה ,בחול המועד .דבר זה נפסק בשל הקורונה ,ונראה כי ניתן להחזירו ,ואף ראוי שכך
יהיה .הציבור מוזמן לאחר מניין ראשון (אורך כשעה) לחדר האוכל (גם באי המניין של  7:30מוזמנים
לבוא לפני התפילה ולאחר ברכות השחר וברכות התורה) .תודה מראש לכל מי שהסכימו לשאת
דברים ,וליעל גדסי ,על הסיוע בעריכת הכיבוד הקל.
 .2שבע ,בשבע ,בשנת השבע"  -הציבור מוזמן בשבתות שבין פסח לשבועות ,החל משבת זו ,לסדרת
שיעורים מפי זאב ספראי ,הנוגעת לסוגיות במסכת שביעית .דפי המקורות יחולקו בשיעור.
בשל אילוצים של הדוברים ,יש שינויים קלים בלו"ז ובסדר הדוברים .שימו לב למודעה בעלון זה.
בואו בשמחה.
קובי שטיין  -ועדת דת
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גיליון זה עוסק בחברי קיבוץ שהחלו לפתח את כשרונם האמנותי "בגיל השלישי" .המונח לכך הוא
"פריחה מאוחרת"( ,באנגלית " , ("late bloomersמונח המתאר מבוגרים שכשרונם או גאונותם
בתחום מסוים מופיעים רק מאוחר יותר בחיים  -במקרים מסוימים רק בגיל מבוגר .בחרנו בשלושה
חברים ש"עשו זאת" :שמעון אפרתי ,עדה חפץ ואלישע תשבי.1
ראיינה וערכה :דינה ספראי

אומנות הזכוכית  /שיחה עם עדה חפץ
מורה מאוד דינמית ,ראיתי כמה עבודות
שעושים שם .יש שם קבוצה קטנה וקבועה
שעובדת הרבה זמן ,וחשבתי שזאת דווקא
הזדמנות לא להיות בהשוואה ,ולהסתדר עם
ביקורת.

העובר מול ביתה של עדה חפץ יתקשה שלא
להבחין מבחוץ ,בחלון צבעוני ומאיר עיניים –
עבודת זכוכית ,מעשה ידיה של עדה .2קשה
להאמין שעדה התוודעה לאומנות הוויטראז'
רק לפני כשנה.
אני שואלת אותה "איך בשלה בך ההחלטה
ליצור בתחום הזה דווקא?"

היה חשוב לך להגיע להישגים .במלים
אחרות :היו לך 'פיקשושים'?
בוודאי .צריך להכיר את הזכוכית .צריך
ללמוד את הכיוונים שלה ,צריך לדעת איך
לחתוך אותה .חתיכות גדולות של זכוכית,
המון פעמים נשברות באמצע וזה נורא
מתסכל .לכל דבר יש טכניקה אחרת ,ולוקח
זמן לרכוש את המיומנות .לא היו לי ציפיות.

עדה :עבודה עם הידיים עושה לי טוב .בחרתי
בזכוכית שהיא קשה ומכאיבה כשעובדים
איתה ,וזה התחבר לי לסוג העבודה שאני
עובדת בה .אמרתי לעצמי :אני רוצה לנצח את
החומר הזה .ראיתי שיש לימודי ויטראז'
במתנ"ס בעיר יבנה ,באתי לבדוק ופגשתי

 1המונח משמש גם עבור ילדים המתפתחים לאט ,יחסית ,בקבוצת הגיל שלהם ,אך בסופו של דבר משיגים את
הפער ולעתים עוקפים את בני גילם.

 2התמונה – בדף העטיפה.
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חדש שאת לא יודעת אם את מוכשרת בו או
לא ,ולא לצאת מעולם העבודה בלי שיש לך
עניין נוסף במקום אחר .אני יודעת שיש
אנשים שזה לא מפריע להם ,אבל לי זה
מפריע .לא נוח להיות כל כך הרבה שעות לבד
בבית .זה מאוד מעשיר.

היום אני יכולה לעבוד לבד והמורה תעיר לי,
אבל בהתחלה זה לא היה כך.
ממה את הכי נהנית ?
אלה שעות של אני עם עצמי .מעין מדיטציה,
ותבונת הידיים מאפשרת לי מרחבים נוספים.
כמו בציור ,גם בויטראז אני מתבוננת בדברים
נוספים ,ומוצאת זוויות נוספות של ראיית
העולם.

זה להכיר מקומות חדשים בנפש?
כן ,וגם ההרגשה שמותר לך!
ספרי לי על היצירה של הדמות הכפולה?
התמונה מבוססת על ציור שמצאתי
באינטרנט .בחרתי בה כי היא משקפת שני
צדדים של אותו אדם ,צד אחד ייצוגי ומוקפד,
ובצדו השני משוחרר וחופשי.

