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    " נח "   רשת פ שבת  
 מאיר: - מה התיבה שלך? / סיון רהב 

חודש טוב. נכון, את סיפור תיבת נח אנחנו מכירים עוד מגן הילדים, אבל המפגש עם הפרשה חושף בכל שנה  
רעיונות חדשים. פרשנים רבים קוראים לנו למצוא בחיים את "תיבת נח" שלנו. הרי כל אחד צריך לפעמים 

ח ברזובסקי מסביר בספרו לברוח ולהתכנס מפני ה"מבול" שמסביב, מכל מה שמטריד ומציק לנו. הרב שלום נ
 "נתיבות שלום" את המשימה הזו: 

"אפילו במצבים שבהם משתולל מסביב מבול והכול נראה רע, ישנה תיבת נח שמצילה. כאשר האדם מרגיש 
'עשה לך תיבה'. לכל אחד יש ניצוץ אלוקי בתוכו, שממנו הוא מקבל כוחות עילאיים   -שפל וירוד, העצה היא  

 י תיבת נח שלו, שמצילה אותו מן המבול.ויכול להתעלות, וזוה
ובדורנו יש שלוש תיבות נח: התורה, השבת והאחדות. אלה כוחות חזקים של טוב, שאיתם אפשר לגבור על 

  -הרע הסובב. פרשה זו שייכת לא רק לאותו הדור. היא לימוד עד סוף כל הדורות, שבכל מצב שבו נמצאים 
 אפשר לדבוק בטוב". יש לאן לברוח, וגם במצב הגרוע ביותר,

בהמשך לכך, תיבת נח יכולה להיות גם המשפחה, הלימוד, או כל פעילות שנותנת לנו כוח ויציבות, כשהכול  
 מסביב סוער. אז מה התיבה שלכם? 
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 פינת ההלכה 

 "מנחה, קטנה?! ..."
בליל שבת שעבר, זכינו ללמוד יחד במסגרת שיעורינו תלמוד בח"י רגעים, את מסכת ברכות. והגענו  

עוסקת במעלת תפילת מנחה. "לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא  לפסקה ה

בתום השיעור נגש אלי אחד החברים והפנה את תשומת ליבי, לדברים שכתב    .)ברכות ו, ב(נענה אלא בתפילת המנחה"  

 הרב עדין שטיינזלץ ביחס לתפילה זו: 

"הזהירות בתפילת מנחה והטעמת יקר ערכה, באו משום שיש סבות מרובות שישכח האדם להתפלל תפילה זו, או  

שיתפלל שלא בכוונה הראויה, שכן, שלא כתפילת שחרית וערבית שאדם מתפלל בבוקר לפני צאתו לעבודתו, או בערב  

רבות   פעמים  הוא  נדרש  המנחה  תפילת  לצורך  הרי  העבודה,  מן  שב  ד לכשהוא  ו ולעמו הפסיק את כל עסקי

את ולכן מוזהר הוא על תפילה זו ביתר שאת. ומשום כך גדולה מעלתה של תפילה זו  שצריך האדם לנתק    –  להתפלל

 רכות, שם. תודה ליותם גלעד, שהפנה את תשומת ליבי לדבריו(. לבבתוך ביאורו  'עיונים ')הרב שטיינזלץ, עצמו מכל עניין כדי להתפלל"  

התקיים דיון בקהילתנו בנוגע לתפילה זו, בשל ביוזמת יו"ר ועדת בית הכנסת הנבחר, חברנו שמואל ברלוביץ,  השבוע,  

 ן מידי יום. מטבע הדברים,  נייחד את פינת ההלכה הפעם, למעלת תפילה זו. המציאות של קושי במציאת מניי

אכן עניינה של תפילת המנחה לקדש את עבודת יומו של האדם, אל מול כל המכשולים והקשיים, ולכן דווקא על ידי  

יש ממנה   בתפילת מנחה אדם מקדש את חיי המעשה שלו, ולכן  .תפילת המנחה נענה אליהו במלחמתו בעובדי הבעל

כי בתפילת שחרית כבר קיימנו את חובתנו תפילה זו 'מנחה', לשון נדבה ומתנה. קידוש השם מיוחד. ואולי לכן נקראת  

היא על מה שה' נתן לנו    להודות לה' על כל הטוב שנתן לנו, ובתפילת מנחה אנו מוסיפים ומתפללים. תפילת שחרית

