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 " וישב "   רשת פ שבת  
 מאיר: - יובל דיין נגד הבור הריק / סיון רהב 

כתבתי ליובל דיין שהמופע שלה לנשים באירועי "צמאה" בבנייני האומה היה מדהים, וקיבלתי בחזרה דבר 
 תורה. וכך כותבת יובל: 

 "בפרשת השבוע מופיע הפסוק שהוא אולי הכי חשוב עבורי בדרך שלי ליהדות: 'ַהּבֹור ֵריק ֵאין ּבֹו ָמִים'. 
האחים זורקים את יוסף לבור ריק, בלי מים, ורש"י כותב שהבור לא היה סתם ריק: 'מים אין בו, אבל נחשים  

  - ם ריק. אין בחיים ואקום. אין חלל. אם אין בבור מים טהורים ומתוקים  ועקרבים יש בו'. כלומר, אין דבר כזה מקו 
 אז הדברים הכי גרועים יכולים חלילה לדבוק בנו.   - הנחשים והעקרבים ימצאו לעצמם מקום שם. וכשאנחנו ריקים  

כל צורך, כל צמא, יתמלא במשהו, השאלה היא במה? האם במים חיים, בתכנים חיוביים, משמחים ומצמיחים, או  
התובנה הזו נתנה לי  בדברים מזיקים? כשהנפש מלאה במחשבות טובות, בעין טובה ובשמחה, אין מקום לייאוש,  

קופות שבהן אני 'בור ריק', שאני  כלי אדיר, איך להתנהל בעולם הזה בכלל ובתעשייה בפרט. הרבה פעמים בת
לא פותחת ספר, כשאני לא לומדת, אני מרגישה פתאום פחדים לא צפויים, או דברים שלא מתחברים כמו שצריך.  

 ישר מגיעים נחשים ועקרבים... וכשזה מתחיל, אני מייד נזכרת שפשוט צריך להתמלא מחדש".   - כי אם יש ריק  

 
 נר זיכרון 

 

 כ"ו כסלו תש"ט  -ז"ל  מאיר וולף
 

 תשע"ח  כסלו כ"ח  -ז"ל   טרודי ולך
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 שהשמחה במעונם 
 טוב  - מזל 

 

 לשושנה ושלום זלוטניק ולכל המשפחה להולדת הנינה, נכדה לארן ולאה, בת לרותם ואלון. 
 
 

 
 
 

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

 

 
 
 

   שבת   זמני              
  

  16:04  הדלקת נרות 
 

 16:24 מנחה וקבלת שבת   

 

 17:14   השבת צאת 
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 פינת ההלכה 

וכה חנ  שו"ת 

 מהו המנהג הרווח לגבי סדר הדלקת הנרות החנוכה? שאלה: 

  המדליק   של   ימינו)  המנהג המובחר ביותר הוא לקבוע את הנר ביום הראשון בצד ימין של החנוכיהתשובה:  

מפני שיש להעדיף תמיד את צד ימין על שמאל. וביום השני יוסיף עוד נר לשמאלו, ואחר    (,החנוכיה  מול   שעומד

מפני שעדיף להתחיל בנר    א.שיברך ידליק תחילה את הנר הנוסף ואחריו את הנר שלימינו. ושני טעמים לכך:  

יק את הנר  אחר שידליק את הנר השמאלי יצא שיפנה לצד ימין כדי להדל ב. הנוסף שמבטא את התגדלות הנס. 

וכך בכל יום יוסיף    שבכל פניות שאדם פונה, עדיף לפנות דרך צד ימין.  (ב  טו,   יומא ( שלימינו, וכפי שאמרו חכמים

בעת   לעמוד  וראוי  הנרות.  וידליק את שאר  ימינו  לצד  יפנה  ואח"כ  ראשון,  אותו  וידליק  בצד שמאל,  נר  עוד 

הברכות לצד שמאל החנוכיה, כדי שהנר הקרוב אליו יהיה הנר שהוא עומד להדליק ראשון, וכך לא יחשב כמי  

שהמדליק יעמוד בשמאל החנוכיה,    לאור זאת, רצוי    (.יא  ,מ"ב  ה,  תרעו,  שו"ע)שמדלג על שאר הנרות כדי להדליקו

 .וכך כשיבא להדליק יפנה לצד ימין

 שאלה: עד מתי ניתן להדליק את נרות החנוכה? 
 

