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 " וישלח "   רשת פ שבת  
 מאיר: -דורון, תפילה, מלחמה / סיון רהב 

איך מתמודדים עם אתגר, עם איום? יעקב אבינו חוזר בפרשת השבוע לארץ ישראל, ומתכונן לפגישה  
עשיו, שהוא גם האויב שלו. רש"י מספר על שלוש דרכים שבהן הוא פועל לקראת המפגש:  המתוחה עם אחיו, 

 דורון, תפילה ומלחמה. 
מתנה. הוא שולח לאחיו משלוח מכובד של צאן ובקר, כדי לרצות אותו. הגישה הראשונית שלנו   - דורון  

 צריכה להיות נעימה ואופטימית. לנסות להתפייס ולעשות שלום.
אבינו יודע שההשתדלות והעשייה בעולם הזה חשובה, אבל לא מספיקה. צריך להוסיף גם  יעקב   - תפילה  

השתדלות ועשייה רוחנית. לא הכול תלוי בנו. יעקב מבקש ומתפלל מעומק הלב, בפסוקים המפורסמים: 
ַיד ֵעָשו". י מִּ ַיד ָאחִּ י ָנא מִּ יֵלנִּ ים... ַהצִּ ֹכל ַהֲחָסדִּ י מִּ  "ָקֹטְנתִּ

לא רוצים להילחם, אבל לפעמים חייבים להילחם. לפעמים חייבים למגר את הרשע. יעקב  אנחנו  - מלחמה  
 נערך גם לאפשרות שעשיו ינהג באלימות, ופועל בחוכמה כדי להתכונן לכך.

זה לא סיפור היסטורי, אלה כלים אקטואליים. הרמב"ן כותב שעלינו ללמוד את הפרשה הזו, כדי לדעת לפעול  
ת המישורים: "ראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק". כלומר, צריך להתבונן מתי בחיינו  בחיים שלנו בכל שלוש

 מתאים דורון, מתי תפילה ומתי מלחמה. בהצלחה.

   
 
 
 
 

 נר זיכרון 

 

 ו תש"כסלו  כ"א -ז"ל   טננבאוםאיילה 
 

 ו תש"כסלו  כ"א -ז"ל  נפתלי שטיינפלד
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 שהשמחה במעונם 

 טוב  - מזל 
 

 שבע וברל לרנר ולכל המשפחה להולדת הנכד, בן לתפארת ואוהד. - לבת 
 
 
 
 
 

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

 

 
 

   שבת   זמני              
  

  16:02  הדלקת נרות 
 

 16:22 מנחה וקבלת שבת   

 

 17:12   השבת צאת 

 
  

 ברוך דיין האמת  
 

 של חברנו ליאור הילמן  באבלואנו משתתפים 

 ז"ל  מנחם יצחקבמות אביו 

 תנוחמו מן השמיים. 
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 פינת ההלכה 

 

 "...?!או עבד או רמאי"
 

חז"ל שאמרו דברי  נבאר את  חג החנוכה  "כל האומר מבית חשמונאי אני, או   :לקראת 

צבאי  ...שהוא עבד או שהוא רמאי" בניצחון  נסתיימה  היוונים  כנגד  -לאחר שהמלחמה 

מול   אל  נפשנו  על  לעמוד  צריכים  היינו  עדיין  והתעוררה מלחמת התרבות.  חזרה  מדיני, 
האוקיינוס ההלניסטי האדיר ששטף את כל התרבויות שבסביבה. התרבות היוונית היתה  

באית מצוינת,  בעלת עוצמה רבה. שיטת המחקר המדעי היתה משוכללת, האסטרטגיה הצ
סדרי המשטר יעילים. אומנות הפיסול והאדריכלות הרשימו את כל רואיהן, ההצגות היו  
מרתקות ותחרויות הספורט הסעירו את הלבבות. לכן הצליחה התרבות היוונית להתפשט 
בעוצמה רבה כל כך בכל העולם המוכר. גם אחר מאות שנים, כאשר רומא הפכה לכח החזק  

תרב מבחינה  בכיפהבעולם,  שלטה  עדיין  היוונית  התרבות  הסיג    .ותית,  שהמרד  למרות 
ולאחר כמה עשרות שנים חזרה ההתייוונות להכות שורשים   נפסק,  לאחור את תהליך ההתייוונות, הוא לא 
עמוקים בקרב העשירים ובקרב היהודים שבאו במגע קרוב עם אומות העולם. המתייוונים שבתקופת מלכות  

