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 " תולדות "   רשת פ שבת  
 מאיר: - כמה ישנת? / סיון רהב 

סליחה על השאלה, אבל כמה שעות ישנתם הלילה? אתם עייפים עכשיו? כשמדברים על פרשת השבוע,  
בעיקר על יעקב ועשיו, על מכירת הבכורה ועל הברכה מיצחק אבינו. אבל מה גורם  פרשת תולדות, מספרים 

 לעשיו לוותר על הבכורה למען יעקב? זה פרט שהוא לכאורה טכני, אבל הוא בעצם מאוד רוחני:
ָא ו ֶאל ַיֲעֹקב: ַהְלִעיֵטִני נָּא ִמן הָּ ֵיף. ַוֹיאֶמר ֵעשָּ ֶדה, ְוהּוא עָּ ו ִמן ַהשָּ ֵיף ָאֹנוִכי". "ַויָֹּבא ֵעשָּ ָאֹדם ַהֶזה, ִכי עָּ  ֹדם הָּ

עשיו היה עייף. המילה הזו חוזרת פה פעמיים. וכשהאדם עייף הוא לא מרוכז, לא מדוייק, אין לו יישוב הדעת  
 האדום הזה".  -ויכולת לפעול באופן שקול. עשיו לא מצליח אפילו לומר "נזיד עדשים", אלא רק "האדום

 ל הבכורה ולמכור את ההנהגה, הרוחניות והקדושה רק עבור מנה טעימה אחת. במצב הזה הוא מוכן לוותר ע
פרשנינו מסבירים שהמצב הזה משקף דילמה נצחית שניצבת מולנו: האם לבחור ברוח או בחומר, בבכורה או 

 באוכל, בנצח או במה שמול העיניים שלנו כאן ועכשיו? 
ֵגַע, ְוֹלא   ֵיף ְויָּ ה עָּ גם כשעמלק, צאצא של עשיו, מגיע לתקוף את עם ישראל, המילה הזו חוזרת על עצמה: "ְוַאתָּ

הן   -יֵָּרא ֱאֹלוקים". עייפות עלולה לדרדר אותנו למקומות לא טובים. לעומת זאת ערנות, חיוניות ורעננות  
 בעבודתו הרוחנית של האדם.  ברכה של ממש. שינה היא לא רק צורך גופני אלא חלק מהותי

 לילה טוב.  -אז בוקר טוב, ובהמשך 

 נר זיכרון 

 

 ה' כסלו תשי"ד  -ז"ל  לאה דוידוביץ 
 

 ח' כסלו תשמ"ג   -ז"ל  יוסף )ספ( ורזילק
 

 ח' כסלו תשע"ב -ז"ל  רות סהר
 

 "ז ע כסלו תש ח' -ז"ל  עדה בן מאיר
 
 
 
 

 

 

 
 שהשמחה במעונם 

 טוב  - מזל 
 

 . , נכד לדוד ושושי, בן לטליה ועתניאל ן לאסתר דישון ולכל המשפחה להולדת הני 
 

 נכדות לנועם ומוריה,  , נינות לבנצי ואלישבע,  להולדת החימשות התאומות ולכל המשפחה  לשלמה סמסון  
 . בנות לליאור ותדהר 

 
 
 
 
 
 

 #   2580וג מקוצר  חי   - מטלפון ביתי נייח    )מתוך הקיבוץ(   - שר"פ    מוקד 
 בנייד מכל מקום בארץ ובחו"ל.   073-2341234או לטל' 

 

 
 

   שבת   זמני              
  

  16:03  הדלקת נרות 
 

 16:23 מנחה וקבלת שבת   

 

 17:12   השבת צאת 

 
  

 ברוך דיין האמת  
 

 כואבים ואבלים ביחד  
 יורם ונדב, ישראל יםהיקר  נויחבר עם
 . ובני משפחותיהם  , יואבאבנר, דיצה עדנה,

 

 ז"ל רותם  מרים נו היקרה חברתבמות 
 

 תנוחמו מן השמיים. 
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 פינת ההלכה 
 

 ויציאה מוקדמת..."  על אוהל"

 הבא עלינו לטובה, נעסוק הפעם בהלכות החג.   ,חודש כסלולקראת 

האם חיוב הדלקת נרות חנוכה    :נחלקו הפוסקים בשאלה היכן מדליק מי שמטייל וישן באוהל? .א

נרות, אבל מי שמתגורר ברחוב,  יש אומרים שתקנת חכמים היא שמי שיש לו בית ידליק    ?קשור לבית

מי שיצא לטיול והוא ישן בשדה, או חייל שנמצא באוהל קטן שאין אינו יכול לקיים את המצווה. וכן  

  . ויש אומרים שגם מי שאין לובו שיעור בית )כשני מטר על שני מטר(, אינו יכול לקיים את המצווה

ידליק נרות בלא  וכיוון שיש בזה ספק, מי שאין לו בית    .בית חייב להדליק נרות במקום שבו הוא נמצא

שישן  ברכה חייל  וכן  ברכה.  בלא  נרות  ידליק  ובדרכים,  בשדות  וישן  בחנוכה  לטיול  היוצא  למשל,   .