כמה זמן את מקדישה לתחביב?
פעם בשבוע אני בסדנת הויטראז' מ 09:00-עד
 13:00ואחר כך אני חוזרת מותשת .אני מאוד
מרוכזת בעבודה.
את יכולה להכין ויטראז' בבית?
יש לי כלים בסיסיים ,אבל צריך
גם מכשיר הלחמה ושיוף.
את עדיין עובדת .בעצם ,איך
בעצם מתנהל השבוע שלך?
אני עובדת בממוצע שלושה ימים
בשבוע בחוץ ,ואחר-צהריים נוסף
מחמש עד תשע .אני עובדת המון.
המחויבות הזאת לא מאפשרת לי
להשתתף בפעילויות כמו חוגי
התעמלות וטיולים .העבודה
מעניקה לי הרבה סיפוק ומפגש
עם אנשים מאוד טובים .כל הזמן
לומדים ,ויש הרבה הערכה .אבל
אני שוקלת להוריד הילוך.
יש לך מה לומר לאנשים
שנמצאים בשלב הזה של החיים?
כדאי למצוא מה שמעניין אותך
לעשות ,ולא לפחד לעשות משהו
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לפתע קו נתחבר לקו  /שיחה עם שמעון אפרתי
שאני צריך להתחיל .חיפשתי מקום ללמוד
ומצאתי מורה בגן-יבנה.
כמה זמן לקח עד שהרגשת שאתה עומד על
הרגלים שלך?
לקח לי חודש ללמוד אצל המורה הזה בסדנה,
עד שהבנתי שאני לא מבין שום דבר .קיבלתי
קצת יסודות .אבל לא קרה שם משהו .ואז,

בפראפראזה על השיר "מחכה" של עידן
רייכל ,הציור אצל שמעון אפרתי בא כמו קו
חרוט על כף יד ,בטוח בעצמו כאילו היה שם
תמיד ,וחיכה שנבחין בו .וכך ,אם במקרה
הזדמנתם למסדרון שליד הצריח של חדר
האוכל ,תופתעו משפע של ציורים פרי מכחולו
של שמעון ,ואם תיכנסו לקליניקה הסמוכה,
תגלו אוצר שלם של ציורים בפנים .קשה
להאמין שהשפע הזה נוצר במשך שנה וחצי
בלבד.
על שולחן הקליניקה אני מבחינה בספר של
יצירותיו .שמעון כותב בפתח הספר:
" ---בתקופת הקורונה פנתה אלי כלתי,
נעמה ,וקבעה:
תתחיל לצייר ואעשה לך תערוכה ...
בסדנת הציור ,לא היו לי הצלחות של ממש
ברישום התמונה ובהעלאתה .אבל בבית,
בחדר העבודה ,החלה תופעה שהפתיעה אותי.
לפתע קו נתחבר לקו ,צבע לתמונה ...
ופתאום יותר ויותר בדים לבנים
הפכו לסיפור צבעוני ,לצבע וצורה,
המספרים סיפור עבורי ...
תודה לתומכים,
לאלו שהאמינו שגם מן הסלע
הזה ...יצאו מים".

דווקא בבית– ,זה בא .התחלתי רעיון .צילמתי
עץ בירידה מאיזור המרפאה לפעוטונים,
והתחלתי לצייר .בהתחלה ניסיתי לשחזר את
הצילום ,ואז שיניתי והוספתי באופן ספונטני,
ופתאום אני רואה שיש תמונה .הייתי אומר
שקרה לי נס .משהו שהתגלה .ברגע שיצאתי
לדרך באופן עצמאי ,למעשה הפסקתי ללמוד
אצל המורה .הוא החמיא לתמונה אבל ברגע
מסוים הוא אמר' :אתה גמרת איתי .יש לך
את הסגנון שלך .אני לא יכול ללמד אותך
מהתחלה את הטכניקות של הנחת צבע .יש לך
את הכיוון שלך ואני לא אקלקל אותו' .ברור
לי שאפשר ללמוד הרבה ,השאלה היא לאן
רוצים להגיע .לא מספיק שהמורה יודע מה
צריך לעשות ,אלא הוא צריך גם להנחות בדרך
שמתאימה לי.
מה תהליך היצירה אצלך?
תהליך הכניסה לכל ציור דורש מאמץ .זה לא
חלק ולא "ישר מגיע" .אני מנסה דברים
שונים .יש לי רעיון כלשהו ,ואני מתחיל אותו
ותוך כדי תנועה ,התמונה מתחילה להשתנות.
אני מניח את התמונה בזוויות שונות ומתבונן
מהכיוונים השונים ומתקן ,וברגע מסוים אני
אומר :זהו .זה מה שאני יודע לעשות .לפעמים
הדברים קשורים יותר ליופי ,ולפעמים הם