וקים. הם לא הטיפו להתבוללות גמורה, אלא החזיקו בדעה שאפשר לשלב בתוך מסגרת  בית חשמונאי נקראו צד

אחת הטרגדיות ההיסטוריות, שנכדיו וניניו   .לאומית יהודית את הנאמנות לתורה שבכתב עם התרבות היוונית 
ל של מתתיהו, שמסר את נפשו על מלחמה בהתייוונות, נמשכו בעצמם אחר המתייוונים ופגעו בחכמי ישרא

נינו של מתתיהו היה ינאי המלך, שגם שימש בכהונה גדולה. הוא היה רשע, ושיער בנפשו, כי    שומרי המסורת.
מותו ישמח את חכמי ישראל ותומכיהם. כדי להפר את שמחתם ציווה כי מיד לאחר מותו יוציאו להורג רבים  

צוואתו. ונקבע יום מותו ליום  מחכמי ישראל. אולם לאחר שמת, יורשיו ובראשם אשתו שלומציון, הפרו את  

 .שמחה והודאה, על סילוקו של רשע ועל הצלתם של חכמי ישראל

 
ומלכו   זרעם  את  הכריתו  החשמונאים,  משפחת  בני  על  גברו  הורדוס,  ובראשם  החשמונאים,  עבדי  לבסוף, 

על פי    ."שהוא רמאיכל האומר מבית חשמונאי אני, או שהוא עבד או  "   : ( ב   ג,   ב"ב )   במקומם, עד שאמרו חז"ל
זה אפשר להבין את ביקורתם של חכמי ישראל על בית חשמונאי, שלא השתדלו מתחילה למנות מלך מבית  

ֶבט ִמיהּודָ יהודה, כפי הדרכת התו  (. שם   רמב"ן   עיין   י;   מט,   בראשית )  ה"רה: "לֹא ָיסּור שֵׁ
 

בתחילה נקראו מנהיגי בית חשמונאי נשיאים, ולאחר מכן הכתירו את עצמם כמלכים. בנוסף לכך הם נטלו  
לעצמם את תפקיד הכהן הגדול. ברור שהעיסוק בתכסיסי השלטון פגע בעבודתם ככהנים גדולים, וכך עבודת  

גם מבחינה מדינית    הקודש שצריכה היתה להיעשות בקדושה וטהרה נפגמה, והשפעת ההלניזם גברה. ומנגד,
החולשה   גם  בחסותם.  כלל  ובדרך  החזקות,  הממלכות  בצל  התקיימה  היא  שכן  שלימה,  היתה  לא  מלכותם 

יהודה עם כל החסרונות, היה ערך עצום לניצחונותיהם של בית    .המדינית הגבירה את השפעת ההלניזם על 
האוכלוסייה היהודית בארץ מכל  חשמונאי. העצמאות המדינית, למרות שהיתה חלקית, תרמה לשגשוגה של  

הבחינות. אם עד כה כארבעים אחוז מהיבול והתוצרת נלקח כמס ליוונים, מעתה ואילך כל היבול נשאר בארץ  
ארץ   למרחבי  התפשטה  היהודית  ההתיישבות  הניצחונות,  בזכות  יהודה.  של  הכלכלית  להתפתחותה  וסייע 

  .יהודי שעבר חורבן וגלות שיקם את עצמו במידה רבהישראל, יהודים עלו מהתפוצות, הילודה גברה, והעם ה 
בחסותה של העצמאות המדינית, ארץ ישראל חזרה להיות המרכז הלאומי והרוחני של עם ישראל. בתי המדרש  
פרחו והתרחבו. באותם הימים הונח היסוד הרוחני של תורה שבעל פה, שמכוחו שמר עם ישראל על אמונתו  

   .ות קשה ותורתו במשך אלפיים שנות גל
 

זכו מתתיהו ובניו, שבזכות מסירות נפשם נתגלה היסוד העמוק של התורה וסגולת ישראל. אבל בית מלכות 
)ראה עוד בעניין זה     ...חשמונאי, על סיבוכיו ובעיותיו, היה מלכות לשעה, שאותה איננו מציינים באופן חגיגי במיוחד 

 . (יני הלכה'פנ'בהרחבה, ב

   .מיכאל . שבת שלוםו חנוכה שמח! 
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 תתחדשי'  -תני  -'קחי 
 

 (, ייערך בפעם השנייה יריד ביגוד יד שנייה. 10.12ז בכסלו )", ט"וישלח"במוצאי שבת פרשת  
 

ויכלול כמו בפעם הקודמת   19:30-21:30האירוע יתקיים בדירת האירוח 'אולגה' בין השעות 
 ₪ לפריט.   10ביגוד במגוון מידות, סגנונות וצבעים במחיר של עד 

 

תרומתנו הצנועה לשמירה על כדור  ₪ לצדקה וכמובן את  600בפעם הקודמת, תרמנו יחד מעל 
 הארץ, להתחדשות ולגיוון המלתחה! 