אבל מטייל או חייל שישן בתוך אוהל גדול, האוהל נחשב  בשוחות או באוהל קטן, ידליק בלא ברכה.  

 .כבית, וידליק בברכה בפתח האוהל
 

כל הלילה?ה . ב הנוסעים  ספינה   יכן מדליקים  או  או מטוס  ברכבת  הלילה  כל  בה    הנוסעים במשך  שיש 

חדרים, אף שהם בנסיעה, ידליקו שם נרות בברכה, כיוון שחלל הקרון או המטוס או החדר שבספינה  

נחשב כבית לעניין מצוות הדלקת נרות חנוכה. אמנם פעמים שמסיבות בטיחותיות לא ירשו להדליק  

 .נרות. ואם יסכימו שאחד מהנוסעים ידליק נר אחד עבור כולם, יוכלו לצאת בו ידי חובתםשם 

 

מי שלא הספיק להדליק נרות חנוכה עד סביבות השעה    להדליק בזמן?  ושל מי שלא הספיק  דינםמה   .ג

ויברך על ההדלקה רק אם יש סבירות גבוהה שיעבור אדם , ידליק כל הלילה עד עמוד השחר,  תשע

, או שיש בביתו אדם נוסף, כגון אשתו או אחד מבני ביתו, שיראה את נרותיו.  ברחוב ויראה את נרותיו

אבל אם כל בני ביתו הלכו לישון, ויצטערו אם יעירם, וגם ברחוב סביר שלא יהיה אדם שיראה את  

 נרותיו, ידליק בלא ברכה. 
 

  ום, אבל למחרת ידליק נרות כמו שאר הפסיד את המצווה של אותו י   -  מי שלא הדליק נרות כל הלילה .ד

   בני אדם.

ביום  השקיעה,    לפנימדליקים נרות חנוכה    שבערב שבתלמרות    האם ניתן להקדים את מועד ההדלקה? .ה

אחר פלג המנחה.    ורק בלית ברירה אפשר להדליק נרות  רגיל אין להדליק את הנרות לפני השקיעה.

כגון מי שמוכרח לצאת מביתו לפני השקיעה, ויחזור לביתו מאוחר מאוד בלילה, בזמן שכבר לא יהיה  

אדם שיראה את נרותיו. וגם אין אחד מבני הבית שיכול להדליק נרות בבית בזמן הראוי. כיוון שאין לו  

י שקיעת החמה, ואף יברך על  ארבעים דקות לפנברירה אחרת, ידליק את הנרות מפלג המנחה, היינו  

ויקפיד שהנר ימשיך לדלוק עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים.   ואם  הדלקתו, כדעת רוב הפוסקים, 

לפני השקיעה  כשעה  יצטרך לצאת מביתו עוד לפני כן, יוכל בשעת הדחק להקדים את הדלקת הנרות עד  

 . ברכה בלי אבל ידליק 

 חודש טוב ומבורך! 

  .מיכאל
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 תערוכת נעליים 

 

 . בגדים הישן ה(, במחסן 30.11תערוכת נעליים תתקיים ביום רביעי, ו' כסלו )
 בערב.  18:00ל  11:30בין השעות 

 מיכל לייטנר.   -  מוזמנים         
 

 

 מועדת תכנון
  

 על לוח המודעות תוכנית הבנייה של משפחת פדר.   הפורסמ
 

 .  9.12.22עד ל   25.11.22-מ וצגתת  התוכני 
  

 נא לפנות אליי בכתב.  במידה ויש הערות/הארות
 יוחאי רבי.   -בברכה          
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 / רעיה אריאל דברי פרידה למרים רותם ז"ל
 

 , מרים היקרה
 

בבואי היום לדבר עלייך מרים, אני מרגישה את כובד האחריות להיות פה לכל חברי שלוחות, כי בכולם  
 נגעת בצורה זו או אחרת. 

 

אני רוצה לכבד את רצונו של ישראל, אהוב ליבך, שביקש לקצר בדבריי, בקשה שמן הסתם  -מצד אחד 
 ת מצטרפת אליה.ייגם את ה

 

, בחיבורים בין בדים ואנשים היא אין סופית, עד שתקצר ברקמה יריעת חייך, השזורה במעשים,    -  מצד שני 
 יימצא בחסר.   היריעה מלספר הכל, וכל ניסיון לתאר את שעשית 

 

 בהולנד בעיר היוורסון.   1940לדה בשנת מרים נו
  ואלישבע דסברג, שחשו את הפולש הגרמני להולנד, מסרו אותה למשפחה בהיותה פעוטה, הוריה, הרב נתן  

 כפרית, שם הוסתרה עד סוף המלחמה. 
 

