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   שבת שקלים   -   " משפטים "   רשת פ שבת  
 מאיר: - אלוקים בתפוח / סיון רהב 

 הנה דברים נפלאים שכתב הרב עדין שטיינזלץ: 
. איך יכול להיות שאנחנו עוברים ממעמד הר  "משפטים"הוא... פרשת  "משפטים""הדבר הכי תמוה בפרשת 

מצוות מכל תחומי החיים? איך   53סיני הדרמטי והמרגש בפרשה הקודמת, אל פרשה שיש בה רשימה של 
לטפל בחמור שלך או מה קורה אם מישהו שבר לך שן ופצע  אפשר להמשיך ממתן תורה אל הוראות איך 

 אותך?
ובכן, כדי לעשות דברים גדולים צריך להתחיל בפרטים הקטנים. רק ככה יוצרים משמעות וממשיכים את  

 מעמד הר סיני אל תוך חיינו. 
 בניגוד לאמירה 'המטרה מקדשת את האמצעים', התורה קוראת לנו לראות את הדברים אחרת ולומר:

'האמצעים מקדשים את המטרה'. את הקולות והברקים של הר סיני, את הרוח הזו, את הבשורה הגדולה  
 אנחנו פורטים למצוות, אל תוך השוק, הבית, הבנק והרכב. 

אנחנו רגילים לתלות את העיניים בשמיים כשאנחנו מדברים על אלוקים, אבל פרשת משפטים מלמדת אותנו 
הכסף שאנחנו משלמים בו, בתפוח שאנחנו אוכלים וביחס שלנו לשומר בחניון.  שאלוקים נמצא גם בשטר 
 חפשו אותו סביבכם, כעת".

 
 

 

 נר זיכרון 

 

 תש"ף שבט  ל'  -ז"ל   דן ולס
 

 ב' אדר תשס"ח - ז"ל שמעון כהן  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   שבת   זמני              
  

  16:54  הדלקת נרות 
 

 17:14 מנחה וקבלת שבת   

 

 18:02   השבת צאת 
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 פינת ההלכה
 על ארבע פרשות...

חכמיםא בשמחה",  "  (א  כט,  תענית)   מרו  ממעטין  אב  "משנכנס אדר מרבים משנכנס 

לימדונו חכמים בזה שאין מקרה בעולם, ולכל זמן אופי וטבע משלו. ואם חורבן    בשמחה".

הבית הראשון והשני אירע ביום תשעה באב, סימן הוא שטבעו של תחילת חודש אב שהוא  

מועד לפורענות. ואם נס הפורים אירע באמצע חודש אדר, סימן הוא שיש לחודש אדר סגולה להפוך את הרע  

   .תו של חודש אדר היא להפוך את הרע לטוב, משנכנס אדר מרבים בשמחהלטוב. וכיוון שסגול

תקנו חכמים לקרוא ארבע פרשיות: 'שקלים', 'זכור', 'פרה' ו'החודש'. וקוראים אותן בשבתות שבחודש אדר,  

אדר חודש  שלפני  בשבת  כלל  בדרך  קוראים  שבהן  הראשונה  אלו   .ואת  פרשיות  שקוראים  השבתות  באותן 

ספרי תורה. בראשון קוראים שבעה עולים בפרשת השבוע, ובשני קוראים למפטיר את הפרשה  מוציאים שני  

המיוחדת. וכיוון שההפטרה בנביא צריכה לעסוק במה שקראו בספר שאליו עלה המפטיר, לפיכך בשבתות אלה  

בספר   שנקראה  השבוע  בפרשת  ולא  השני  בספר  שנקראו  הפרשיות  לאותן  הקשור  בעניין  עוסקת  ההפטרה 

 .ראשוןה

תקנו את קריאתה כדי להזכיר לכל אחד מישראל   (.טז-יא ל, שמות)' 'שקליםבשבת הראשונה קוראים פרשת  .א

ניסן היו צריכים  קרבנות הציבורהשנתית, אשר קונים בהן את    מחצית השקל לתרום את   . וכיוון שמחודש 

שת שקלים, כדי להזכיר  להתחיל לקנות את הקרבנות מהתרומה החדשה, תקנו לקרוא חודש לפני כן את פר

לכל ישראל שיביאו את תרומתם. ואף שכיום בית המקדש חרב, ואין אנו זוכים להקריב קרבנות, אנו קוראים  

  .את פרשת 'שקלים' זכר למקדש

 

בקריאתה אנו מקיימים את מצוות התורה לזכור את אשר עשה   (.יט-יז   כה,  דברים)   ''זכורהפרשה השנייה:   .ב