 

תודה לכל מי שמוסר/ת לנו ביגוד, הכוונה היא לערוך יריד אחת לחודש, כך שאפשר להמשיך  
 למסור, בתיאום איתנו.  

 זקן.  -ניפגש ביריד, שולמית לוי, אליאור ליס ורננה בן      
 
 
 

 
 מענף הבגד 

 

   חגית בניהול ענף הבגד והמכבסה.השבוע החלפתי את 
 

 תודה רבה לחגית על שנים רבות של השקעה. 
 

 כמה דברים על מנת שנוכל לקבל כולנו את הכביסה בצורה מיטבית: 
 

 לפני זריקת הכביסה נא לבדוק שהבגדים מסומנים. להשתדל לסמן את הבגדים בצורה   *
 של הלא מסומנים.  לערמהברורה, כך שהבגדים יגיעו לתא הבגדים ולא    

 

 לבדוק שהשקית סגורה היטב ואין בה חורים, אחרת כל מה שנמצא בשקית   -שקיות רשת    *
 בגד בהיר לשים  -גדים את הבלמיין  בבקשה מתפזר בכביסה ולא נדע למי שייכים הבגדים.   
 כהה עלול לצבוע את הבהירים.ה. הבגד  ובגד כהה בשקית שניהבשקית אחת    

 

   נא להקפיד לבדוק את הכיסים שלא נשארו עטים או כל דבר אחר שעלול להרוס את הבגד.   *
 חשובים ויקרים(. החברים דברים מאד )השבוע מצאתי בכיס מכנסיים של אחד   

 

 דיגורקר.  נורה -תודה ושבת שלום 
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 מועדת תכנון
  

 תוכנית הבנייה של משפחת בן זאב. על לוח המודעות  הפורסמ
 

 . 23.12.22עד ל  9.12.22-מ צגתו ת  התוכני 
  

 נא לפנות אליי בכתב.  במידה ויש הערות/הארות
 רבי.   יוחאי   -בברכה            

 
 
 

 +60מועדת 
 

  ת ותיקותומשפחות צעירות ומשפח ותומארח ותארוחת שבת בצהריים בה מתארח -שבת של חיבורים 
 .  17/12/22פרשת "וישב" בהבאה, שבת  תתקיים בשבת והשנייה  תאח ותומכיר

טופס הרשמה לצורך אירוח או התארחות ופירוט על העדפות מיוחדות באוכל הופץ בקהילנט ובקבוצות 
נות הילבקשת החברים יופצו גם טפסי הרשמה בתאי הדואר. אנו מזמינים אתכם להצטרף ולהווטסאפ. 

 . אורן         מיוזמה מקסימה זו בקהילתנו.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2023מנוי משפחתי לסחנה לשנת  -מבנק הזמן 

 

  .2023 אנו מעוניינים לחדש את המנוי המשפחתי לסחנה לשנת

ומחייב הצגת ספח   31/12/2023ועד ל 1/1/2023חל מהה )שמי(נו מנוי משפחתי המנוי הי -להזכירכם 
 . ת.ז. של רישום כתובת מגורים ב"שלוחות" על מנת להשתמש בו

במסגרת  אבל אנחנו כמובן זולים יותר, ו   ש"ח לשנה.   400לתושבי המועצה עולה    עלות למנוי שנתי לזוג ללא ילדים 
 ₪.   110ה להיות  י ו עלות מנוי צפ   ( בהנחה שנהיה סביב מספר הנרשמים הצפוי )   המנוי המשפחתי המוצע 

בקהילנט ובקבוצות הווטאספ  אנא הרשמו בקישור שנשלח  למנוי,  במידה ואתם מעוניינים לחדש או להירשם  
 ניתן גם לעדכן אותי בהודעה.    .על מנת שנוכל להיערך בהתאם   , 13/12/2022שלישי הקרוב,  עד ליום  