 מרים עלתה לארץ עם משפחתה. - 1948בשנת 
 

 לחברת הנוער בקיבוץ שלוחות.  ההגיע - 14בגיל 
 

 ל." ין נחהתגייסה לגרע
 

 . שישה ילדים להם נולדוו הקימה את ביתה עם ישראל  ,אחרי הצבא חזרה לקיבוץ
 

 דוגמא אישית וכל אלו בצניעות ובשכל ישר.  לנו סמל לחריצות, מסירות, מאז ומתמיד מרים, היית
 

היית אקונומית, מזכירת פנים, ניהלת את לול  במשך השנים מילאת שורת תפקידים משמעותית בקיבוץ:
בד בבד עם חובת העבודה, רוח ההתנדבות שלך הייתה   ם של ההודים גם אחרי גיל הפנסיה.האפרוחי

 מאיפה היכולת והכוחות? - והשתאינאין סופית, ואנחנו 
 

. גם את מרים,  תת השבוע את סיפוריהם של מייסדי האומה הישראליובימים אלו אנו קוראים בפרש
 ייסוד המשמעותיות שלנו.האחת מאבני אומנם לא היית ממייסדי שלוחות, אך אין ספק שהיית  

 

 "לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים" -נתן יונתן כתב 
 יש חסד ושמו מרים רותם.  -לכל אחד מאיתנו 

 

 .שירת חייך נפסקה -עצוב לנו מאוד  - מרים היקרה
 

 .להגיד לך תודה ,פרדיבאנו לה
 

 -ור בתים בשלוחות ספ שרקמת לאין  - תודה על "ברכת הרחמן הוא ישלח ברכה מרובה בבית הזה" 
 מלאת את בתינו בשמחה! 

 

 וכל כך שימחת! -על עוגת ספר תורה שהכנת לכל בר/בת מצווה  - תודה
 

 כל כך ריגשת! - חתנים ולכל מי שניזקקל ,עשרות נרתיקים לטליתות ותפילין, לבני המצווה תודה על
 

תרמת   עד מאד - על המעילים לספרי התורה ולפרוכת, שמקשטים את ארון הקודש מחוץ ומבפנים תודה
 לנו בהידור מצווה. 

 

 ... תודה על הנתינה בסתר...ועוד
 

 - נדב דיצה אבנר ויואב ישראל, יורם, עדנה,
 אהובתנו.-אין מילים לתאר את גודל האבידה עם מותה של מרים אהובתכם

 ממנו זכינו לרוות בכל התחומים. - מרים" מרים הייתה לכולנו כ"באר 
 אנו מחבקים ומחזקים אתכם בשעה קשה זו.

 

   ילחכו את חופינו עוד ימים רבים.-ודרכה המיוחדתתן שאדוות מעשיה ימי י
 

 ת.נ.צ.ב.ה
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 שראלי - הבעל / למרים ספדה
 . מרים שלי איננה

 מרים שלנו איננה
 .מרים של כולם איננה

המחלה   הגיע למרים הצדיקהושואל מדוע ולמה , ואני לא מאמין שאני אומר את המשפט הנורא הזה
 .  כולם יודעים למה הכוונה  ,יתה צדיקהיוכשאני אומר שמרים ה ?הארורה הזאת

    , " גלגלי אהבה " מתמיד של המשטרה ואם זה ב אם זה ב .  יתה שם י מרים ה ,  בכל מקום שהיה צריך להתנדב 
ולאחרונה בבית אבות הדסים בבית שאן וכמוכן בשומר    , מסע אופניים לטובת בית החולים אלין בירושלים 

 . החדש כשהיינו שומרים ביחד בלילות גשומים וקרים 
ה אי אפשר שלא להזכיר את כל מאות שקיות לטלית ותפילין שמפוזרות בכל רחבי הארץ שמרים רקמ

 . ותרמה את כל הכסף ששולם עבורם לטובת בית החולים אלין
בגבעת סלעית ובבית חולים   ,כרון שמרים השאירה בבית הכנסת בשלוחותיהתרומה הגדולה והזוכמובן 

 . הם הפרוכות לארון הקודש והמעילים בלבן לספרי התורה, אלין
פרוכות  , כל ספרי התורה, דומיוח  מי שיבקר בימים הנוראים בבית הכנסת בשלוחות יראה משהו מדהים