 .ברוב חסדיו, ותפילת מנחה עולה מתוך חיי המעשה שלנו

בין הערביים זה שורש חלוקת זמן המנחה לשני חלקים:    .תקנו חכמים את זמנה של תפילת המנחה כנגד תמיד של 

 קטנה'.  -גדולה' ו'מנחה-'מנחה

של   • להקרבת  גדולה'-'מנחהזמנה  ראוי  זמנה  הדין  ומצד  ומחצה,  שעות  תשע  ועד  ומחצה  שעות  משש 

 גדולה'. -התמיד, אולם בפועל רק במקרים נדירים התמיד הוקרב ב'מנחה

מתשע שעות ומחצה ועד סוף שתים עשרה שעות, כלומר עד סוף היום, ובה היו  קטנה'-'מנחהוזמנה של   •

שלוש   –ר רגילים להקריב את התמיד של בין הערביים. וקראו למנחה הראשונה 'גדולה' מפני שזמנה ארוך יות

 .'שעות, והשניה שזמנה שעתיים ומחצה נקראת 'קטנה

קטנה', לדעת הרמב"ם לכתחילה צריך להתפלל מנחה באותה שעה,  -כיוון שבפועל היו מקריבים את התמיד ב'מנחה

וכן הלכה למעשה,   .גדולה'. וכך נפסק בשולחן ערוך )רלג, א(-ורק בדיעבד אפשר לצאת ידי חובת מנחה בזמן של 'מנחה

גדולה'. למשל, מי שיש לו -אולם בשעת הצורך אפשר לכתחילה להתפלל 'מנחהקטנה'. -דיף להתפלל בשעת 'מנחהע

 .'דולהג-קטנה', עדיף שיתפלל במניין 'מנחה-גדולה' או ביחידות 'מנחה-שתי אפשרויות: להתפלל במניין 'מנחה

 מלא הערכתי לכל חברי קהילתנו הזהירים בתפילת המנחה. ויהי רצון שתענה תפילתכם כאליהו!

   .שבת שלום, הרב מיכאל
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 דרשות חתן תורה וחתן בראשית 
 

 קהילת שלוחות היקרה!   -דרשת חתן תורה  
 

 . ולאותיות הראשונות המופיעות בספר בראשיתפרשנויות רבות ניתנו למילים  
 פרשנויות בנוגע לאות ב' )המתחילה את התורה(, האות ל' )המסיימת את התורה(, השילוב ביניהן והרמזים שהן מביאות. 

 " בראשית ".   - בפרשנות שלו למילה הראשונה בתורה    הגר"א   - אחת הפרשנויות שתפסה את עיני הייתה של הגאון מוילנא  
 מרומזות בדרך של נוטריקון )ראשי תיבות( - הראשונה בפרשיות התורה  -ואני מצטט: "שבמילה"בראשית"  

 תורה".   - ת    יראה,   - שתיקה, י    - אהבה, ש    - רצון, א    - ביטחון, ר    - ב  המידות הטובות העיקריות הנחוצות לאדם בחיים:  
יקרים, הימים הינם ימי טרום מגפת הקורונה, אני מקבל לאחר לבטים רבים ובהתרגשות רבה את   חברים וחברות 

 לאחר סיום תפקידו של חברנו שמעון דיגורקר.   ת בית הכנסת,ועדהזכות לקבל את אישורכם לסייע בניווט  
שום דבר לא הכין אותי ואת חברי וחברותי היקרים בוועדה להנחתה שנפלה עלינו כרעם ביום בהיר, עת קבלנו  
את הבשורה כי לאור מגפת הקורונה שפרצה, אנו נאלצים לצמצם את הפעילות השגרתית בבית הכנסת שבקיבוצנו  

 האהוב עד כדי סגירה מוחלטת לתקופה בלתי ידועה. 
, לחשוב מחוץ לקופסא )כפי שנוהגים לומר(  מבראשיתים לקום ולהתחיל לתכנן ולחשוב החל מרגע זה אנו צריכ

 מקדש המעט שלנו שעומד במרכזו של הקיבוץ.   - ויחד להמשיך ולהניע את לב ליבו של הקיבוץ, מקום ההתכנסות והרגש  
   , א את המרקם החדש ! באמונה ובבטחה כי נוכל למצו בביטחון כיצד עושים זאת ? ממש כמאמרו של הגאון מוילנא  