 איך התחלת בזה?נושא הציור תמיד "היה לי ביד" (מעבר לזה
ששלמה ,בני ,הוא צייר ,אם כי בסגנון אחר)
והייתי מצייר לילדים ,אבל אף פעם לא הגעתי
לזה ולא העזתי להיכנס לנושא ברצינות .אחרי
כמה שנים טובות בפנסיה ,כשריווחתי קצת
בין שעות העבודה ,והגיעה הקורונה ,החלטתי
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מה העיסוק בציור עושה לך?
הרבה פעמים תחושה של נס .אני מתחיל
בפרח מסכן ויוצא משהו אחר .אני לא יושב
שעות .אני מתחיל רעיון ,מניח ומפתח אותו
אחר כך .חוזר אליו כל פעם לחצי שעה ,שעה.
זה עושה לי טוב.
גם הספר הזה ,שיצא ,נתן לי הרגשה טובה.
הנכדה שלי ,הבת של שלמה ,ערכה .אני רק
נתתי לה חלוקה מסוימת של הנושאים והיא
עשתה את היתר.
איך אתה משלב את זה עם העבודה
כפסיכולוג?
אני עובד בערך חצי משרה .במסגרת העבודה
אני עוסק באבחון לימודי שזה תהליך של יום
בערך (כולל אבחון ,קביעת תוכנית לימודית
והכוונה כוללת לילד) ,כך שיש לי שניים עד
שלושה אבחונים בשבוע.
הציור מתווסף לעבודה .אינני חושב שהייתי
יכול לשבת ולצייר כל היום .הציור מעניין
ומושך אותי ,אבל אינו בא מצורך אדיר.
שונים
בציורים
הישג
ראיתי
ובהוצאת הספר .שמחתי להוציא אותו,
למרות שלא השקעתי בהוצאתו ,כמעט כלום.

קשורים יותר להעזה ,למשל ניסיונות לצייר
פרצופים אחד בתוך השני .אני עושה ניסיון
ואומר לעצמי :נראה איך זה יוצא .לפעמים זה
מתחיל מרעיון שאני רוצה להביע ,כמו
בתמונות של הכותל ,של יציאת מצרים
ותמונה של שבת.
אתה שופט קפדן של עצמך?
אני רואה הרבה פעמים את השגיאה .דבר
ראשון אני מסתכל על התמונה והרבה פעמים
אני מצלם את התמונות וזה מראה לי איך
מישהו אחר רואה את התמונה .לפעמים אני
מגלה מקומות של צרימה .ואז מתקן ,ויש
שלב שאני אומר :זהו .זאת התמונה שהגעתי
אליה .אני מנסה לא להיות ילדותי מדי .חשוב
לי היופי .גם ההרמוניה מאוד חשובה .היא
יכולה להיות גם מופרעת ,למשל על ידי פרטים
"לא הגיוניים" ,אבל הם עושים לי הרמוניה
מסוימת.
אתה מצייר בהשראת צייר או סגנון מסוים?
אני יודע שבינתים אני מצליח לצייר לא רע.
אני מתחיל במחשבה ליצור ,למשל בית על יד
אגם ,או בית על יד הר .אני מחפש תמונות
שיתנו לי השראה מסוימת .זו ההתחלה ,כרבע
או שליש מהתמונה .ואז אני מפתח ורואה אם
זה מסתדר .מוסיף שבילים ,עוד בתים.
מתחיל תהליך של אלתור שיכול להשתנות
תוך כדי תנועה ולפעמים גם לא .אני שולח את
התמונה למורה ולמשתתפי הסדנה ,או
לקבוצה של חברים מיבנה ,וכמובן לכלתי
נעמה ,אשתו של יאיר ,שהיא זאת שהתחילה
את העניין .היא אמרה :אתה תתחיל לצייר
ונעשה לך תערוכה ,אבל אני עוד לא שם.
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חלומות היו תמיד  /שיחה עם אלישע תשבי
ללכת איתה לסטודיו לקרמיקה ,תחום
שהייתי מאוד רחוק ממנו ,ובמקום להגיד
"לא" התחלנו ,שושי ואני ,ללכת פעם בשבוע
לסטודיו לקרמיקה של חיה הנדלר באשדוד,
בחששות גדולים .מה לי ולקרמיקה? הכיוון
של הסטודיו הוא בעיקר כלים ופיסול ,ועד
שאני הגעתי ,היה ל''נשים בלבד'' .התחלתי
בעבודות שגרתיות אך מהר מאד התחלתי
להתמקד בעבודות מדויקות .הקיבוץ נתן לנו
בית חדש ולקחנו ,כמשימה ,להכין את תוכן
הבית ,ככל האפשר ,בעצמנו .התחלתי בייצור
של מנורות לסלון ,שאחת מהן מופיעה בצילום
בשער העיתון ,ליד ספסל שייצרתי בנגריה.
ומשם עברתי לייצור אריחים לחיפוי המטבח.
עשיתי פלטה חדשה לשולחן שעדיין לא גמרתי
אותו .הוא אמור לעמוד בכניסה לבית החדש,
וכעת אני בונה אי למטבח .באי יהיו משולבות
עבודות הנגרות והקרמיקה .לצורך בניית
האריחים בניתי שבלונות מעץ ,והתמחיתי
בייצור ,ואשמח לעזור למי שחפץ בכך.
מה עושה לך היצירה?
נותנת לי אנרגיות מטורפות .כשניהלתי את
יפה הוד ,היו לי סיוטים בלילות  -על שיווק,
מחלות של עופות ,ומה עושים? ומה יהיה
מחר? ואיך עוברים את המשבר הזה? ואיך
עוברים את המשבר הבא? והיום אני מתעורר
בלילה כדי לחשוב על איך אני מתקדם
בקרמיקה ,ואיך אני מתקדם בנגרות .זה נעים
להתעורר עם שאלות כאלה ולהירדם שוב .אני
חושב על רעיונות ,איך להשלים את השולחן
שנמצא לקראת סיום .בעץ? בקרמיקה? איזה
גלגלים לעשות לשולחן? האם לקנות ,או אולי