"משתשקע חמה עד שתכלה רגל מן  נאמר שזמן הדלקת נר חנוכה לכתחילה, הוא  ]שבת, כא:[  תשובה: במשנה  

בשקיעת  להדליק  )הגר"א(  . נחלקו הפוסקים להלכה לגבי פירוש זמן זה, ומכאן שני מנהגים: יש הנוהגים  השוק"

ורק לאחר מכן להתפלל ערבית בצאת הכוכבים.  אך יש הנוהגים וכך למעשה המנהג הרווח, להקדים    החמה

להדליק   מכן  לאחר  ורק  בשקיעה  ערבית  הכוכבים ולהתפלל  צאת  לאחר    18-)כ  בזמן  הזמן  השקיעה(.  דקות 

בזמן שקבעו חכמים   הוא  הנרות  להדלקת  לאחריו מצאת הכוכבים    - המובחר  חצי שעה  לו   . עד  מי שקשה 

שתדל להקדים את חזרתו עד כמה אך עליו לה לחזור לביתו בצאת הכוכבים, רשאי להדליק מאוחר יותר,  

, בערב  שתדל שלא להדליק מאוחר מהשעה תשע יש לה שאפשר, כדי להדליק קרוב יותר לזמן שתקנו חכמים.  

שעד אז עוד מקובל בימינו לחזור מהעבודה, ואפשר לומר שהוא בכלל מה שאמרו חכמים: "עד שתכלה רגל 

, עד עמוד השחר השעה תשע, ידליק כל הלילה  מהשוק". מי שלא הספיק להדליק נרות חנוכה עד סביבות  

יש בביתו אדם  יש סבירות גבוהה שיעבור אדם ברחוב ויראה את נרותיו, או ש   רק אם ויברך על ההדלקה  

, ויצטערו אם יעירם, וגם ברחוב  אם כל בני ביתו הלכו לישון   אבל , כגון אשתו או בנו, שיראה את נרותיו.  נוסף 

מי שלא הדליק נרות כל הלילה הפסיד את המצווה    . ידליק בלא ברכה רותיו,  סביר שלא יהיה אדם שיראה את נ 

 . )רמ"א תרעב, ב(   כולם למחרת ידליק נרות כמו  ו של אותו יום,  

 

   הדלקתי נרות בבית הכנסת בברכה, האם עלי להדליק ולברך גם בבית?שאלה: 
 

נהגו להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת, ומברכים על הדלקתם את כל הברכות שמברכים בבית.  תשובה:  

ואף שלפי תקנת חכמים צריך להדליק נרות בבית בלבד, נהגו להדליק גם בבית הכנסת כדי לפרסם את  

 הנס יותר. ונוהגים להניח את הנרות בכותל הדרומי של בית הכנסת, בדומה למקומה של המנורה במקדש. 

ואפילו מי שהדליק את הנרות בבית הכנסת   יוצא ידי חובתו בהדלקה שמדליקים בבית הכנסת.  ואין אדם 

  עוד   וראה  ז   תרעא,   שו"ע) בברכה לא יצא ידי חובתו, ועליו לחזור לאחר מכן לביתו, ולהדליק את נרות החנוכה בברכה

 חנוכה(  הלכות  פנה"ל, בהרחבה 
 

  .מיכאל            שלום!חנוכה שמח וברכת שבת            

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  חנוכה -ועדת בית כנסת 

 

 בבית הכנסת  16:25בימי החנוכה נקיים בשעה 
 מנחה

 הדלקת נרות 
 כיבוד 
 משנה 
 ערבית 

 שמואל ברלוביץ.   - כולם מוזמנים
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   - 20:30התוכנית תתקיים בחדר האוכל בשעה 
 הצוות המארגן.   -מוזמנים בשמחה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהמרפאה 
 

   18-23.12 -שעות פתיחת המרפאה בשבוע של 

 . מרפאת שלוחות נעים להכיר
 

קנה, המקבלים שירותי מרפאה ראשונית  י מטופלים. מגיל לידה ועד ז 527מרפאת שלוחות מונה 
הכנה לכיתה א', הרצאות לגיל השלישי,    -   6מארגנת פרויקטים כמו יומולדת    עם הסתכלות קהילתית. 