כולם בלבן עם הרקמה המיוחדת מעשה , לארון הקודש והמפות בשולחנות של החזן ושל קריאת התורה
 . תה נתינהישכולה הי , ידיה של הצדיקה מרים

שה יהנכדים והנינים איבדו סבתא וכולנו איבדנו א,  הילדים איבדו אמא. רעיה וחברה, שהיאני איבדתי א
 . יהי זכרה ברוך .כך נזכור את מרים אהובתנו. חדת במינהאצילה ומיו

 
 עדנה  -  הספד לאמא / הבת

   "לא אירע רע כי אתה עימדי  -גם כי אלך בגיא צלמוות "
 אימא אהובה שלנו, 

נמסרת ע"י הוריך נתן   3הגרמנים ימ"ש ואת ילדה קטנה כמעט בת  פלישת ם ע  , את כבר היית בגיא צלמוות
- סבתא אלישבע 3ואלישבע דסברג ובעזרת המחתרת ההולנדית למסתור בפנסיון באמסטרדם. ביום הולדת 

לבקר אותך במסתור ולהביא לך בובה כמתנת יומולדת   ,אנס ואן דם  ,ימא שלך בקשה מפעילת המחתרת א
לפנסיון ושמעה שהיו כאן גרמנים שזיהו אותך כילדה   ה. אנס הגיעלבובות( )מאז הייתה לך חיבה מיוחדת

 ימים לקחת אותך ולהעלותך לרכבת למזרח.  פרואמרו שיבואו בעוד מס ה יהודיי
בחורים צעירים פעילים במחתרת ההולנדית אשר התחפשו לגרמנים   2אנס לא חשבה פעמיים, גייסה 

פו אותך משם למקום מבטחים, על מעשה זה הם הוכרו  ולמחרת בשעת בוקר מוקדמת פרצו לפנסיון וחט
 כחסידי אומות עולם. 

בדרום   סוולחן וארבעם בניהם לכפר,  (שגם הם הוכרו כחסידי אומות עולם )  הגעת לביתם של טרוקה ולי נאבן
ולעוד    ך אשר ברובה שרדה הולנד, שם נשארת עד סוף המלחמה. משהסתיימה המלחמה חזרת לחיק משפחת 

 ים יתומים שאומצו בבית הילדים שפתחו סבא וסבתא. ילד   30  - כ 
שנים אמרת שאת לא מרגישה ניצולת שואה, אבל כשהוצע לנו להשתתף בפרויקט תיאטרון עדות של עירית  , אימא  

ונפתחת כמו שאף פעם לא    שבו את משתפת   , ועזרא דגן הסכמת וכך זכיתי לעבור איתך תהליך כ"כ מיוחד ומעצים 
  מישהו שם למעלה שמע אותך וביום שההצגה עלתה אכן  אמנם שאלת האם יש דרכי מילוט מהפרויקט ו   שמעתי... 

 לפני כשנתיים, אושפזת בפעם הראשונה ואני ישבתי לבדי על הבמה חרדה וכ"כ דואגת לך.   באולם האזורי 
טבעת של סבתא   הוהשניי שלך   ם הנישואי טבעות האחת טבעת  2 יאצבעותימזה שנים שאני עונדת על 

, ענוות  תעוצמתיו אלישבע. אני מרגישה יום יום על גופי ובשרי את שרשרת הדורות, שרשרת של נשים כ"כ 
 נר לרגליהן.  יתהומיוחדות שנתינה לאחר הי 

כמה טוב עשית בעולם הזה אימא, התנדבת במשמר הגבול במתמיד, בבית אבות הדסים בבית שאן, בגלגלי 
היית אישה   האופייני לך.ב"ח אלין בירושלים, בשומר החדש ביחד עם אבא, והכל בשקט ילדי הבה למען א

 של מעשים ופחות של דיבורים.
היה לך חלום להדליק משואה ביום העצמאות לתפארת מדינת ישראל שכה אהבת, לפני מס שנים ניסינו,  

המשואה המאירה את הדרך לכולנו, דרך של אהבת  אימא בשבילנו את . ושלחנו מכתבים אך לא נענינ 
 של טוב לב. ו  , של צניעות וענווהשל יושרה, של עשיה, של חריצות  , הזולת, של נתינה

 

הפרידה כ"כ קשה לי אך יחד עם זה אני מבינה שזו דרכו של עולם וזכיתי אתמול להיפרד ממך    ,האימא'ל
   וכך גם מלווה אותך בליבי בדרכך האחרונה.  בנשיקות  ,במילים טובות, בשירים ששרתי לך, בליטופים 

שנה,    15אחייך שכ"כ אהבת, לקס שהיום חל יום פטירתו לפני  ואת  סבא וסבתא  אתשם למעלה  תפגשי
ה ויוחנן שדאגת לו  'לה, חישנפרדנו ממנו אחרי מסע שורשים משפחתי  , אורישנפל במלחמת יום כיפור  ברוך