אנו יושבים בבית משפחת תשבי .התמונות
הססגוניות ומלאות החיים של שושי,
והריהוט  -חלקו עבודות קרמיקה ועץ של
אלישע – ממלאים את הבית ,ובכל זאת הבית
נושם ומואר .אלישע התחיל לפני שנה וחצי
ליצור בנגרות ובקרמיקה ,והתוצאות –
אני שואלת אותו איך הכל
מרשימות.
התחיל?
אלישע" :חלומות היו תמיד .זה בא מהבית.
אבא עסק בציור ,האחיות שלי עוסקות
באמנות וגם בנותיי ,וידעתי שזה נמצא אצלי,
אבל טרדות היומיום לא נתנו לי להגיע לשם.
התכוננתי ליציאה מ"יפה הוד" והתחלתי
לחשוב יחד עם שושי מה אני עושה .איך
ממלאים את החלל הגדול הזה שנוצר ,אחרי
"החיים סביב השעון" ,אחרי מעל חמישים
שנות ניהול .חיפשתי באינטרנט סטודיו
לנגרות .וכמו שנאמר" :חיפשתי אתונות
ומצאתי מלוכה" .מצאתי בחור מדהים ,יוחנן
אברג'יל ,שלא היה לי מושג עליו ,פנסיונר של
משרד ראש הממשלה שהקים סטודיו לנגרות
בירושלים ואח"כ בפתח תקווה (נדדתי
בעקבותיו לסטודיו בפ"ת) ,ובנוסף עוסק
בשיקום פצועים ,בסדנא בתל השומר .מעבר
לזה שהוא נגר ,הוא מורה לחיים מבחינת
התנהגות וקבלת אנשים .לא תשמעו אותו
אומר למישהו" :בזבזת חומר" או "לא טוב
מה שעשית" .האמירה היא" :משהו לא טוב?
תעשה חדש" .ניסיתי למשוך עוד חברים
ללמוד ולעבוד אצלו ,ולשמחתי מרדי ריין
נענה ,ואנחנו נוסעים לעתים ביחד.
עם פרישתי מהעבודה ,שושי שכנעה אותי
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מע''ץ ,רכבת ישראל"  -גופים שלא מפסיקים
לפזול לאדמתנו ואני פועל מולם .אני גם
מלווה את דביר עדיקה בכניסה לניהול מרכז
המזון בתור יו''ר של המפעל .אני מלא
בעבודה! אבל יש הבדל בין העבודה הזאת
לעבודה שהייתה לי עד סוף  ,2021שסיימתי
בגיל  .74היום יש לי זמן לעיסוקים ,הראש לא
רדוף ב"מה יהיה מחר".
התחלת ב ?2021-לא ייאמן .אתה עושה דברים
שדורשים מקצועיות ,דיוק ותכנון מורכב.
גם אני לא מאמין .לעבוד ליד משור סרט זה
דבר מפחיד .לרוב הנגרים ביבנה היתה כף יד
עם פחות מחמש אצבעות .להתחיל לעבוד
בגיל הזה בכלים כאלה זה 'מאתגר' ,כמו
שאומרים היום .בהתחלה היה קשה גם פיזית
והיום אני עומד שש שעות על רגליים בלי
להרגיש ,כאילו עברה לה שעה קלה.
לסיום ,אני רוצה להודות לוועדת
ההשתלמויות שעזרה לי במימון הקורס
בנגרות ,וממליץ לעוד חברים להתנסות .ממש
שווה.