 . וב יבוצע דרך התקציב, חיכרטיס מנוי למנוי יונפק ויועבר אליכם בהתאם בתחילת השנה הלועזית

   .אורן שבת שלום,
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 המרפאה מ
 

   11-16.12 - שלשעות פתיחת המרפאה בשבוע 

מימי חידשה    מימי שטריקר.   , התזונאית מ   - על תזונה  תיק  ו מטעם הכללית לכבוד חודש הו הרצאה  השבוע שמענו  
רמידת  י היום מדברים בתזונה על קשת המזון ויורדים מפ וחידדה את ההסתכלות הכללית היום על תזונה בריאה:  

ואורח    ת בריאה הנשענת על דיאט קשת המזון משקפת את הערכים והדרך  לאכילה    . המוכרת ו המזון הישנה  
 הנחשבת לבריאה ביותר ומגינה מפני התפתחות מחלות כרוניות שונות.   , ים תיכונית חיים  

יש את אורח החיים המומלץ ובכל   הקשת מורכבת משכבות בצבעים שונים כאשר בשכבה החיצונית
  .לצריכתםשכבה מופיעים המוצרים עפי תדירות מומלצת 

מופיעים מוצרים שכדאי לצרוך רק לעיתים רחוקות. כחלק מאורח החיים יש בקשת הפנימית ביותר 
 אמפתיה.ההזיכרון ו ,חשיבות רבה ליציאה מהבית וחשיפה לשעות אור המעלות את הקשב

 

  ומינרליםבגיל השלישי, בגלל הירידה בספיגה במערכת העיכול יש חשיבות רבה יותר בצריכת ויטמינים 
- פשוטות תפחמימוקות, מוצרים עתירי סידן, ויטמין די וירידה בצריכת יותר של פירות ויר הואכילה רב

 . סוכרים בגלל הירידה באינסולין שהגוף מייצר. בתאבון והרבה בריאות
           
 חגית ו. -שבת שלום          

 
 ממרפאת שיניים 

 

 כפי שפורסם, מרפאת השיניים שלנו תיסגר בסוף חודש דצמבר עם פרישתו לגמלאות של  
 רופא השיניים.דר' פישר 

 

 , עקב מיעוט פניות ומיעוט עבודה לקראת הסגירה, דר' פישר לא יעבוד ביום שלישי הקרוב
 (, ויגיע למספר שעות בשני ימי העבודה שנותרו. 13.12י"ט בכסלו )

 

 בימים בהם יעבוד, הרופא ישלים טיפולים שהחל בהם, וכן יבצע בדיקות תקופתיות למעוניינים.
 מוזמן לפנות לענת שטיינווג הסייעת במספר   -להגיע לבדיקה וטרם פנה מי שמבקש 

 .   050-8651951נייד 
 

 דר' פישר יוכל לבצע את הטיפול במרפאתנו.   - ככל שיהיה צורך בטיפולים שמתבצעים בתור בודד  
במקרים בהם יש צורך בטיפול מתמשך, דר' פישר יסביר את המצב במעמד הבדיקה והטיפול  

 אה אחרת לבחירת המטופל/ת. יתבצע במרפ
 

רשימה מפורטת של מרפאות שיניים באזור שהביעו נכונות ורצון לקלוט את המטופלים שלנו,  
 תפורסם בדף נפרד לנוחיותכם.  

 

 אשמח לייעץ באופן פרטני למעוניינים.
 

 שינוי,   נכון לעכשיו אני אמשיך לעבוד כשיננית במרפאת שיניים בשלוחות. במידה ויחול
 .עדכן את הציבורנכמובן ש

 ג'ודי פולסטר.  איחולי בריאות איתנה!    
 

 - לקהילנטביום שני הקרוב הציבור  ף לאחר שיתו יועלה מתווה השיוך   אחומר כתוב בנוש 
 גרוסמן. שי  

 

 
 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'

   10:30-13:30 10:00-14:00  ד'

8:10-07:0 '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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 (  6.12חברים שהתקיימה ביום שלישי, י"ב כסלו )  סיכום מאסיפת
 

 ההנהלה.   שעל סדר היום, סעיף זה הוחזר לדיון בוועד   3אושר ללא מתנגדים להוריד את סעיף    - סדר היום  
 

 .  BDO-, מוזמן רו"ח אריה ברון 2021הצגה ואישור דוחות כספיים 
 אריה הציג את הדוחות הכספיים של קבוצת שלוחות כולל הצגה תמציתית של אחזקות שלוחות. 