ללא לחץ    , לעשות ולקדם לקהילה רב דורית   אוהב ונחישות לא לוותר ולחשוב מחוץ לקופסא, להיות רגיש ו   רצון 
וחיי יומיום   תורה וכבוד מהמסורת רבת השנים מההלכה ומפירושה והכל למען הגדיל    יראהונחישות,  בשתיקה 

 תורניים המניעים רגש רב! 
התקופה הארוכה הזו שנמשכה למעלה משנה וחצי )ואנו מקווים כי בכך נסתיימה!( הביאה אותנו חברי הועדה,  

שלא אגזים אם אומר שמעולם לא חשבנו עליה או חשבנו שכך ניתן לנהל, לחדש ולהמשיך למרות   , ליצירתיות
 המצב הסבוך. 

יליתי בקרב חברי וחברות הועדה ובקרב חברים וחברות נוספים שחברו אלינו לסיוע,  ביושבי כרכז הועדה, ג 
לחשיבה ולתפעול, מידות אדירות של רצון ונכונות, נחישות, אהבה ורגישות כלפי הסביבה והמנהגים שלפתע  

שלנו, מרכז  פסקו, יראה וכבוד למסורת רבת השנים, ביטחון כי יכול נוכל להתגבר ולהניע מחדש את מקום התורה  
 הלב הרוחני של כולנו. 

הנה כי כן עומדות להן כלל המידות שעליהן דיבר הגאון מוילנא, מיושמות וקיימות כאן בקרב החברים והחברות  
 ומאפשרות להניע מחדש את גלגל העשייה התורני והרגשי כל כך! 

עם חברים נוספים )בעלי תפילה  אחד האירועים שנסכו בי התרגשות עצומה, הינו ההתכנסות שביצענו )בזום( יחד 
 ובעלי ניסיון( ובמשך זמן רב ניהלנו דיון וערכנו את סדר תפילות מחודש לימים הנוראים. 

הדיון, העומק והרגישות של החברים שהצטרפו יחד עמנו ופרשו בפנינו את האפשרויות והרעיונות היצירתיים תוך  
ים המבינים עניין והשותפים למורכבות שיכולים ליצור  מחשבה מעמיקה, נסכה בי ביטחון רב כי אני מוקף בחבר

 מרקם חדש ומעניין כדי לאפשר עד כמה שניתן את אווירת החגים  המיוחדת והכל מתחיל "מבראשית"!  
 "חתן התורה", ברצוני להודות פעם נוספת לכולכם ולכולכן.   -בהזדמנות זו שניתנה לי דרך הענקת תואר הכבוד  

י כיצד עלי לנווט, כיצד עלי להיות יצירתי וכיצד עלי להביט כל העת מסביבי ולא לשכוח  מכל אחד ואחת מכם למדת
 כי עלי מונחת אחריות של מסורת ובנייה וכל מבט וחידוש ידרוש ממני מחשבה יתרה ורגישות יתר. 

 לקבל מכם תואר זה בשלב שכזה בחיי בקיבוץ, הינה הפתעה עצומה ולא מובנת מאליה.  
 ולכן על הזכות הזו שהענקתם לי ומעל בימה זו שולח לכם את הערכתי והתרגשותי העצומה! אני מודה לכם 

 שכטר.  אבי  - בהערכה רבה ובברכת שבת שלום ובריאות איתנה לכולנו 
 

 דרשת חתן בראשית    -כוחה של קהילה  
 

 שבת שלום, ברוכים הבאים לכל האורחים, 
שבחרה בי לחתן בראשית, על ארגון קידוש החתנים המפואר,  בפתח דברי, ברצוני להודות לוועדת בית כנסת על  

 ובכלל על פועלכם במשך השנה לטובת הקהילה. 
 ומשפחתו. ברצוני לאחל לאבי המשך עשיה ברוכה בשלוחות, בריאות והצלחה בכל מעשה ידיו.   , אבי שכטר   , ברכות לחתן התורה 

 על היהדות כדת של קהילה.    -תית  בדרשה זו, ברצוני לדבר על קהילתיות ושותפות, ועל היבנות קהיל
אין זה סוד, שהעשייה הציבורית וההנהגה מכילה בתוכה אתגרים ואף כוללת סיפוק רב. בפרשת בראשית אותה  

ישנם עקרונות מובילים לנושא זה. חלק מהרעיונות ומהנתונים    - קראנו היום וגם במעמד הקהל אותו ציינו לאחרונה  
 ו של הרב יונתן זקס ז"ל, המתוקים מפז. אותם אציין, זכיתי ללמוד מכתבי