ליצור מקרמיקה? כל הזמן רצים לי רעיונות,
גם בהליכות הבוקר שאני משתדל להקפיד
עליהן.
כשאדם מנוסה בחיים ,כמוך ,מגיע כ"אחרון
המתלמדים"  -זה לא מתסכל קצת?
כשהתחלתי לעבוד בנגריה ,באתי בראש של
מי שבא מניהול" .חיפשתי את הפועל" .צריך
לשייף? איפה הפועל שאגיד לו מה לעשות?
ופתאום אני צריך לעשות את זה בעצמי ,ועוד,
בסוף היום ,לנקות את הסטודיו ,את השבבים
והאבק הרב .יוחנן לא אומר כלום .אם לא
מנקים ,הוא מנקה בעצמו .השיטה שלו היא
לתמחר את המוצר שבחרת ליצור ,וזאת
לאחר חשיבה משותפת של תכנון ושרטוט,
ואז מתאמים מתי לבוא ,וזהו .אתה חופשי
לעצמך מבחינת הזמנים ושעות העבודה .אני
שייך לחבורה של נגרים מתלמדים מכל
הגילאים .צעירים אחרי צבא ,נשים וגם
ילדים וכמובן ,גברים בגילי .וברור שכולם
מנקים בסוף .לא היה לי קל בהתחלה ,אבל
היום אני עושה את זה בחדווה! וגם בסטודיו
לקרמיקה ,בסוף – מנקים ,שוטפים ,רוחצים.
שוב ,המעבר מעיניים של מנכ"ל לעיניים של
אדם שעוסק בכל מלאכה היה לי מוזר ,וזה
פשוט נהדר.
זה ממלא אותי .לא שאין לי עיסוקים .תראי
את הקלסרים בארון .יש כאן הרבה תיקים
מהתחומים שאני עדיין עוסק בהם" .תיק
נדל''ן"  -עבודה שאני עושה בחוץ" .אלונים"
– עסקה שאני שותף לבחינה שלה" .תב"ע"
לקבוצת יבנה  -נושא שאני מרכז את הצוות
שלו ביבנה" ,מדגריית אביב"  -שקיבלתי על
עצמי להוביל את מהלך השיפוץ והבנייה שלה.
תיק של "חוות מגל" ,תיק של "מקורות,

ארון הקלסרים בחדר העבודה של אלישע
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עדכונים מ"בית בקבוצה"
בהתרגשות רבה נסענו השבוע ,כל רכזות הדירות של הקבה"ד באזור הדרום (עלומים,
משואות עין צורים ויבנה) ,להיפגש עם עמיתינו ,מנהלי וצוותי בתים לחיים בקיבוצים
הדתיים.
המפגש נערך ב"בית אחיה" בעין הנצי"ב ,ובהמשך היום ב"בית בגלבוע" שבקיבוץ מירב.
הנושא היה :תעסוקה לאנשים עם מוגבלות .שמענו  2הרצאות בתחום ולמדנו ביחד [מדובר
על בתים שונים ,המנוהלים ע"י עמותות שונות] וכבר קבענו יום מפגש נוסף בגוש עציון.
יוזמי הקמת הקבוצה והמפגשים הם עדי שגיא ממחלקת חברה בקבה"ד ואסף ב.א שעוזר
לקיבוצי התנועה הקיבוצית הרחבה לפתוח פרויקטים חברתיים.
אצלנו  -לפני חודש התחלנו מפגשים אישיים של הצוות – דפי ,דליה ויונדב משען  -עו"ס
חדש אצלנו ,מעין צורים  -עם ההורים והדיירות .מטרת המפגשים :לסכם שנה ולהכין
תוכנית הכוללת קידום אישי לכל אחת.
הדיירות השתתפו במצות מצווה ,נפגשו בשבת הגדול עם הרב אילעאי ,ניקו את הדירות,
וכמיטב המסורת נסיים בארוחה ב"ברקה" ונצא כולנו לחופשת פסח ארוכה ,עד לאחר
החג השני .
בתקווה שאכן חוזרים לשגרה ,אנחנו מזכירות שאפשר לפנות לדליה לאירוח הדיירות
לארוחה בשבת בבוקר ,ואנחנו פתוחות לכל רעיון של פעילות משותפת.
תודה לכל המתנדבות/ים
חג שמח אביבי ונעים
דפי ודליה

מה קורא בספרייה?  /אסתר ויהודה יוסף

ספרים חדשים:

 ביחד ,מדריך לבניית אינטימיות זוגיתבריאה  /חנה קטן.
 לראות שיש כאן עוד מישהו ,זוגיות בגישתשפר ,על פי משנתה של יעל אליצור  /דקלה
יוספסברג.
 איך לדבר עם ילדינו על מיניות ואינטימיות,מדריך להורה הדתי  /יוכבד דיבו.
 סדר נשי ,הלכות לאשה המודרנית  /דניאלשפרבר.

ספרי עיון
הפוליטיקה
של
סיפורההישראלית  /עמית סגל.
 קרובים רחוקים ,הקרע בין יהודי אמריקהלישראל  /דניאל גורדיס.
 -פשוט לרצות ,הדרכה לחיי אישות  /מיכל פרינס.
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קפה ספרות

 ועדיין לבדה ,זרקור על עולמה של האישההרווקה  /יואל ברג.
 לישון באלכסון ,חיים באושר (גם) ללא זוגיות /אליקים כסלו.
 אפקט צ'רצ'יל ,סיפורו של מנהיג ששינה אתהעולם  /בוריס ג'ונסון.
 אפוקליפסה אף פעם ,כיצד הירוקיםמנציחים עוני ופוגעים בכולנו  /מייקל שלנברגר.
 רקוויאם לאספירין ,הרפואה המדעית עלפרשת דרכים  /בנימין מוזס.
בית מלאכה לכתיבה ,מדריך ידידותי לחיייצירה  /רוני גלבפיש.
 מי באש ,לאונרד כהן במלחמת יום כיפור /מתי פרידמן.
 לחיות כמו יהודי ,מדוע המסורת תמשיךלקבור את מנבאי מותה?  /משה קופל.
 אתיקה ישראלית בביטחון ,בפוליטיקה- ,באקדמיה ועוד  /אסא כשר.
 גבירותי ורבותי ,מהפך :1981 - 1977 ,ארבעהשנים שבהן שינתה ישראל את פניה  /משה
פוקסמן שע"ל.