 אושרו ללא מתנגדים.  2021 : הדוחות הכספיים לשנתהחלטה 
 

 מציגים:   ן, סיטרואן.אישור העברה לקלפי. משפחות: גרבר, דש  -קבלת חברים חדשים 
 יוסי יעיש ודני מאירפלד. יוסי ודני הציגו את המועמדים וכל אחד מהמועמדים הציג את עצמו. 

 . : העברת המועמדים להצבעה בקלפי אושרה ללא מתנגדיםהחלטה 
 הנהלת האסיפה.           

 
 לפי  ק

 

 לחברות מלאה  משפחות חדשות קבלת 
המשפחות הרשומות להלן עברו את התהליכים הנדרשים לקליטה לחברות מלאה, וכעת הן  

 מובאות להצבעה בקלפי. 
 בבוקר.  8.00בשעה (, 12.12)י"ח כסלו  ,הקלפי תפתח ביום שני 

 בערב.   20.00בשעה  (, 13.12)י"ט כסלו  ,סגר ביום שלישי י ות
   19:00ועד   18:00משעה    (,12.12)י"ח כסלו  ,קלפי להצבעה ידנית תתקיים ביום שני 

 בחדר מזכיר פנים.
 רוט ההצבעה: י להלן פ

 דלג לשאלה הבאה  נגד בעד גרבר  זאקורד ו 

 דלג לשאלה הבאה  נגד בעד שלומית ואלידע דשן 

 דלג לשאלה הבאה  נגד בעד איילת  וצחי סיטרואן
 

 קולות מאלו שהצביעו.   2/3זכו ביותר מ י יתקבלו זוגות ש
 אילן בשם ועדת קלפי.          

 
 

 מנהל הקהילה של   ו ולחנמש
 

הם פרשת סוערות, סיפור רודף סיפור, ממש סיפורת קלאסית לילדים,    "בראשית"פרשות ספר 
חיבורים ופרודים, אהבה ושנאה, תככים ומזימות, שקרים לבנים וגם פחות, אך מה שמאפיין  

שכאשר נרתמים למשימות משותפות הדברים מתקדמים.  -לדעתי לאורך כל הספר הוא ההבנה
רא לנשותיו ק ,ב רצה לעזוב את בית לבן יעק .אך כאשר מרבים במריבות פנימיות אז מחריבים

הם  אל השדה כמו שמסביר רש"י "אוזניים לכותל" ובשיתוף פעולה וקבלה משותפת של הדרך  
הקנאה והתככים הכל   ,םם הוויכוחי י שמתחילכאך  יכולים לעזוב במהירות וביחד בתור קבוצה.

  ולם נגדו החלהלראות זאת בסיפור יוסף אפילו שלכאורה היו מאוגדים כאפשר  .מתפרק
התפוררות פנימית וגם יהודה פרש משבטו של יעקב. יש סברה לומר שסיפור מכירת יוסף הוא  

 הוא אשר יגרום לפרוד מלכויות ישראל ויהודה לגלויות ולאיבוד חלק גדול מעם ישראל. 
 

קל וחומר    ,אחריות ותמיד לחפש את המשותףבאנחנו כקהילה אחת צריכים ומוכרחים לנהוג 
  ,ישנם חילוקי דעות וטוב שכך - להבין לאן ולמה אנו מובילים ולהוביל ביחד. נכון  כהנהגה

לנהל בצורה אחראית מתוך שיח תרבותי ולא מתוך רצון לשבירת ידיים אלא צריך אבל גם אותם 
 מתוך שילוב ועבודה משותפת. 

 

מתחילה להתפשט אנו רואים זאת   גברת קורונה   .כן היא חוזרת אתם בטח כבר יודעים
 יש גל רציני. המהחדשות אפשר ללמוד שבאירופ .בקהילה וגם בכל רחבי המדינה

 מכיוון שבינתיים אין הנחיות ברורות לציבור כל אחד נוהג על פי צו מצפונו והבנתו.  
בוחר להיבדק, או בוחר  - כל מי שחש לא טוב אני מבקש מתוך סולידריות ושמירה על הציבור 

 רה לפחות לעטות מסכה. י , להימנע מכניסה לחללים משותפים ואם ממש אין ברשלא
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 הרבה הצלחה.   ,שחוזרת אלינו בכוחות מחודשיםברוכה הבאה לבטי  -חינוך חברתי  
 .ו -בטי תדריך את כיתות ד