 חולה.  כברבעצמך יכולת גם כשאת רק ועזרת היכן ש
 . אוהב אותך וטיפל בך במסירות אין קץ "כמבטיחה לדאוג לאבא שכאימא, 

 . , עדנה אלייך כבר מתגעגעת ,  נוחי בשלום על משכבך וינעמו לך רגבי אדמת הארץ שכה אהבת 
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 דיצה -הספד לאמא / הבת
 

   ,אהובה אמא
 

.  אהבת   כך   שכל   מהלול   שנים   במשך   אלייך   שנשקף   המקום   אל ,  האחרונה   בדרכך   היום   אותך   מלווים   אנחנו 
  קודרים   בצבעים   צבועות   היו   המוקדמות   ילדותך   שנות .  בו   סופר   רבות   שכה   עברך   אל   עלייך   במחשבותיי   חזרתי 

.  זהותך   את   ולהסתיר   להתחבא   הצורך ,  יר צע   כה   בגיל   מהורייך   הפרידה .  מילים   כלל   להם   היו   שלא ,  ופחד   סכנה   של 
  עם ,  חזקה   שה י א   להיות   אותך   גידלו   הורייך   והן   מצילייך   הן .  ולב   דרך   ישרי ,  אמיצים   אנשים   אותך   הקיפו   זאת   ועם 

 . לחיים   ושקטה   מעשית   גישה   ועם   נגמרת   בלתי   נתינה   יכולת   עם ,  כמותו   שאין   נפשי   חוסן 
 

 הפכה להולנד השורשים נסיעת  לקראת רגשתמת  את האם אותך כששאלו שענית" אורזת אני" התשובה
 מוכשרת. מעשים אשת, מילים אשת לא - שהיית  מי על מעידה הכי והיא ,המשפחתי מהפולקלור לחלק

 .בו שנגעת דבר בכל
 

 ,  שלם בלב אותי מקבלת שאת הרגשתי תמיד אבל. גדלתי בהם מהמחוזות רחוק הלכתי. שונות היינו
 . ותמים רחב בלב כולם את מקבלת - היית כזאת כי. ביקורת של שמץ בלי
 . האחרונה בתקופה יום היום בחיי רבה כה לעזרה שנזקקת העובדה את גם קיבלת כך

  את באמת הבנתי זו בתקופה שרק חושבת אני. בך לטפל לו נתת ואת קץ אין במסירות בך טיפל אבא
 .ביניכם ששרתה והאהבה הקשר עומק

  שיתוף, אחווה של מורשת - לנו השארת משפחתית רשתמו איזו גם לי הבהירה בך הטיפול תקופת
 .  בדרכך להמשיך מבטיחה אני. ותמיכה הדדית עזרה, פעולה

 

  לקס אל, בשואה שנספתה אחותך שושנה אל, הורייך  לא - ואימותייך אבותייך אל נאספת את ועכשיו
 , כך כל לך שהק היה שמותו אורי אל, בנפשך  עמוק  חותם השאירה שנפילתו ברוך אל, הבכור אחיך

  בהתמודדות   אתכם   הפגיש   והגורל   פיזית   אלייך   קרוב   כה   שהיה   יוחנן   ואל   לחיקוי   דמות   לך   יתה י שה   חיהל’ה   אל 
 .  ארורה   מחלה   אותה   עם 

 

 .  יקרה אמא משכבך על בשלום נוחי
 .לבקש שיכולתי טובה הכי האמא לי היית

 . בך בטיפול  משהו החסרנו אם סליחה
 .  ברוך זכרך יהי. אותך אוהבת אני

 
                             אלי שריר -החתן  /הספד לסבתא מרים 

 

 , אחת ויחידה.   אהובהמרים חותנת 
        , כבשת את ליבי.עשיה ותבונת כפיים,  השקט הפנימי שאפיין אותך לצד חריצותעם 

 הרבה טוב. אמרת מעט ועשית הרבה.
 באחד הביקורים אמר לך הרופא שכבר לא מייצרים כמוך. 

 תמיד הרגשתי שזכיתי בחותנת מושלמת. 
 