שתי   את  פותחת  היא  כאשר  כך  על  לנו  רומזת  העגל. התורה  לחטא  תיקון  עושה  משה  ויקהל  פרשת  בתחילת 
ֵהל קָּ ת כָּל    הפרשיות בפעלים כמעט זהים. "ַויִּ ה אֶׁ ם ַעל ַאֲהֹרן", נאמר בפסוק הראשון בסיפור העגל; "ַוַיְקֵהל ֹמשֶׁ עָּ הָּ

ֵאל", פותחת פרשת ְשרָּ ויקהל, מיד לאחר רדת משה מההר בשנית, עם הלוחות השניים ועם מחילתו של     ֲעַדת ְבֵני יִּ
לים מהשורש קה"ל. הקשר  הקב"ה לעם. אלו הן שתי ההופעות הראשונות בתורה, והיחידות בספר שמות, של פע 

ֵהל" ו"ַוַיְקֵהל".   קָּ  בולט במיוחד לאור זהות הכתיב בין "ַויִּ
 .והדרך לשנות זאת היא להתקהל שוב ולהיבנות מחדש כקהילה- בני ישראל חטאו בעגל כאשר נקהלו, חטאו כקהילה

הרוחניות היהודית היא בראש ובראשונה רוחניות קהילתית. הקהילה, השותפות החברתית, היא יסוד מוסד בהווייתנו  
האנושית, לא רק בימי קדם אלא גם בימינו. מחקרים מדעיים מאשרים כי לקהילה ולרקמה החברתית כוח בלתי־רגיל  

 בעיצוב חיינו.  
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לך הנהגתו. הוא ַמפנה את מבטם של בני ישראל לשני מרכזים  הבה נדייק ונראה מה עושה משה במה   - אך קודם  
במרחב   האחד  ביהדות,  גדולים  הקהילתי  ו קהילתיים  המרכז  השבת.  הוא  שַבזמן  הקהילתי  המרכז  בזמן.  השני 

שבמרחב הוא המשכן, שהתגלגל לימים למקדש ובהמשך לבית הכנסת. בשני המקומות הללו ניכרת עוצמתה של  
 מניחים בצד את העיסוקים והרצונות הפרטיים שלנו ומתקבצים יחדיו כקהילה.   הקהילה. בשבת, כשאנו 

היהדות מחשיבה מאוד את היחיד. כל אדם הוא עולם ומלואו. ובכל זאת, המילים "לא טוב" מופיעות לראשונה  
ם ְלַבּדֹו" )בראשית ב  דָּ אָּ ות עניינו היחד.  ח(. חלק גדול מאוד מהתורה ומהמצו", י'בפרשתנו בפסוק "לֹא טֹוב ֱהיֹות הָּ

 התורה מוקירה את האינדיבידואל, אך אינה מצדדת באינדיבידואליזם. 
היהדות היא דת של קהילה. את הקדושות שבתפילותינו אנו יכולים לומר אך ורק במניין, הסף המזערי לקהילה.  

 בובר דיבר על  כשאנו מתפללים, אנו עושים זאת כקהילה. בקשותינו נאמרות ברובן בגוף ראשון רבים. מרטין 
אני־ואתה, אבל היהדות היא לאמתו של דבר דת של אנחנו־ואתה. לפיכך, כדי לכפר על החטא שבני ישראל חטאו  

 כקהילה, משה שאף לקדש את הקהילה בזמן ובמרחב. 
ַהביטו ַבשבת. מייקל וולצר, הפילוסוף הפוליטי מפרינסטון, כתב על ההבדל בין ימי חופשה לימי קדושה, והשבת  

.  19רט. רעיון החופשה כיום־חג פרטי הוא חדש יחסית. וולצר ְמַתארך את הולדתו לשנות השבעים של המאה ה־ בפ 
שהוא    אופיו הוא אינדיבידואליסטי או משפחתי. "כל אדם מתכנן את החופשה שלו, הולך לאן שלבו חפץ, עושה מה 

ְנך  ּובִּ ה  "ַאתָּ במהותה:  קולקטיבית  היא  זאת,  לעומת  השבת,  ר    רוצה".  ֲאשֶׁ ְוֵגְרך  ך  ְמתֶׁ ּוְבהֶׁ ְתך  ַוֲאמָּ ַעְבְּדך  ך,  תֶׁ ּובִּ
יך". היא ציבורית, היא משותפת, היא נחלת כולם. היא זמינה לכול בתנאים זהים: "כולם מצטרפים, כולם   רֶׁ ְשעָּ בִּ