 

הדברים  .עובדים חזק בשיתוף עם הנוער לקדם את בני עקיבא בשלוחות  וצוות החינוךנתלי 
 עלה נעלה.  .נעשים מתוך למידה והכנה מדוקדקת על מנת שהדבר יצליח

 

תודה   .שלנו נמצאת בחופשת מחלה עקב בעיות גב  ,מנהלת גיל הרך  ,שגיא סרוסי  - גיל הרך 
 לשגיא רפואה שלמה. ושולחים דברים ומעודדים. מאחלים  םלצוות שמתענייני ו  רבה להורים

 

 .ממשיכים בהתארגנות ובדיקת אפשרויות לבתים לקליטה לשנה הבאה - צמ"ד
 בהצלחה. . תודה לדני על חשיבה יצירתית ובדיקת אפשרויות

 

 ואנסה בכמה מילים לכתוב היכן הדברים עומדים.   אני נשאל רבות לגבי פינוי הקרוילות   -   קרוילות 
את   נו טחמשלפנות והמועצה על מנת  תאנחנו בקשר כבר זמן רב עם החטיבה להתיישבו 

 . בהי הקרוילות שהם רכוש החט
   קהילה במועצה נמצא איתנו בקשר רציף ומסייע לאורך כל הדרך בסוגיה זו.האגף 

אחראי על האזור בחטיבה  ה ך שיחה עם  שי גרוסמן שלח מייל מסכם לאחר שער   , לאחרונה 
שי קיבל הבטחה שמיד אחרי החגים יפורסם קול קורא לקבלת    . לגבי פינוי הקרוילות להתיישבות  

  , אגף קהילה ,  ואיתמר מטיאש   , ראש המועצה   , למייל הזה היו מכותבים יורם קרין   . נו הקרוילות שבשטח 
 ל ואף תסייע ככל הניתן. ו שהשיב במייל חוזר שהמועצה או מי ממחלקותיה לא תציב שום מכש 

 

  עשורים י נבשבוע שעבר חגית פרלשטיין סיימה את עבודתה בענף הבגד אחרי ש - ענף הבגד
 תודה רבה לחגית.   .של עבודה מאומצת ואחראיתוחצי 

דיגורקר אשר נכנסה לתפקיד במרץ ובימים אלו  מי שמחליפה את חגית בענף הבגד היא נורה 
 .אנו עושים את ההתאמות המתאימות על מנת לסדר את הימים והשעות בצורה מיטבית

על העבודה החשובה שהם עושות  שרגא ורחל  קין, חיה לייטנר, זה גם הזמן להגיד תודה למיכל
 . ובהצלחה לנורה בענף הבגד מכל הלב

 

נציג לחברים את תוכנית   (,13.12) , י"ט כסלו,יום שלישי ב ,בשבוע הבא - תוכנית קהילה
 הקהילה כפי שהוכנה ע"י הנהלת הקהילה.  

 . הוצגה בפני המזכירות וקיבלנו את ברכת הדרך להתקדם התוכנית
 התוכנית הזו קצת שונה במבנה שלה מהשנים הקודמות ומציגה בתוכה התייעלות לצד הפרטות,  

 שינויים במבנה ובמיקום של חלק מהפעילויות וכן שינויים בתשלומי האגרות.   , ותשלומים עדכוני מחירים  
 

 
 כאמור   נקיים הצגת התוכניתאת 

 בבית דורות    (,13.12, י"ט כסלו ) ביום שלישי 
 20:00-22:00 17:00-19:00בשני מפגשים לנוחות הציבור  

 אני מבקש מכולם לעשות מאמץ ולהגיע.   
 .  שומע וגם משפיע ,מי שמגיע שואל

 לאחר הצגת הדברים נענה לשאלות ככל שיתיר לנו הזמן.  
 . מיד בתום המפגשים יעלה החומר לקהילנט

 

   25.12  יום ראשון,ונמשיך לקבל הצעות ושאלות עד ל  
 . פהיעל מנת שנוכל לשנות ולדייק את הדברים לאס

 
 

ליורם רותם ולשי   ,לחברי המזכירות ,התמחירנית ,לסתיו  ,אני מודה לחברי הנהלת הקהילה
 האירו ועודדו.  ,תמכו   ,גרוסמן שעזרו 

 . צביקה וקסמן   -שבת שלום           

 
 

 ם שלו - שבת  
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 שלום לכולם, 
 , שרה עברון | חודש של סיכומים והתחלותמשולחנה של מזכלי"ת  

החודש האחרון של השנה האזרחית מספק הזדמנויות )וכנסים לרוב...( בהם המגזר הכלכלי והעסקי מסכמים את  
 השנה החולפת, ונערכים לשנה הבאה עם שפע תחזיות.  