ותקנו לקוראה לפני פורים, כדי לסמוך את מצוות זכירת עמלק לפורים, שבו אנו שמחים על קיום    עמלק.לנו  

 .שהיה מזרע עמלק  המןהמצווה במחיית 

אה, כדי שנוכל לבוא  בה אנו לומדים על דרך ההיטהרות מן הטומ )כב-א  יט,  במדבר) ''פרההפרשה השלישית:   .ג

ניסן, כדי   להתכונן ולהיטהר להקרבת קרבן  לבית המקדש ולהקריב קרבנות. ותקנו לקוראה לקראת חודש 

 .ואף שאין אנו מקריבים כיום את הפסח, אנו קוראים את פרשת 'פרה' זכר למקדש הפסח.

קידוש החודש   ,(כ-א  יב,  שמות)   ''החודש  הפרשה הרביעית: .ד עניין  נזכר  לקוראה  בה  ותקנו  ומצוות הפסח, 

לקראת חודש ניסן, מפני שהוא הראשון לחודשים. בנוסף לכך, על ידי קריאתה מתעוררים להתכונן לחג הפסח  

 .וכל מצוותיו

 

הקריאות, שאר  מכל  יותר  בה  מדקדקים  ולכן  מהתורה,  'זכור'  פרשת  לקרוא  המצווה  הפוסקים,  ויש    לרוב 

 .  ה, ולכן גם בקריאתה נוהגים להדר ולדקדק יותרסוברים שגם קריאת פרשת 'פרה' מהתור

 

 חודש טוב ושמח לכולם...

 .מיכאל
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 �🎊🎊�  מחסן תחפושות
 

  וזה בדיוק הזמן לבדוק אם אתם כבר מסודרים את ראש חודש אדר בעז"ה, בשבוע הבא נחגוג

 עם תחפושות לפורים.

   (.ליד הבתים של קב"ק) .בית הכשרהב של שלוחות, מחסן התחפושות מוזמנים בשמחה ל
 

  .טנשעות פתיחה יפורסמו בקהיל - בסיום מחזירים נקי/מכובס -  התחפושות להשאלה
 

  .בטי וענבל �🙂� 

 
 

 משלוחי מנות 
 

 .בו אנו מתמידים מזה שנים   ,של הקיבוץ "  בלב אוהב   - משלוח המנות  "פורים מתקרב וזה הזמן ל 
 

לכל קהילת שלוחות חבילה   במקום לחלק . "מתנות לאביונים בלב אוהב"השם ל השנה שינינו את 
 (. רוצים לתרום לצדקה )מתנות לאביונים   ראינו לנכון לתת לאנשים לבחור אם הם   , של משלוח מנות 

 .שאן והסביבה כמו בכל שנה-בחג פורים בבית התרומה הקבוצתית תחולק לנזקקים 
 

באימייל, או בדף שחולק בתיבת דואר, ניתן יהיה לבחור את סכום התרומה  דרך הקישור בטלפון או  
 .לתרום לצדקה )מתנות לאביונים( ולהחליט אם או בלי לקבל חבילת שי לפורים   אותו מעוניינים 

 

 בחרו לתרום ולקבל חבילת שי, תתקיים חלוקת חבילות השי במחסן הבגדים ביום ראשון, ילאלו ש 
  .10:00-17:00ערב תענית אסתר, בין השעות   , )5.3י"ב אדר ) 

 

 .(23.2) יום חמישי, ב' אדראנא השיבו עד 
 . רותי פרס, ג'ודי שנייידר, אילנה מאירפלד  - תודה רבה

 
 
 

 + 60מועדת  
 

בשיתוף עם   16:30ביום רביעי הקרוב בשעה   - סיוע בתחזוקת גינות ותיקים  -חודש שבט 
נשמח מאוד  שפנו אלינו בנושא.  ,תיקיםו מתנדבים בתחזוקת גינות הו ל ביחד עם י חתהנוי, נ

 לאים, לחצי שעה עד שעה )כולל נוער, משפחות צעירות ולא צעירות(. י למתנדבים מכל הג
תיקים שפנו בנושא לתיאום ליום רביעי הקרוב, בכל שבוע ו אני אהיה בקשר עם החברים הו 

 המועד. נקיים מפגש התנדבות שכזה ונעדכן על  
ביום ראשון האחרון קיימנו נטיעות בשיתוף עם "שי אשר",   - נטיעות בחיבור רב דורי בקהילה

 ענף הנוי ומערכת הגיל הרך. הפעילות התבצעה עם גני הילדים הבוגרים במתחם של "שי אשר". 
 תודה רבה לזיו שניידר ולמנחם סטולפנר על ההירתמות ולגיל הרך על שיתוף הפעולה.  