 נהנים". לחופשה אנחנו יוצאים כיחידים או כמשפחה. את השבת אנו חוגגים כקהילה. 
כנסת, התגלגלותו של המשכן והמקדש בתקופתנו. הוא מוסד ייחודי ליהדות שאומץ לימים, בנצרות  הוא הדין בבית ה

  2000ובאסלאם. המחשה לערכו המיוחד ניתן למצוא במחקריו של רוברט פאטנם מאוניברסיטת הארוורד. בשנת  
ם לבילויים ביחיד,  פרסם פאטנם את הספר 'באולינג לבד', שתיאר את מעברם של האמריקנים מתחביבים קבוצתיי

לאולמות של משחקי בודדים. הוא טען   ומועדונים של כדורת )באולינג( להליכה  בין היתר את המעבר מקבוצות 
"הון חברתי", של הקשרים   אבדן של  יותר מבטאת  אינדיבידואליסטים  ונעשים  הולכים  שהעובדה שהאמריקאים 

 המחברים אותנו באחריות משותפת לטוב המשותף. 
ר תיקן פאטנם את התזה שלו. ההון החברתי, אמר, עדיין קיים, ואפשר למצוא אותו בכנסיות ובבתי  כעבור עשו

הכנסת. על פי מחקרים שערך, אנשים הפוקדים את בית התפילה דרך קבע נוטים יותר מאנשים אחרים לתת כסף  
ע מקום ישיבה לזרים, לעזור  לצדקה, לעסוק בפעילות התנדבותית, לתרום דם, ללוות אנשים הסובלים מדיכאון, להצי

דבר,   כללו של  ופילנתרופית.  מוסרית  אזרחית,  עשייה  רבים של  סוגים  בעוד  וכן הלאה  עבודה,  למצוא  לאנשים 
באנשים הללו פיעמה רוח אלטרואיסטית יותר מאצל אחרים. הגעה קבועה לבית־תפילה היא המשתנה המנבא  

ון מגדר, רמת השכלה, רמת הכנסה, גזע, אזור מגורים, מצב  המדויק ביותר לאלטרואיזם, יותר מכל גורם אחר כג
 משפחתי, אידאולוגיה וגיל. 

מרתק מכול, פאטנם מצא שהרכיב המכריע הוא ההשתייכות לקהילה דתית, ולא זהותה ואמונתה של קהילה זו.  
ים שיתנדב בבית  במחקר נמצא שאתאיסט המגיע באופן סדיר לבית תפילה )אולי כדי ללוות בן זוג או ילד(, הסיכוי 

 תמחוי גדולים מהסיכויים שיעשה זאת מאמין דתי נלהב הנוהג להתפלל ביחידות בביתו. גורם המפתח הוא הקהילה. 
מחקר שנערך לא מכבר הראה דבר נוסף. לזהותם של האנשים שאתם מתחברים אליהם יש השפעה עצומה על  

וג'יי כריסטקיס  ניקולס  נעשים.  ועל מה שאתם  עושים  ערכו בשנת  מה שאתם  פאולר  ניתוח סטטיסטי    2009מס 
רים בין נבדקים אלו לבין ידידי המשפחה שלהם ועמיתיהם לעבודה. הם    53,228-נבדקים ול   5,124לקבוצה בת   קשָּ

אחוז( את ההסתברות שגם    36-מצאו כי אם אחד מחבריו של אדם מתחיל לעשן, הדבר מגדיל באופן מובהק )ב 
 א גם באשר לשתיית אלכוהול, הרזיה, השמנה, ועוד דפוסי התנהגות רבים. אדם זה יתחיל לעשות כן. כך הו

כפי שקבע כבר הרמב"ם במשנה תורה:    -יש דבר כזה, "הידבקות חברתית". אנחנו מושפעים עד מאוד מחברינו  
 "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו". 

חזיר אותנו אל משה ואל כוחה של הקהילה. משה מקהיל את העם, והקב"ה מעמיד במרכז חייו  כל זאת מ 
הדתיים של העם את רעיון הקהילה. רעיון זה מקבל מימוש במימד הפיזי ובמימד הזמן, ובכך הרעיון הופך  

של העם היהודי. על ידי כך הוא מפגין את כוחה של הקהילה להיטיב, כנגד מעשה    ומהווייתלחלק בלתי נפרד  
העגל שהראה מה גדול כוחה של הקהילה להרע. הרוחניות היהודית היא ברובה המכריע קהילתית מאוד.  