לפני כשבועיים ,זכינו לארח בבית עקד את ד"ר
רפי קישון להרצאה/הופעה ,בעקבות ההומור
השנון של אביו ,אפרים קישון.
זו הייתה הופעה מוצלחת ,מול קהל רב.
ותודה לרויה גורליק שיזמה ואירגנה.
לרפי קישון הודיתי על ההופעה במכתב תודה
ששלחתי לו בוואטסאפ ,ותשובתו מצ"ב.
שבת שלום וחג אביב שמח!!!

ספרי קריאה:
אהבה יד ראשונה  /מירה מגן.
תיבת הזכרונות  /קתרין יוז.
המפרץ הכסוף  /ג'וג'ו מויס.
דקה לחצות  /דיוויד באלדאצ'י.
ארץ הפלאות  /ג'ניפר קודי אפשטיין.
אחות השמש( ,מהסדרה שבע אחיות) /
לוסינדה ריילי.
הסיגליות של חודש מרס  /שרה ג'יו.
אל תספר לאחיך  /מאיר שלו.
אשת הרב אשת הבישוף  /חיותה דויטש ודוד
יעקבסון.
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אירועי תרבות – חודש ניסן
 טיול משפחתי לנאות מדבר – עין בוקק  -ביום שני של חול המועד פסח ,י"ז בניסן ,18/4
יציאה בשעה  .13.00לאחר המסלול תוגש ארוחת ערב קלה.
 יום השואה  -ביום שני ,כ"ד בניסן ,25/4

יום עיון בחול המועד פסח
בנושא

חופש ושחרור  :רעיון ו מציאות
ביום רביעי של חול המועד פסח ,י"ט בניסן  20.4באולם האירועים
סדר היום

 – 8:50התכנסות וכיבוד קל
 - 9:00החירות הפרשנית וגבולותיה  -עיון בספרות חז"ל – ד"ר אריאל פיקאר -
מנהל אקדמי של בית יוצר ישראלי וחוקר במכון הרטמן.
 - 10:00מי הוא בן חורין?  -יניב ערקי  -מנהל בית הספר עמיח"י.
 - 11:00וקראתם דרור בארץ ,בין חופש להפקרות בנגב  -מאיר דויטש -
מנכ"ל תנועת רגבים .מחבר הספר "בדואיסטן".
 - 12:00מדע החופש  -מוריה תעסן מיכאלי  -עמיתה בכולל "דעה"
במדרשת לינדנבאום ,וממקימות המדראשה "נשים מדברות תורה".
בואו בשמחה! ועדת דת
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מיומנו של המזכיר /נח חיות
תסכולם לנוכח איחורים וביטולים של תורים
למרפאת שיניים ,לענפי ה"חן והיופי" ,לטיול
של ועדת תרבות ועוד .האיחורים והביטולים
גורמים נזק כספי ועוגמת נפש לאחראים שלא
פעם דחו חבר אחר בגלל חוסר מקום .בדיון
בהנהלת הקהילה עלו קולות שקראו לגיוס
המודעות של הציבור בצד דעות אחרות שראו
את הפתרון ב"קנס" כלשהו שיוטל על החבר
שיבטא חלק מהנזק הכספי .בינתיים הוחלט
למדוד את ממדי התופעה ולאסוף עליה נתונים.
ולנו ,החברים נותר לחזק את האחריות
האישית שלנו.
קשר עם גורמי חוץ
אנו חוזרים ומזכירים לכלל החברים שמקובל
עלינו שאין ליצור קשר עם גורמי חוץ כגון
המועצה ,המשטרה וכלי תקשורת מכל סוג
שהוא לגבי נושאים ציבוריים ללא אישור
ותיאום עם המזכיר (שזהו תפקידו) ועם שאר
חברי המזכירות.

הפרטת המזון
ההצעה להפרטת המזון זכתה לתמיכה של 60%
מהמצביעים ,ולא השיגה בכך את הרוב הדרוש,
שני שליש .לכאורה תוצאה כזו יכולה להעיד על
מצב משברי בו רוב הציבור אינו יכול להעביר
החלטה שהיא רצויה בעיניו .מנגד ,אני סבור
שזו תוצאה טובה לקיבוץ שמעידה שעצם
העיסוק בנושא היה נכון אלא שהשעה עוד לא
בשלה .לשם כך קבענו לעצמנו רף של שני שליש
לשינויים מהותיים בסדר גודל כזה .בישיבתה
השבועית החליטה הנהלת הקהילה להמשיך
ולקדם את בקרת המזון .ההחלטה לבקר את
צריכת המזון התקבלה באספה ברוב גדול ,לפני
שנתיים וחצי .היא בוצעה באופן חלקי בלבד
בגלל קשיים טכניים ,ועלות גבוהה בכוח אדם
ובציוד .הנהלת הקהילה מעוניינת לקדם את
הבקרה ב"מיני" באמצעות איחוד ה"מיני" עם
החנות ,נושא שמדובר כבר מעל  20שנה ונדחה
שוב ושוב בגלל קשיים טכניים ותקציביים.
כאשר תהיינה החלטות אופרטיביות הן
תובאנה כמובן לידיעת הציבור ולהחלטתו
במידת הצורך.
מחויבות ל"תורים" להזמנות ולפעילות תרבות
שוב ושוב מביעים באוזנינו בעלי תפקידים את

בשם חברי המזכירות
והנהלת הקהילה אני מבקש לברך
את חברינו ,ילדינו ותושבינו בחג
אביב שמח ,בצמיחה ובהתחדשות!