   . ' חיסוני פוליו, חיסוני קורונה וכו 
בריאות    לרמת הביאו  כדי ל של מטופל  משפחה    בעת הצורך נפגשים עם אנשי מקצוע נוספים ועם בני 

 הוליסטית ככל שניתן.  
ברפואה ראשונית    96.4  מדדים בפיקוח מתמיד של המחוז הם נ ציוני מדדי האיכות שלנו, בהם אנו  

 (. 89.4באיכות המניעה )ארצי    97.2( ו  87.9)ממוצע ארצי  
ילדים עד כיתה א.    80  תינוקות מלידה ועד שנה ועד כ   18  המרפאה נותנת גם שירותי טיפת חלב ל 

 כמחצית מהילדים הם בנוסף למספר המטופלים הרשומים במרפאה.  
  551הסכמי התנועה הקיבוצית עם שרותי בריאות כללית, במדרגת  י "פ שע זו ההזדמנות לספר, 

 . שעות שבועיות 10 תקן אחות אמור לעלות ב ,מטופלים
 חגית ו. -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  

14:00-11:30 10:00-15:00 7:15-8:10 ב'  8:00-9:00  

 בתאום עם אורה      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 8:30-10:30 8:00-10:30  ו'
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 שיוך דירות 
 

 לחברים הרבים אשר השתתפו בערבי ההסברה. תודה רבה 
 

 המזכירות וצוות שיוך ידונו בנושא והנושא יובא לאסיפה.
 

 מי שיש לו שאלות בעניין מוזמן לפנות אלי. 
 . ברלוביץ   שמואל

 
 
 
 

 אין מחר...   - אם אין עבר    -   מן הארכיון 
 

 במקורותינו: לקראת חנוכה הקרב ובא, הנה מעט מאורו של החג, כפי שפורסם  
 י' טבת, תשכ"ז( דיווחה שרי לוטן על אירועי החג: . ב'דף אינפורמציה' ) 1

"תכנית חנוכה עברה בהצלחה מרובה: בערב שאלות ותשובות "הך את המומחה" הייתה מזיגה נאה 
על    מאיר שהגיש ידע ורפואה מהול בליצנות, עדה הציגה ברצינות רבה - והומור. הצטיין שבתאי בן של ידע 

 בעיית ואגנר... וטרודי הייתה טרודה בשאלות תזונתיות. הציבור עשה רושם שנהנה. 
תה "תרבות יבוא" והרצאה שלא השביעה את רצון רוב השומעים, וחבל. הנושא היה יבליל שבת הי

קא ו)חובבני(. להרצאה השנייה לא נמצא אף מנין, ולאו דו מעניין אך הטיפול בו נראה דילטנטי
ביום א' בערב, נר ה' של חנוכה, נערכה זלילה רבתי עם מקצת תכנית משעשעת. ביום    באשמת הציבור.

אחרון של חנוכה נוצל לערב משחקים מסורתי, בו נהנה    נר סרט.    - כרגיל     - ערבי תקליטים, ביום ג'   - ב'  
 כניות נפרדות. ולילדי הקבוצה על גיליהם השונים היו ת מגוונים.   קהל רב משפע של משחקים 

יש לציין שהמטפלות, במיוחד בגילים הנמוכים של בית הספר, השקיעו עבודה רבה, כדי להנעים 
 לילדים את החג. ילדי ביה"ס התיכון יצאו בחלקם לטיול בנגב".

 סמדר כוכבי: של    ה התפרסם שיר   ( כ"ד בכסלו תש"ס ) ב'הד הגלבוע',  .    2
 אורות החג 

 והחג עוד מעט יעבור  והולך לו הכל כשורה    מעבר לחלונות  
 והאור יזכיר כל גיבור  מדליקים ומברכים בשירה   דולקים אלפי נרות

 והנס של שמונת הימים.....  נרות מראשון עד שמיני   ואורות מרצדים, נוצצים 
 מלווה בברקים ורעמים.  ד לימיני.שעומדים תמי  כאילו הם קורצים.