בכינוס השנתי של "ברית פיקוח" קיבלנו מבט על התמונה העולמית והארצית של המרחב בו אנו, יישובי המרחב  
לים. האתגרים הם רבים: שינוי אקלים, גידול אוכלוסיה, אינפלציה, אי וודאות כלכלית ופוליטית  הכפרי והחקלאי, פוע 

ועוד. לנוכח תחזיות כאלה, אפשר להתכנס למגננה משתקת, ולחשוש מפני מדיניות לא אוהדת או חלילה עוינת  
תי תפיסות עולם התעמתו  לחקלאות, דחיקת המרחבים הירוקים, ועתיד מצטמצם והולך לחקלאות ולמרחב הכפרי. ש 

על במת הכנס השבוע, זו הבאה מבית המדרש של פורום קהלת, המחזיקה בעמדה של שווקים פתוחים, ביטול מכסים  
מוחלט, והורדת מחירים באמצעות ייבוא נרחב, וזו הבאה מבית המדרש של יסודות, המביאה תפיסת עולם של  

בן צור, מנהל מכון יסודות הציג תפיסת עולם סדורה, ההולכת  סולידריות חברתית ומעורבות המדינה במשק. עמית  
ומתבססת במחקר, על החשיבות של שימור וטיפוח המרחב הכפרי, עם חזון שרואה בחקלאות המקומית הזדמנות  

 לייצר פתרונות שיסייעו בהתמודדות עם אתגרי המחר בארץ ובעולם, ועם הרבה אופטימיות.  
הדגשתי את החשיבות של החזון בהתמודדות שלנו עם האתגרים. שאבתי השראה מסיפורו  בברכתי לבאי הכנס 

של יעקב אותו אנו קוראים בפרשות השבוע בימים אלה, גם אם דרכו ארוכה ומפותלת, ואף אם הוא מתמודד עם  
ל ולקבל את  כוחות חזקים וגדולים, הוא מלא אמונה, ואומץ, ובסופו של מסע, הוא זוכה לשוב הביתה לארץ ישרא 

 ברכת אברהם. 
בעת כתיבת שורות אלה אני כבר מתחילה להתרגש, להכין מחשבות ורעיונות, לארוז את התיקים ולחשוב על  

שבת הרוח הראשונה שלנו לחורף זה, מבית היוצר של ריבה ושלמה.    -החברות והחברים שאפגוש השבת  
ו לפחות בחלקם. מבטיחה לשתף בטור של השבוע הבא בכל החוויות והחיבורים, א   

ביוזמת   כנס בן יומיים של חקלאי הקיבוציםבחודש הבא יתקיים לראשונה  -  חקלאות על הבמה| ניצן אבירן
 אגף הכלכלה בשתי התנועות הקיבוציות. אנו מקווים להפוך את הכנס המשותף למסורת שנתית. 

בחרנו להתמקד בכנס במנהלי ובעובדי ענפי החקלאות השונים שאינם שותפים ע"פ רוב בכנסי כנסי תוכן מקצועיים  
 ובאירועי החקלאות השונים במהלך השנה כגון כנס החלב שיתקיים בשבוע הבא בירושלים.  

נפי החקלאות השונים,  בינואר בים המלח, לשתף את מנהלי ועובדי ע  11-12  - אנחנו מבקשים בכנס הזה, שיתקיים ב
ענפי הצומח וענפי בע"ח, באתגרי השעה הנוגעים להם באופן ישיר. מצאנו שציבור מנהלי ועובדי החקלאות אינם  
כאשר הפכה החקלאות בפרט   הזו  בעת  דווקא  לנו  וחשוב  הללו  אודות האתגרים  הציבורי  בשיח  דיים  מעורבים 

בידי פוליטיקאים, להעלות את גאוות היחידה ולשאת על    והמרחב הכפרי בכלל הופך לשק חבטות של יוקר המחיה
 כפיים את החקלאים והחקלאות במגזר הקיבוצי.  