מרפאה אחות חירום  ,050-6998317/ 4000איחוד הצלה mrkyavne@clalit.org.il -1221
קבלה ד"ר מיטל :יום ג' ( ,13:00-11:00 )19.4יום ד' (09:00-7:30 )20.4
בימי חול המועד לא יילקחו בדיקות דם.
שעות הפתיחה מרפאה במהלך ימי חול המועד:
ימים א'-ב' עד  ,12:00ימים ג'-ד' עד  ,13:00יום ה' ערב חג  -עד 12:00
מזכירים כי יש להיעזר במייל המרפאתי לכל צורך שהוא.
צוות המרפאה מאחל לכל בית הקבוצה פסח כשר ושמח
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מבחר קטעים
האיומים וההזדמנויות לצמיחה של המרחב
החקלאי-כפרי בגוש עציון .יישר כוח לאמיתי
פורת ניצן אבירן וכל מובילי הביקור הזה.

שלום לכולם,
משולחנה של מזכ"לית – שרה עברון
בָּרְ כֵם -

לקראת החג הופצו בכל יישובינו שלטים מאירי

הכֵנ ָּה,
עתָּם ַּ
בחֲרִ יׁש אַּדְ מַּת נְטִי ָּ
ַּ

עיניים :חקלאות – חומת הציונית ,שומרים

הפְדּוי ָּה,
פׁשָּם ַּ
תחַּדְ ׁשּות נ ַּ ְ
ה ְ
במְׁשּובַּת ִ
ִ

על הבית! אני מקווה שבעת קריאת האיגרת

ׁשכָּן ׁשָּלֹום לְרּוחָּם הַּזַּכָּה,
מ ְ
ב ִ
ַּ

כבר יהיו תלויים שלטים על כל שערי המשקים.

בַּז ְכּות לַּעֲׂשֹות סֵ דֶ ר.

אנו רוצים שכל הבאים בשערינו :אנחנו ,בני

דבורה עברון

משפחה וחברים ,אורחינו ,מבקרי החג ,ספקים

והיא שעמדה  -הגדה של פסח עם מדרש נשי חדש

ולקוחות ,כולנו נעלה למודעות את העובדה
שהחקלאות חיונית לקיומנו ,זו מהות המבטאת

שלום לכולם,

ערכים ,ויש לה משמעות אישית ,קיומית וכן –

משולחנה של מזכ"לית

– שרה עברון

גם לאומית!

פנייתי לנשיא המדינה – פסח הוא "רק

פורום

התירוץ"...

הגלבוע | רותם שכטר

העדכון השבועי נעשה בתוך ההכנות לחג

הפורום שנפגש השבוע במעלה גלבוע ,וזכה

הפסח .בהמשך להצטרפות לבג"ץ החמץ,

בעונה האביבית ליהנות בחצר הסטודיו של

ומתוך דאגה עמוקה לכך ששוב הופך השיח

יסכה חטב -חברת הקיבוץ ,מתצפית על הנוף

על אופייה ומהותה של החברה הישראלית

הסובב,

להיות שיח מפלג ולא מחבר ,שלחתי בסוף

שמוביל בתחום .במועדון לחבר שמענו מהילה

להקמת מועצה ציבורית שתהיה במה מכבדת

שטיין  -מזכירת הקיבוץ ,ומצביקי וויל  -מנהל

ומכילה לדיון בנושאי דת ומדינה ,ליצירת אמנה

הקהילה ,הצגה מרשימה על מעלה גלבוע---

לחברה הישראלית ,ברוח דומה ליוזמות אותן

ומצאנו קהילה רב גונית שניכר בה הרצון לחיות

הובילה תנועתנו בעבר .המכתב מצורף כאן –

חיים

מוזמנים/נות לקראו.
היום

הציבורי,

משותפים

למרות

השונות

במעמד

ובזהויות ,קהילה שבימים אלו יוצאת לתהליך

המאבק על החקלאות ירד מהכותרות של סדר
ולעתים

ולשמוע

מדובי

מילר

על

תחום

האנרגיה המתחדשת כיו"ר הכלכלי של הקיבוץ

השבוע שעבר מכתב לנשיא המדינה בקריאה

נדמה

מזכירים

ומנהלי

קהילות

על

גיבוש זהות מחודשת--- .