 

 (:  ל' כסלו תשמ"ג )   'הד הגלבוע' ליון, כתבה מערכת  י . לקראת סיום החג, בפתיחת הג3
"חג החנוכה מתקרב לסיומו, עוד יום לפנינו, ודי. מה חבל להיפרד מן החג היפה שכולו אור ושמחה.  

זה חג הכרוך בהכנה מוקדמת ואין זה שבתון  אווירה של שמחה שוררת בכל, על כל הטוב שבו. אין  
שחלים בו איסורים, ובכל זאת זה חג של הלל וברכת "חג שמח". הנרות מרוממים את הרוח וממלאים את  

הלב בהרגשת חמימות נפלאה. המשפחות מתכנסות בבתיהן להדלקה משותפת, לאכילת מעדני החג  
ה לא לעסוק במלאכה עד חצי שעה לאחר  ו צו ספוגי שמן וקמח, למשחקי סביבון ולמשחקים אחרים. המ 

הדלקת הנרות, אינה מותירה ל"עקרת הבית" אפשרות, אלא להצטרף אף היא לקהל המשחקים מלאי  
זאת ועוד; הערבים החברתיים המשותפים, בחדר האוכל או במועדון לחבר,  מגבירים את    העליצות. 

 השמחה ואת הרצון להיות ביחד. 
 "הנוף", ושוב אל השגרה... מי בנעלי בית ומי במעיל דרכים. נשוב אל החולין, בעוד יום ישתנה 

 אל עבודות הבית, אל הסריגה והרקמה, אל הקריאה, הלימודים ועוד.
 העיקר שההרגשה הטובה תמשיך למלא את ליבנו ויהיה לנו חורף נעים, שכולו סיפוק והנאה:

 חידון   - חידון   - חידון  
מתוך האלבומים הנמצאים בארכיון. מדי  לחידון תמונות לכל המשפחה, לקראת חג החנוכה, נערכנו

' שתי תמונות, ועל המזהים, קהילנט' וב' הא ודעיום, לקראת הדלקת נרות החג, יישלחו בקבוצת '
 לפחות דמות אחת, לכתוב בתשובתם:

 מי מופיע בתמונה?  -
 באיזה אירוע צולמה התמונה?  -

 את התשובות ניתן לשלוח בהודעה לוואטסאפ אל: 
 0505819780מס' נייד     - עלמה גלעד  .1
 0533404034מס' נייד      - אליה ולך  .2
 0539548186מס' נייד     - מאיה מאירפלד   .3

 פרס מובטח לזוכה! לאחר החג נקיים סיכום ונפרסם את התוצאות.  
זו ההזדמנות להודות לצוות הנפלא, המלווה את עבודת הארכיון בשותפות ובמסירות רבה: עלמה 

                גלעד, אליה ולך ומאיה מאירפלד. 
 . רותי פרס חג אורים שמח,
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 2023הנחות ארנונה 
 

 כדאי לבדוק את הזכאות של כל אחד מכם לקבלת הנחה בארנונה.  2023לקראת 
 

עוד,  י מלת סמלה, עיוור, עולה חדש, מקבל גי ניתנות בגין: אזרח ותיק, נכות, מקבל גהנחות 
 .הכנסה נמוכה, הורה עצמאי, ילד נכה, מילואים

 

 פרטים מדויקים אפשר לראות באתר המועצה. 
 

בקשה להנחה תתבצע באופן עצמאי בטופס מקוון שקיים באתר המועצה או בטופס שכל אחד 
 וח למועצה. יכול להדפיס לעצמו ולשל 

 עמנואל צייגר.  -בברכה       
 
 

 אבל זורם ממך במים וביוב   כסף לא גדל על העצים
 

   לפי  הוא , חיוב הביובבחודשי החורף, דצמבר, ינואר, פברואר ומרץ
 )ההנחה   0.9צריכת המים כפי שנמדדה במד המים בבית כפול 

 בכל יתר החודשים החיוב הוא לפי  מהמים מגיעים לביוב(. 90%היא שרק 
 ממוצע הצריכה בחודשי החורף או לפי צריכת המים בפועל, הנמוך משניהם 

 )הסיבה להבדל היא שבחודשי הקיץ משקים את הגינה וממלאים בריכות 
 לילדים, ומים אלה לא מגיעים לביוב, לכן הם לא מחויבים באגרת ביוב(.