 וגם להורים שהצטרפו. -, סבים וסבתות, שהגיעו 60ה לחברים מעל גיל תודה רב
 דניות חדשות בגני הילדים בשיתוף עם הנוי. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה.  א בנוסף, הוספנו  

       

 . אורן  שבת שלום,     
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 מהמרפאה 
 

   19-24.2 - שעות פתיחת המרפאה בשבוע של

 ת מסכות התבטלה לחלוטין.  יחובת עטי - השבוע התבשרנו רשמית על נירמול מחלת הקורונה
מסכה עד   חובת הבידוד הביתי למאומתי קורונה )ועטיית תתבטל 15.5.23  החל מה - חודשים 3בעוד 

הבריאות להכיל ולטפל  כתלמקום הבידוד(. אין זה אומר שהקורונה חלפה מן העולם אלא, שיכולת מער
בחולים אלו הפכה לשגרה כמחלות אחרות. ראינו שבתקופת ההתרחקות החברתית של אנשים חולים 

שלנו  תחלואה של מחלות דרכי נשימה נוספות. אולי ההתייחסותהמשמעותית  ירדהועטיית מסכות 
 תנו. שנהיה בריאים כולנו.  יא שתישאר רצוילהתרחקות מחברה כשמצוננים ומשתעלים 

 חגית ו. -שבת שלום              
 

 
 

 ממשאבי אנוש
 

  לצורך עיבויי צוות הנהלת הגיל הרך ולאור פרישה של חלק מהנציגות, אנו מעוניינים לגייס שני נציגים/ות
 נוספים למנהלת הגיל הרך. 

 

 להלן מכרז:
 

 . לקיבוץ שלוחות דרושים: נציגי ציבור להנהלת הגיל הרך
 

קיבוצי  -התווית מדיניות מערכת החינוך לגיל הרך בחיבור לקהילת שלוחות, לאופי הדתי  מהות התפקיד:
 של המקום ולמסורות המקומיות. 

 

  תיאור התפקיד:
 . מעקב אחר יישום החלטות -
 שמירה על הקשר בין מערכת החינוך ואורחות חיי הקהילה. -
 ייצוג ערכי הקהילה.  -
 הצבת יעדים וגיבוש חזון למערכת. -
 ליווי, יעוץ ותמיכה למנהלת המערכת. -
 סיוע בבניה ואישור תוכנית עבודה שנתית. -
 הורים. -קבלת דו"ח תקציבי ופיקוח רבעוני, אישור תקציב שנתי, אישור תשלומי -תקציבים  -
 החינוך )שיפוצים, התאמת מבנים וכד'(. כתקהילה לטובת מער-חת משאביהבט -
 סגירה של המערכת במהלך השנה. -אישור ימי -

 

 דרישות התפקיד: 
 . רצון למעורבות ושותפות במערכת החינוך לגיל הרך -
 . יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות -
 .תקשורת טובה -
  .יתרון - הבנה כלכלית -
 . חינוכיתאוריינטציה  -
 . יכולת לראיה מערכתית העולה על הצרכים ההוריים  -
 

יו"ר, מנהלת המערכת, מנהל קהילה )בהתאם לצורך(, ארבעה נציגי ציבור )תוך ייצוג מגוון    הרכב הועדה:
נבחר   -  של הסטטוסים השונים בקיבוץ חבר קיבוץ, חבר/ה בעצמאות כלכלית ותושב/ת( )נציג/ת שלפים

  מטעמם(.
 

 גוף ממליץ: צוות איתור.  בחירה: בהנהלת קהילה.  ה:אופן הבחיר
 

 (.2.3)עד לתאריך  -למעוניינים ניתן לפנות לרננה שאול או לשגיא סרוסי בדוא"ל או בנייד 

 

 
 קבלת רופא  קבלת אחות  בדיקות דם 

 קבלת קהל 
 מזכירה 

 טיפת חלב 

  8:00-9:00  14:00-15:30  א'

  10:00-11:00 11:30-14:00 10:00-15:00 7:15-8:10 ב'

 בתאום עם אורה      ג'

 ד'
7:30-8:10 

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

13:30-16:30   

8:10-7:00 'ה  8:30-10:30  8:00-9:00  

  8:00-9:00 8:30-10:30 8:30-12:30  ו'
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 (  12.2) טסיכום מאסיפת חברים שהתקיימה ביום ראשון, כ"א שב
 

 להורדת סעיף שיוך דירותהועלתה הצעה לסדר היום ע"י שמואל ברלוביץ  -סדר היום 
 ההצעה לא התקבלה.  - והחזרתו למזכירות

 . סדר היום אושר
 

 אישור העברה לקלפי של:  -שיוך דירות  
 

 החלטה למעבר הקיבוץ מחלופת האגודה לחלופה הישירה.  .1
 

 .תיקיםו שינוי שיעור ההשתתפות של הקיבוץ בעלויות השיוך לחברים הו  .2
 

 ההצעה אושרה. 
 הנהלת האסיפה.                