שחלק

מהפוליטיקאים עושים שימוש ציני במאבק

פותחים את הבית ,פותחים את הלב –

ומסמנים "הישגים" הקשורים בהטבת מצבה

אוקראינה – שם וכאן

של החקלאות או מכריזים על צעדים בדרך

במכתב מרגש שכתבה פוריה סומר ,חברת

להצלחתה וצמיחתה ,מה שרחוק מהאמת

כפר עציון ,היא מחברת בין אירועים שונים

והמציאות .האיום על המרחב החקלאי והכפרי

שאירעו סמוך לחג הפסח .היא עוברת מתיאור

לא נעלם .בתחילת השבוע אירחו הנהגות

ברית המילה של בנה ,שבו מדבר הסב על

קיבוצי גוש עציון :ראש צורים ,מגדל עוז וכפר

חשיבותה של 'שרשרת הדורות' ,דרך הבחירה
שלה של האיש שלה אלי ז"ל לצאת לשליחות
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בברית המועצות ,שליחות שהפכה אותם

בשבוע שעבר התקיים מפגש למנהלות ,מנהלי

"ליהודים טובים יותר וגאים בעוז רוחם" ,ובסופו

וצוותי הבתים לחיים בקיבוץ הדתי--- .

של דבר לימינו אנו ,לכלתה אורית ולנכדתה

הפנינג משפחות רב-דורי משותף למגוון

אילה ,שיצאו לשבוע בגבול אוקראינה פולין כי

ארגונים שותפים רעיוניים

לא יכלו "לשבת מנגד לנוכח הסבל ,האימה,

מוזמנים ליום כיף משפחתי הכולל סיורי טבע,

הכאוס ואובדן הבטחון של אלפי פליטים".

מופע כלי נגינה מהעולם ,הצגה מקורית לכל

פוריה מצטטת כמה שורות ממה שכתבה

המשפחה,

ג'ימבורי

אורית כלתה..." :עמוק ,עמוק בד.נ.א .שלנו

לקטנטנים ,סדנאות יצירה ,ניווט אתגרי לנוער,

אנחנו מסתובבים עם זיכרון משותף של

כתבי חידה ,מתקנים חקלאיים קדומים ועוד

מצבים ,בהם אנחנו היינו זקוקים לעזרה ,להגנה

ועוד במחיר מסובסד ביום רביעי בחול המועד

ולא היה מי שיושיט אותה ,או שצריך היה

פסח .במקביל ובצמוד יתקיימו שיעורי תורה

לעשות זאת בהיחבא .הזיכרון הזה ,אפילו

ומפגשי לימוד לאורך כל היום ,בהם שותפים

שהוא לא חוויה אישית על בשרי שלי ,היה

גם רבני ורבניות ממוסדות התנועה וכן דוכני

מאד ,מאד נוכח אצלי בכל הימים האלה

ארגונים והפעלות ערכיות לכל המשפחה.

ועשיתי בו שימוש ,שהנחה אותי והיה מצפן של

הפעילות מותאמת לכל הגילאים מאפשרת זמן

ממש – הגשת עזרה קיומית ברוחב לב ,בכבוד

איכות עם הילדים וגם זמן איכות ללימוד תורה

גדול ,באהבה ,בפומביות ,בטבעיות .עזרה

ולמפגש חברים .כדי להשתתף יש להרשם

שזוכרת איך זה מרגיש כשאת זו שצריכה

ולשריין מקום .מתחת לגיל שנתיים אין צורך

אותה ,עזרה שמנסה לגרום לזקיפות קומה ולא

ברכישת כרטיס .מספר המקומות מוגבל!

להנמכה .זכות גדולה להיות בצד המתקן

לפרטים ורכישה מיידית עם קוד הקופון המיועד

והנותן ובמיוחד על האדמה הזאת" .והציטוט

zqlmr

אישית

הזה מוביל גם אותנו לשים רגע זרקור

פינות

למשפחות

חיות

חברי

משק,

הקבה"ד:

https://tickchak.co.il/25285

להתגייסות המרשימה של קיבוצי התנועה

'דרושים' בתנועה

ולנכונות לארח משפחות פליטים בימים אלו.

בואו להיות חלק ממטה התנועה ,מוסדותיה

תודה לעין צורים ,ראש צורים שמארחים 2

ושליחותה החינוכית .דרושים – מדריכות

משפחות ,לקבוצת יבנה ,עלומים ,בית רימון,

למכינת צהלי ,מדריכה למדרשת רוני ,ורכז/ת

כפר עציון ומעלה גלבוע שמארחים משפחה

נוער לניהול המפעלים החינוכיים של תנועת

ותודה לכל מי שעומדים נכונים ומוכנים

הקיבוץ הדתי .פרטים בפייסבוק של התנועה.

למשימה .אין ספק שאת 'והגדת לבנך' שלכם

שבת שלום ,ופסח שמח וכשר ,לנו ולכל

לשנה ייחודית זו אפשר יהיה בהחלט לחוש

בית ישראל,
שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה

באופן פיזי.

שימו לב – עמוד"ש הבא יצא בעוד שבועיים

יצאנו לדרך – פורום בתים לחיים בתנועה
עדי שגיא
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