 

   ה ישירות על חיוב הביוב ביתר השנה. לכן צריכת המים בחודשי החורף משפיע 
 

 חסוך לכם מים וחיוב בחודשי החורף. תו  צריכה נבונה בחורף יחסוך לכם חיוב ביוב כל השנה
 

 , כדאי להתייחס.   במייל או טלפון הנייד אם קבלתם התראת דליפה
 

 מי שמעונין לראות את צריכת המים של ביתו/ה באופן מקוון מוזמן לשלוח מייל 
 או לשלוח לי בקשה דרך ווטסאפ.    gmcshl1@gmail.com ל 

 . דן גולדנברג
 

 מהמזכירות 
 

 המשך דיון   -מימון הסדר בנים  
בראיה כוללת  המזכירות רואה בהתחייבות הסדר הבנים חובה מהותית כלפי החברים. זאת,   .א

 כי נדרש לתת מענה מקיף לשיוך, הסדר בנים והפחתת מס האיזון. 
במסגרת בחינת חלופות המימון לשיוך, החלופה המומלצת ע"י המזכירות וצוות שיוך כוללת  .ב

הישירה,   השיוך  חלופת  בסיס  על  בנים  בהסדר  לתשלום  הנותר  הסכום  למירב  מענה  מתן 
 ממקור תקציבי קיים בקרן שיבולת.

 ם לכך, קיימה המזכירות דיון נוסף בנושא מימון הסדר בנים. בהתא .ג
המענה המוצע להסדר בנים ע"י המזכירות הינו במסגרת החלופה המוצעת לשיוך  החלטה: 

באמצעות החלופה הקניינית ובמימון מרבית חוב הסדר הבנים. בהתאם, בשלב זה המזכירות  
ס איזון ושמירתו בנאמנות כחלק  מקפיאה את ההחלטה להמשך גביית תשלום הסדר בנים ממ

 , עד לקבלת החלטה סופית בנושא השיוך.2023מתקציב קהילה 
 

 השלמת דיון - קריאה ראשונה  -דיור בעלי צרכים מיוחדים 
 בהמשך להחלטת המזכירות האחרונה לקיים דיון ההמשך, הנושא מגיע לדיון במזכירות. .א
 המזכירות קיימה דיון בנושא.  .ב
  המזכירות מברכת על היוזמה, ורואה יוזמה זאת כנושא ראוי לציון. בשלב זה  החלטה: 
 ושאים העומדים על הפרק. הנהמזכירות אינה רואה לנכון לקדם מהלך זה כעת בשל מגוון  

 

 .בשם חברי המזכירות  -אורן גל, יו״ר המזכירות 

 םשלו - שבת
 מח וש חנוכה מואר  

mailto:ל%20%20gmcshl1@gmail.com
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 שלום לכולם, 
 

נחמה תאנה, ביחד עם אחיה ואביה, עומדת    -   , שרה עברון | על כוחם של אנשים לתקן עולם מזכלי"ת  משולחנה של  
מול כנסת ישראל בימי שני בערב, שבוע אחר שבוע, ומבקשת שקולה יישמע, שתלונתה תיבדק, ושלא תהיה יותר  

ריאתה. אני רואה בנחמה  השתקה בתוככי החברה הדתית. השבוע הצטרפתי למעגל התמיכה ובאתי לחזק את נחמה בק 
מנהיגה אמיצה, שאינה מסתגרת בכאב האישי ושותקת, אלא יוצאת לפעולה. יחד איתי עמדו חברי הכנסת משה טור פז  

)קינלי( חבר כפר עציון, אורנה ברביבאי, מרב מיכאלי, וכן חנה קהת יו"ר קולך לשעבר, ועוד. השתתפותם של מעגלים  
כים בקריאה לפעולה ותיקון חשובה בעיני כצעד לתיקון החברה. המאבק שלנו, אנשי  הולכים ומתרחבים של תומכות ותומ 

הציונות הדתית, הוא על האמת שחייבת להתברר במוסדות הצדק והמשפט. המאבק שלנו הוא בניסיונות להטיל דופי  
 במתלוננות ובהשתקה, בטיוח, שגורמים לפגיעה בעוד ועוד נשים.  