 

 
 
 
 
 

 קלפיהמועדת   
 

 -  קלפי החלטה לשיוך דירות
 

הצוות לשיוך דירות גיבש והכין הצעת החלטה בדבר שיוך דירות בשלוחות. ההצעה נידונה  
שור האסיפה  י בערב הסברה שהתקיים בעניין זה. ההצעה נדונה באסיפת חברים וקיבלה את א

 להצבעה בקלפי וכעת היא מובאת בפניכם להכרעה בקלפי. 
 

  .כל סוגי החברים בשלוחות - משתתפים בהצבעה
 

לאחר אחוז הצבעה של שני שליש מכלל אוכלוסיית בעלי זכות   פתיחת הקלפי וספירת הקולות 
 ההצבעה להצבעה זו. 

 אחוז מהקולות המשתתפים בהצבעה זו. 75על ההצעה לזכות ברוב של   - קבלת ההצעה
 

  י "הראשוני לרמ התשלוםמעבר לחלופת שיוך דירות קניינית ומימון מלא של  : הצעת החלטה
 . םלחברים הוותיקי  מ על היתרה המינימאלית"המע את ו 

 

 נגד בעד

 

ח לצורך ההצבעה )בן או בת זוג( מתבקשים  ו להשתמש בייפוי כ םחברים המעונייני  •
 .לתאם זאת לפני ההצבעה עם אילן חרובי 

חברים הנמצאים בחו"ל ורוצים להצביע נדרשים ליפות את כוחו של חבר אחר בשלוחות  •
 . ותאום עם אילן חרובי ח ו פוי כי באמצעות י 

 . 8.00בשעה  -( 20/02כ"ט שבט )  ,הקלפי תיפתח ביום שני  •

 . 20.00בשעה  -( 21/02) ל' שבט ,הקלפי תיסגר ביום שלישי  •

  16.00בין השעות  ,(20/02כ"ט שבט ) ,קלפי ידנית באמצעות טאבלט תתקיים ביום שני  •
 בחדר מזכיר פנים. 17.00עד 

                    ,(21/02ל' שבט ) ,תתקיים ביום שלישי  קלפי ידנית נוספת באמצעות טאבלט •
 בחדר מזכיר פנים. 12.00עד  11.00בין השעות 

 

 אילן חרובי.  -בברכה          
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 מרכזת המשק של   המשולחנ
 

יו "  ְמרֹומָׁ לֹום בִּ ה שָׁ  עֹושֶׂ
יו ֵלינּו הּוא ְבַרֲחמָׁ לֹום עָׁ ה שָׁ  ַיֲעשֶׂ
ל ַעם  ֵאלְוַעל כָׁ ְשרָׁ  יִּ
ֵמן.  ְמרּו אָׁ  ./מהתפילה "ְואִּ

 

מ  "מ  115נפתחו ארובות השמיים ומערכת הגשם האחרונה הוסיפה לנו  בשבח והודיה לקב"ה
מוצע השנתי.  מ מה   71%  - והרוותה את השדות והמעיינות שהיו זקוקים לה כל כך. עד עכשיו ירדו כ 

גם במרחק השנים  ו שרותי פרס פרסמה בדף המידע,    , ארכיון ה בשבוע שעבר קראתי את הקטעים מ 
יכולתי להזדהות עם ההשפעה הקשה שיש לשנה שחונה על משק המים, הגידולים, הרווחיות ועל  
 מצב הרוח של החקלאיים. למרות מזג האוויר המתבהר אנו מתפללים ומייחלים למשקעים נוספים. 