למה את לא כמו  " היא שומעת ממני את המשפט: פולני, חצי המרגיזה אותי וקופץ לה ה עיתיםכשעדנה ל
 אבל את החום והאהבה של ההולנדיםאז נכון, חיבוקים ונשיקות זה לא היה הצד החזק  ?" אמא שלך

 ובפינוקים. , הנכדים והנינים בשפע במבט אוהבהכלות והחתניםקיבלנו אנחנו  שלך
מצאת רק  מיד התמדת בהתנדבות היכן שאותך ת  שהכרתי תקצר היריעה מלספר על הנתינה שלך. מאז  

 גם אם זה אומר לשמור עם סבא בלילה גשום על עדר בקר אי שם בנחל עמוד.   . היות לעזר שתוכלי ל מקום  
 

                                                                                שנים רצוף.   10אספר רק על התנדבות אחת שהתמדת בה 
"גלגלי אהבה" למען ילדי בית החולים אלין. המשימה הקבועה ימים  5של צטרפת אלי למסע אופניים ה

 הרכיבה.      כאן היום, את הפריסה בהפסקות יתה להכין לרוכבי השטח שחלקם מלווים אותךישלך ה
בטנדר קופצני ברחבי המדבר והגליל  מידי יום הקורונה, נסעת  ערבמסע האחרון שהשתתפת עד ה

, חתכת את הפירות  עם מגבת קטנה על הכתף לניגוב הזיעה, סחבת ארגזיםוהכנת את נקודת הרענון. 
 וחיכית לנו בחיוך שמח שאני מביט בו כעת בדמעה, בתמונות שהשארת לנו.

 

עדנה לא נחה עד שבני . וגיבש את המשפחהפור משפחת דסברג כולה הדביק סיפור הצלתך בשואה וסי
 מיד ושם את אות חסיד אומות העולם בטקס מרשיםקיבלו בביתם ו אותך סתירשה משפחת נאבן

 ספר את הסיפור לדור הצעיר.  נועד לש  שאיירה בת המשפחה יזמה ספר קומיקסבהמשך ו
ִנים  " לזיכרון בסלון ולשיחות עם תלמידים  מידי שנה, את ועדנה, יחד המשכתם ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון בָּ

 , כבר מתגעגעים. תחסרי מאוד לכולנו ." ִיּוֵָּלדּו יָֻּקמּו ִויַסְפרּו ִלְבֵניֶהם
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  מועדת חברים
 

 ה לחברותקבלו באסיפהדיון לקראת 
 

אלידע ושלומית  דשן  - משפחת  
 שבשומרון מקרית נטפיםגרים בקיבוץ למעלה משנה לאחר מעבר 

 . יחד עם ילדיהם
 , אחות טיפול נמרץ פגים בשניידר.  31בת  - שלומית

 תזונה בריאה אוהבת להתאמן, זור. מחפשת עבודה בא
 וכל מה שקשור לאורח חיים בריא.

 , עובד כהנדסאי מים בחברת הידרומודול )ברמת ישי(. 31בן  - אלידע
 אוהב לרוץ, לבנות בעץ ואת המשפחה. 

 בביה"ס שקד. אוהבת לטפס ולצייר.   'כיתה אב, 6עומר, בת 
 , בגן גלבוע. אוהב לצייר ולהרכיב פאזלים.  4רז, בן 

 לזוז. חודשים, אוהב לטפס על מדרגות, ובעיקר    9עמית, בן 
 מיקה, הכלבה שלנו, אוהבת לשחק עם הילדים. 

נסופים,  יאוהבים את העמק ואת שלוחות בפרט, את המרחבים הא  
. החינוך המדהים, הקהילה העוטפת והחמה  

 

 זאק וורד גרבר  -משפחת 
 . גרים בקיבוץ למעלה משנה לאחר מעבר מירושלים יחד עם ילדיהם

 פסיכולוג, עובד באבחון וטיפול במכון הלאומי  35בן  - זאק
 לשיקום נוירופסיכולוגי במרחב צפון. 

 וניסיון בתחום השיקום  מרפאה בעיסוק, עם רקע    34בת    -   ורד 
 האורטופדי והנוירולוגי, תחל לעבוד במערך האונקולוגי 

 במרכז הרפואי "העמק" בעפולה. 
 אוהבת יצירה ואומנות. בביה"ס שקד,  'לומדת בכיתה א 6בארי, בת 

 ,בגן תמר 4נאיה פיי, כמעט בת 
 בפעוטון תאנה,   ,בני קצת יותר משנה ,בניהם גיא ונורי שרגאו

 אוהבים להשתובב ולטייל בקובוטה. 
 אנו בשלוחות אוהבים את החיבור הישיר למה שחשוב באמת; 

 משפחה, טבע וקהילה ייחודית, בדגש על מעגל החיים ומעגל השנה.
 