מוך בקמפיין למאבק שנמצא בשלבי הסיום שלו, וחסר עוד סכום קטן להגעה ליעד  מי שיכול/ה ורוצה מוזמנים לת
https://beactive.co.il/project/70383?lang=he   

שהתקיים  כנס רשמת האגודות השיתופיות  ב   האם יש לה עתיד או שהיא נחלת העבר?   - העשייה השיתופית  
חברתית של מדינת  - השבוע ניסינו לשרטט את התובנות שלנו על הפוטנציאל הטמון בעשייה שיתופית בחזית הכלכלית 

 ה ותכנון מדיניות' במשרד הכלכלה והתעשייה, איתגרה אותנו בשאלותיה: מיכל פינק סמנכ"ל 'אסטרטגי   ישראל. 

 מה תפקיד האגודות השיתופיות היום לאור האתגרים הלאומיים בעשור הנוכחי?   •

 האם יש לעשייה קואופרטיבית בשורה?   •

 האם יש כיוונים חדשים מעבר להתיישבות ולחקלאות שבהם נוכל להציע פתרונות?   •

 מהו העתיד אותו אנו רואים בתוך כל האיומים והאתגרים ברמה הלאומית והעולמית?  •
בכנס דיברתי על הערכים המונחים בתשתית שיתופי פעולה כלכליים וחברתיים. על כך שעלינו להוביל קו ברור של  

בתחום הקהילה, ולהתבונן לא ב"אני" העומד בבדידות אלא לייצר "אנחנו" הרואה את הזולת ופועל  עשייה משותפת  
 יחד עימו לטוב משותף. דורנו ממש זקוק לבשורה הזאת, ואנו מחזיקים ביכולת לא רק לדבר אלא גם לקיים זאת יחד.  

הדוגמאות והרעיונות הבאתי  דיברתי גם על רעיון ה"כלכלה המוסרית" שלמדתי מידידי אמנון שפירא, ואת 
ודיברתי על ההכרח לקחת אחריות ולהיות מובילים של רפורמה טובה לעתיד   ממורשתנו היהודית ומתורת ישראל. 

 החקלאות, ועל התבוננות על כלל המרחב הכפרי באחריות משותפת בין ובתוך היישובים.  
ולם במרחבים בהן הן פועלות, והן יכולות להיות  האגודות קיימות לא לשם עצם קיומן, יש להן תכלית וערך, לתקן ע 

   כלי רב עוצמה וערכי, אך לשם כך נדרשים הרצון להשקיע והאמונה בדרך.
 תודה לכל השותפים לדרך ולעשייה! 

נהל  ילאור החלטה של המועצה הארצית לתכנון ובניה, מ   -  תכנית המתאר הארצית בקו הגמר | ניצן אבירן 
, תכנית מתאר ארצית  35התכנון במשרד הפנים עוסק בחודשים האחרונים בגיבוש עדכון משמעותי לתמ"א 

הקובעת ומנחה מדיניות בניה ברחבי המדינה ובכלל זה במרחב הכפרי. מטרות התכנית ע"פ החלטת המועצה  
וח הישובים הכפריים,  אופן הרחבת הישובים, ערכי הצפיפות והיקף יחידות  הארצית הם קביעת עקרונות לפית

יתה שמירה על אופיים הכפרי  י המגורים תוך הבחנה בין מרכז לפריפריה. ההנחיה של המועצה למינהל התכנון ה
של הישובים בפרט והמרחב הכפרי בכלל, כולל השטחים הפתוחים, החקלאות, הנוף והמורשת של ההתיישבות  