 

התקיים בשבוע שעבר בקיבוץ עלומים. הפורום עסק   - פורום הנהגה כלכלית של הקיבוץ הדתי 
כלכלי ביישוב כפרי. על האתגרים בגיוס צעירים ונשים לניהול ענפים  - בנושא בניית כוח ניהולי 

 בעיקר בתחומי החקלאות ועל הרכבי ההנהלות העסקיות. בהמשך יצאנו )במזג אוויר חורפי( 
לסיור ותצפית על רצועת עזה.   ,שדות נגבחבר עלומים וקב"ט המועצה האזורית  ,עם רפי בביאן 

שמענו מרפי סקירה על המציאות הביטחונית העכשווית וראינו את השפעותיה על חקלאות צמודת 
   - במפגשים מסוג אלו קיימת חשיבות רבה להפסקות   , גדר. מעבר לנושאים המעשירים ולמידע החשוב 

  ים ללמידה והחלפת מידע. לשיח עמיתים.ות בלתי פורמאלי על נושאים שונ ו למינגלינג  
 הפעם ניצלתי גם את הדרך הארוכה לנסיעה בצוותא עם מרכז משק מקיבוץ בסביבה. 

 

בשבוע שעבר התקיימה ישיבה ראשונה עם ההרכב החדש. ניצלנו את הפתיחה   -   הנהלה כלכלית 
להיפרד מחברי ההנהלה היוצאת: יוסי קנר, דני מאירפלד ויובל תורן ולהודות להם על תרומתם 

אהבה למען ב , מקצועי, על השותפות בקבלת החלטות, על הזמן שהקדישו באמונה ולדיון פורה
יו"ר,    , )שי גרוסמן  - בב הכרות ותיאום ציפיות בין חברי ההנהלה  המשק והקהילה. בהמשך קיימנו ס 

  , דח"צית   , דח"צ, חלי יעקבס   , עמנואל צייגר, יחיאל נזרי, עדן לב, לן פדר, גיל הס   גזבר,   יורם רותם, 
הצגנו את עץ האחזקות )מבנה התאגידים( . ( ואנוכי, מרכזת המשק משקיף חשב כ ,עמית פרץ

. בכוונתנו לקיים מפגש מיוחד להכרות של חברי ההנהלה עם 2023ואת תוכנית העבודה לשנת 
 מנהלי.ות הענפים וביקור בחלקם.

 

השבוע שתלנו לראשונה עגבניות בשטח ברמת צבאים. השתילה התאפשרה   -מהגד"ש 
חלק מרפורמת המים של העמק.   -אפיקי מים בעקבות הקמת תשתיות מים באזור על ידי 

 בתקווה שבקיץ הקרוב נזכה לקטיף פורה. 
 

החלטנו השנה להתמקד   , 2023  כפי שכתבתי בעבר והצגתי בתוכנית המשק ל  -   מחלק חשמל 
סנו את בועז אריאלי מקיבוץ מעוז חיים ללוות ילשם כך גי  .במחלק החשמל ולשדרג את הטיפול בו

מלווה/מייעץ בקיבוצים נוספים בעמק ובעל ניסיון עשיר בתחום  הוא  ועז אותנו בניהול המחלק. ב 
ובעמקים השכנים במסגרת החברה שלו "כנף". בחודש הקרוב בועז ילמד את התנהלות המחלק 

שתכלול בין השאר טיפול בפחת באמצעות שדרוג מוני החשמל   2023 ויבנה תוכנית עבודה ל 
 בבתי החברים. כמובן שנעביר מידע מפורט ומסודר לאחר קבלת החלטה סופית לביצוע. 

 

 השבוע הסתיים קורס נאמני בטיחות משותף לנו ולמשק מירב.   -  קורס נאמני בטיחות
ורס ואני מרגישה שהדבר  מהמשק והקהילה. גם אני השתתפתי בקאיש/ה  14בקורס השתתפו 

לי רבות להבנת מצבי הסיכון ועל הצורך המתמיד בניהול סביבה בטוחה. בתוקף תפקידי  תרם 
 -   כמנכ"לית תאגיד אחזקות אני מתפקדת כיו"ר ועדת בטיחות ובעצם אחראית על הבטיחות בענפים 
 , תפקיד עתיר באחריות ובסיכונים. מקווה שבאמצעות הכשרה של עובדים נאמני בטיחות בענפים 

 נוכל לשמור על סביבה בטוחה ולהקטין משמעותית את מקרי הבטיחות. 
ממונה הבטיחות שלנו ולדן גולדנברג שמרכז את התחום   ,המקום להודות למנחם ליפצר זה 

 לשלוחות ומירב.    ולרננה שיזמה את קיום הקורס המשותף
 רותם שכטר.  - שבת שלום                       

 ם שלו - שבת
 טוב -חודש 

 נכס אדר מרבים בשמחה משמש... מש... מש...

 
 