איילת וצחי   סיטרואן   - משפחת  
 .יחד עם ילדיהם  מהישוב לשם שבשומרוןגרים בקיבוץ למעלה משנה לאחר מעבר 

עובדת בבית חולים העמק  - קלינאית תקשורת, 37בת  - איילת  
. סיימה תואר שני במדעי השיקום .ובבית אבותבתחום השיקום הנוירולוגי   

   - תואר שני באוניברסיטת חיפהל טדנסטו נגר במקצועו, , 39בן  -צחי 
.עבד השנה במדגה בקיבוץ, ומאד נהנה מעבודת כפיים   

. איילת וצחי אוהבים לרוץ בשבילי העמק, ולטייל יחד בריינג'ר  
על זמן משפחתי ושמחים תמיד במפגש חברתי. מוותריםלא   

אוהב מאד מתקני נינג'ה,   - , לומד בכיתה ה' בשק"ד10עידו בן    
מתעניין מאד בהיסטוריה  .  אנרגיה רט, לרכב על סוסים ולהוציא ספו  

. מעביר חוג כדורגל לילדי הקיבוץ הצעירים .  של הקמת המדינה   
 , לומד בכיתה ד' בשק"ד ,אוהב מאד לצייר 9אורי בן 

 משחק בקבוצת טרום קט סל בכדורסל . וליצור ספורט ובע"ח
 .בהדרכתו של גילי בן זאב

אוהבת יצירות, . בביכוריםבביה"ס  'לומדת בכיתה א ,7דריה בת   
. ולשחק עם חברות  

לבקר ברפתאוהבת לשיר ולרקוד, , , בגן תמר3.5אביב בת   
. ובפינת החי  

ובים. מרגישים שהגענו למקום  ובעיקר עם אנשים טפשטות, קצב חיים רגוע  חיפשנו מקום עם מרחבים, 
 הנכון.
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 המרפאה מ
 

   27-30.11 - 1-2.12 - שלשעות פתיחת המרפאה בשבוע 

 יתכן ויהיו שינויים בשעות הקבלה. ר בלומברג  בחופש, יהיה רופא מחליף. " ד - יום רביעי ב
 לבקשת הקהל שיניתי את הפורמט 

 

צורך בקביעת תור. למעוניינים בחיסון אומיקרון. לפניכם מרפאות מחסנות בסביבה. אין   
 

 בשכונת אליהו  - במרפאה ג' בית שאן 
 11.00-13.00   ימי שני 

 16.00-18.00  ימי שלישי 
 

 בעומר עפולה 
 16.00-19.00  ימי ראשון

 16.00-19.00   ימי שני 
 08.00-12.00  ימי שלישי 
 16.00-19.00  ימי חמישי
 08.00-12.00  ימי שישי 

 

 מסדה    - במרפאת עמק הירדן 
 12.00-13.00 שעות  ב
 (.למעט ימי רביעי ושישי בהם המרפאה סגורה בשעות הללו )

 חגית ו.   -שבת שלום 
 

 + 60מועדת  
 

 ( בחיבור רב דורי מרתק. TEDביום שלישי האחרון קיימנו ערב של הרצאות קצרות )

 שוחחנו והתחברנו.  ,בית דורות, נפגשנו ערב ברחבת הדשא של התחלנו את הערב בארוחת 
 מנות זו, מספר תודות:דבהז

 .  למרות המונדיאלצעירים וצעירות שיצאו מהבית   !!! חברים וחברות  90למעל  - תודה
 בהחלט מרגש. 

 . ועל ההתנדבות לכפיר ארביב, יונתן אלטמן וז'אק גרבר על ההרצאות המרתקות - תודה
 . גלעד ואליס כהן  אבישג+, אילן חרובי, אתי רביץ, 60לחברי ועדת    -תודה
ענבל גלעד ולצוותו של  ל  לחיים אוזן, על ההתנדבות לנתינת ארוחת הערב ללא עלות, - תודה
 .הלוגיסטית  עזרהעל החיים 

 

ארוחת שבת בצהריים בה מתארחים ומארחים משפחות צעירות   -  ארוחת חיבורים בשבת
תתקיים בשבת פרשת "וישב"  ומשפחת ותיקות, ומכירים את אחד ואחת את השני והשנייה 

 בהמשך. והרשמה תתקיים פרטים נוספים . 17/12/22ב
 

 ויתקיים לאחר חג החנוכה.  "לז  נדחה עקב פטירתה של חברתנו היקרה מרים רותם קידוש חמין
 

 . אורן  שבת שלום,     
 

 
 קבלת רופא  קבלת אחות  בדיקות דם 

 קבלת קהל 
 מזכירה 

 טיפת חלב 

 7:30-8:10 א'
10:00-12:30 
14:30-15:30 

 8:00-9:00  

  8:00-9:00 8:30-10:30 10:00-15:00 7:10-8:10 ב'

תאום עם אורה ב     ג'  

 ד'
7:30-8:10 

10:00-12:30 
13:00-17:00 

13:30-16:30   

8:10-07:0 'ה  8:30-10:30  8:00-9:00  

  8:00-9:00  8:30-12:30  ו'



 

 

 

 

 

 

10 

 ממרכזת המשק  
 

 שפעת העופות בהודים  
 

 . שבכניסה לקיבוץ התגלו השבוע תרנגולי הודו נגועים בשפעת העופות   1-4בחוות ההודים  
, אנחנו המשק הראשון  לצערנו הרב המחלה התגלתה לאחר סיום שיווק החווה ביום ראשון בבוקר.  