לצד השמחה שבמפגש רעים ובחברותא משותפת, אנו מזמינים את אנשי השטח לדיונים בנושאים הבוערים ביותר  
בניית דור ממשיך לחקלאות   כמו הדרכים למיגור הפשיעה החקלאית, עתיד החקלאות, התארגנות לשיווק משותף, 

עיבוד המשמעויות של גזרות ליברמן&פורר שלמרות פרידתם בימים אלו מהמרחב    - הקיבוצית המפוארת ומעל הכל  
 הממשלתי, גלי ההדף שלהם ממשיכים להכות וביתר שאת בקיום שלנו כחברה חקלאית.  

כמו גם נושאים נוספים. אנו רואים חשיבות   הצפויה של מחירי המים לחקלאות, גם היא תקבל במה והתייחסות   ה העליי 
 לשנים הבאות.   ה וציפיי יתרה גם בצד החוויתי שיבוא לידי ביטוי בכנס דרך הרצאות והופעות שישאירו טעם של עוד  

חשוב לנו שכמה שיותר חקלאים מכמה שיותר קיבוצים יבואו לכנס, ייהנו וייצאו ממנו מעודכנים ובתחושה שהם  
 חלק מענף מפואר, ערכי, יצרני ומועיל.   

אנו קוראים להנהגות הכלכליות במשקים לעודד ולהזמין את מנהלי הפעילויות השונות ועובדיהם,  למהר להירשם  
   https://eur05.safelinks.protection.outlook.comוד המצורפים. לכנס דרך הקישור או הברק 

צוות העבודה שהתמנה על מנת   -  תהליך חידוש הברית והשליחות -  מהנעשה באגף חברה | בת עמי זיידל 
שניה בסדרה. בסדנא הוגדרו מדדי   – לבנות ולהוביל את תהליך הבירור, נפגש השבוע לסדנת עבודה נוספת 

עד להגשת מסמך המלצות  כלומר,   –ההצלחה לעבודתו של הצוות וכן הוגדר טווח הזמן הקצר עד לסיום עבודתו 
. לצורך קידום מהלך הבירור מצורף  2023למזכירות הפעילה שעליה ועל התהליך תבנה תכנית העבודה לשנת 

 מחכים לפניות!   - ומנחות בתנועה לבוא ולהשתתף בתהליך   קול קורא להזמנת מנחים
התארח השבוע במגדל עוז ושמע על קיבוץ הנמצא בעיצומם של תהליכי השינוי וההפרטה,    פורום מנהלי הקהילה

והתוודע לאתגרים ולהזדמנויות הגדולות הנעוצות בתהליך. הפורום התרשם מהקהילה המיוחדת במינה, מגובשת  
גדול ובהתמדה  בנחישות  במסירות,  אותה  שמובילים  התפקידים  ממלאי  ועל  עוז  במגדל  שחיה  היה  ואמיצה  ה. 

 תודה!  .השראה מעורר מפגש
לאחרונה השתתפתי כנציג התנועה בעוד מפגש שהתקיים בשדמות מחולה, כחלק    -   בתים לחיים | עדי שגיא   - מעורבות  

העוסי"ת    - מנהלת 'בית אחיה' שבעין הנצי"ב, רחל בר    - מהתהליך לקראת הקמת בית לחיים. לערב הוזמנו נועה קליין  
כנציגת חברי עין הנצי"ב. צוות הבית מעין הנצי"ב סיפר בהרחבה על התהליך שהתקיים בעין    - היישובית ואורית נצר  

גדולה שמורגשת ביישוב. הציבור הוזמן לשאול   רצון  הנצי"ב מהרעיון ועד להקמה, על התנהלות הבית ועל שביעות 
לק במיזם כזה. תהליך בירור  שאלות והתקיים דיון פתוח ברוח טובה, שהועלו בו חששות לצד הבעת רצון גדול לקחת ח 

עמוק ומשמעותי הוא חלק מהאג'נדה שהקיבוץ הדתי מלווה מתוך הבנה שהבית לחיים הוא פרויקט קהילתי וככל  
שתהליך ההכנה יהיה מושקע ומשמעותי, כך סיכויי ההצלחה שלו גדולים יותר, בעיקר בהיבט של שותפות רבים מחברי  

 שי שדמות ולכל היישובים שנמצאים בעיצומו של התהליך.  הקהילה ביומיום של הבית. בהצלחה לאנ 
 שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה.          
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