פרית וחיזוק תרומתה לעמידה ביעדי פיתוח בר קיימא לטווח ארוך. אחד האתגרים הגדולים של פיתוח המרחב  הכ
הכפרי הוא המרחב העירוני הגדל והולך כנגזרת לגידול האוכלוסיה במדינה הצפוי להגיע ליותר מפי שתיים עד  

במרחב הכפרי. ציפוף מתחמי   וסמיכותם המתרחבת של המרחבים האורבניים אל מול ישובים רבים   2050שנת 
המגורים מגיע גם אלינו, ולמעט במקרים מיוחדים, בתב"עות העתידיות לא נראה יותר מגרשים של חצי דונם.  

 דרגת הציפוף תשתנה בכל ישוב וישוב בהתאם למיקומו הגיאוגרפי ולסמיכותו למרחב עירוני.  
בימים אלו מגיעה עבודת ועדת העורכים )ועדה בינמשרדית שהוקמה לעריכת התיקון לתמ"א( לקו הגמר. באופן כללי,  

, מאפשרת צמיחה רב דורית של הישובים הכפריים  2התכנית מטיבה עם המרחב הכפרי. התמ"א החדשה מבטלת את לוח  
י סט פרמטרים, גודל הישוב, מיקומו הגיאוגרפי )מרכז,  תוך שמירה על אופייים וקובעת מכסת יח"ד לכל ישוב וצפיפות לפ 

טבעת קרובה וטבעת רחוקה( ודרגת העיור של הישוב, ובהתאם השפעה על הצפיפות המתוכננת. התכנית עברה בחודשים  
האחרונים עדכונים ושינויים רבים, בין השאר לאור הערות של צוות עבודה משותף לתנועות הקיבוציות, תנועת המושבים,  
מרכז השלטון האזורי והאיחוד החקלאי. מרבית יישובי התנועה סווגו ע"פ הטיוטה הנוכחית ברמת הסיווג האופטימלי ביותר  

"כפרי דליל". עם זאת, חלק מקיבוצי התנועה סווגו כ"כפרי צפוף", סיווג שמחייב ציפוף גבוה יותר ואנו    – מבחינת הציפוף  
 לנסות ולשנות את סיווגם.   פועלים יחד עם בעלי התפקידים במשקים אלו 

השבוע השתתפתי בדיון מרתק בקיבוץ עין צורים, שנמצא    -   קליטת בנים שאינם דתיים -   צמיחה ומעורבות| עדי שגיא 
בשלב נוסף בתהליך קליטת בנים שאינם דתיים. הנהלת הקהילה קיימה דיון חשוב על הצדדים החיוביים שנובעים  

על הקשיים והאתגרים. המפגש היה למעשה רגע של עצירה לחשיבה ודיון איך להמשיך בקליטת    - מהמהלך ולצידם  
תיים ובאיזה קצב. את הליווי המקצועי של התהליך מוביל מני כץ יחד עם חברים מחויבים ומסורים  הבנים שאינם ד 
 ח לאנשי עין צורים על דיון מכבד ומכובד.  ו לתהליך. יישר כ 
של התנועה    המרכז לייעוץ ושיקום השבוע התקיים גם סיור יחד עם המטה של    - בתנועה הקיבוצית  בתים לחיים  

הקיבוצית, במטרה לבחון כיווני פעולה לעתיד בתחום הבתים לחיים.  נפגשנו עם שדרת הניהול בעמותת שק"ל  
י  בירושלים, שמענו סקירה של המענים הקהילתיים שפותחו על ידי שקל, על היקף הדיור ותחומי התעסוקה והפנא

שמפעיל בתי מדרש למתמודדי נפש    בנוסף פגשנו גם את אודי מרילי    וסיכמנו לבחון אפשרות לשיתופי פעולה.
 שונים. גם שם בדקנו אפשרות לשיתופי פעולה.   ביישובים מהמגזר החרדי והדתי, ומערך דיור בקהילה

 שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה.          

https://beactive.co.il/project/70383?lang=he
https://www.dunsguide.co.il/C2b9e853bc2e203ef9e86026a7166c312_%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%AA/