, כמו גם  דבר המחלה החווה הנגועה ושאר החוות במשק   ע עם היווד שהמחלה הגיעה אליו השנה.  
  , לבית אימון   , ת הפטם והחשש העיקרי הוא מהעברה של המחלה )ח"ו( לחו   . ו להסגר נכנס   חיה פינת  

   . לחוות נוספות באזור בין השאר ע"י ציפורי בר ו  שליד המטע   5-7לחווה  
 

יש להדגיש כי הסיכון לתחלואה בבני אדם הינו   -חשש שהנגיף יעבור לבני אדם  נוסף קייםב
   .י של בני אדם ברחבי העולם מעופות נגועים, כפי שיעיד שיעור ההדבקה האפסנמוך ביותר

 

מידית כמו    נכנסו לפעולה   י והצוותים של השירות הווטרינר   שפעת העופות נחשבת לאירוע ברמה ארצית 
.   יחידת הפיצוח של משרד החקלאות ומשרד הבריאות   , גם הרפרנטים שלנו במחוז במשרד החקלאות 
מיוחדת בבור עצום    את הזבל והפסולת הטמינו בצורה צוותים מיוחדים נכנסו לניקוי וחיטוי של החווה.  

. העובדים שנחשפו לעופות הנגועים קיבלו  )הבור מבודד ע"י יריעות פלסטיק וסיד(   7שנחפר בחלקה  
 עתי )כדורים( ע"י משרד הבריאות.  יטיפול מנ הסבר על המחלה ו

 

ובית אימון(    1-4  עד שנוכל לאכלס אותה שוב. בחוות האחרות )פטם, כחודש  סגורה    החווה תישאר 
צמצמנו את כוח האדם במטרה לשמור על מינימום כניסות ולהקטין את הסיכוי להעברה של הנגיף.  

 בתפילה שנצליח לבלום את הנגיף מלהתפשט.  
  , שייקה, שלמה, בבר ורענן על ההתגייסות והאכפתיות. לאיתן קין   : אני רוצה להודות לעובדי ענף ההודים 

   .  לל כ המת ו   מסירות ולמשרד החקלאות על כל צוותיו ואגפיו על הטיפול המקצועי שלנו על הליווי וה   ר הווטרינ 
 

 רותם שכטר.  -בבריאות טובה      
 
 

 מנהלת משאבי אנוש של   הולחנמש
 

כפי שכבר פורסם, הוחלט על סיום ההתקשרות    פעולה עם חברת 'אחדות ישראל':סיום שיתוף  
שלנו עם חברת 'אחדות ישראל' שלקחה אחריות על ניהול הנהלת החשבונות של הקיבוץ וחברת 

 האחזקות בשנים האחרונות.
בימים אלו אנו נערכים להחלפת המערכת החשבונאית והתמחירית והפעלת הנהלת החשבונות  

 החברה החדשה. ע"י 
 מנהל הנה"ח החדש.  - במסגרת זו החלו פגישות למידה וחפיפה של עמית פרץ

מוריה אלמליח ממושב רחוב. מוריה תתחיל לעבוד בשלוחות   -  מו כן, גויסה חשבת שכר חדשהכ
 אי"ה בתחילת דצמבר במשרה מלאה.  

  -  ק שנשאר עימנו ותי ואנו מאחלים לעמית ולמוריה בהצלחה והשתלבות טובה יחד עם הצוות ה
 אורנה ושמואל.

 

הבגד: ענף  פרלשטיין   ניהול  לחגית  מחליפה  נמצאה  קדחתניים  חיפושים  ולאחר  טובה  בשעה 
תיקה והמסורה. בימים אלו נורה דיגורקר נכנסת לתקופת חפיפה והתלמדות,  ו מנהלת הענף הו 

 אי"ה בתחילת חודש דצמבר יעבור המקל באופן מלא לידיה של נורה. 
תודה גדולה על עבודתך בענף    -  לנורה הצלחה רבה בתפקיד החדש ולחגית נאמר  נאחל מכאן 

 בארבעת העשורים האחרונים והצלחה גדולה בפרק החדש בחייך. 
 

כידוע, מרפאת השיניים צפויה להיסגר בסוף השנה הקרובה, אנו נערכים    סגירת מרפאת השיניים: 
 המסור, פרטים בהמשך.לפרידה מסודרת ומכובדת מצוות מרפאת השיניים 

 . רננה שאול  -שבת שלום    

 

 ם שלו - שבת  
 טוב -חודש 