 משום כך, ניתן לומר שאמונת ישראל היא גם גאולה מן הבדידות. 
 ר מנועים מרכזיים בחיי אשר להם אני חב תודה. לא אוכל לסיים דרשה זו, בלי להתייחס למספ

חברי וחברות קהילת שלוחות היקרים, אשר תמיד יודעים לעצור לשיחה קצרה וגם אם    -ראשית על הכרת הטוב  
אין בנינו הסכמה מלאה על כל דבר, יודעים לפרגן ולומר מילה טובה וחמה. מילים אלו, הנאמרות בשביל או נשלחות  

י לעיתים בנאליות ומיותרות אך לא כך הן. מעשייה בעולמות תוכן שונים ומשונים, אני למד  בהודעה, נראות אול
אינסופי   ואחת מאיתנו הם מהווים מנוע בעירה  ביותר שפגשתי    -שעבור כל אחד  גם עבור האנשים המוכשרים 

 שנראה כי אין להם צורך בפירגון, ועל כך היהדות משבחת את העין הטובה שעלינו לנקוט בה. 
להורי היקרים, למשפחת בן אבי המורחבת, לרפי וליעל על היותם משפחה אוהבת ומחבקת    - למשפחתי היקרה  

ומסייעת בכל עת. לילדי האהובים אשר לעיתים משלמים קצת מחיר בזמן המשפחתי על העשייה הציבורית ומלמדים  
מילים בפי להודות לקב"ה על המתנה  אותי כל הזמן שיעורים רבים, על כך אני מודה לכם. ולדגנית אשתי, שאין  

 הגדולה ביותר שניתנה לי בעולם הזה. 
יהי רצון שנתפתח נתבגר ונמשיך להיות קהילה אחת, עם ערבות הדדית גבוהה המחויבת לתורה ועבודה.  

 שהרוחניות היהודית שלנו תהיה רוחניות קהילתית עם הידבקות חברתית חיובית.  
 . ורן א בברכת שבת שלום ובאהבה גדולה, 
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 חורף לשעון ת השעון משעון קיץ א מזיזים  
 30.11ליום ראשון   29.11 )הקרוב(  בין מוצאי שבת

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
    

 מהמרכולית 
 

 (, המרכולית סגורה!!  1.11ביום שלישי, ז' חשון ) -יום בחירות 
 רעיה.  -בחירות נכונות 

 
 
 
 

 ממרכז ועדת בית הכנסת
 

 בחירתי כמרכז ועדת בית כנסת ומתפלל לסייעתא דשמיא שאצליח.אני מודה לכל החברים על 
 

ח גדול לכל חברי הוועדה ובראשם הרב מיכאל על ניהול תקופת הימים הנוראים והחגים  ו יישר כ
 "כל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך ישלם שכרם".  על הצד הטוב ביותר.

 

ניין להצטרף ו בקרוב לאישור האסיפה, מי שמע כרגע אני בשלב של איוש הוועדה והיא תובא
 מוזמן לפנות אלי. 

 

בשל המעבר לשעון חורף והקושי להגיע לתפילת מנחה, בקשתי מהוועדה היוצאת לקיים דיון 
 בנושא אפשרות לאחד למספר חודשים את ה"שטיבל "עם בית הכנסת. 
לציבור להירתם לקיום  התקיים דיון שבסופו הוחלט לא לאחד את המניינים בשלב זה, ולקרוא 

 המניינים.
 

 הקודמות בתפקיד.  י אני מוסיף דברים שכתבתי לדף מידע באחת מכהונותי 
 

 מעלתה של תפילת המנחה 
 דוד המלך אומר בתהילים קמ"א: "תיכון תפילתי קטורת לפניך, משאת כפי מנחת ערב" 

חכמינו זיכרונם לברכה אומרים: "לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו הנביא לא 
 נענה אלא בתפילת המנחה."  

בסוף  בשונה מתפילת שחרית הנאמרת בבוקר, בתחילת היום, ומתפילת ערבית הנאמרת בערב, 
  פלל לאלוקים. יום העבודה, תפילת מנחה דורשת מהאדם ליטול פסק זמן באמצע עיסוקיו כדי להת 

 לפיכך, במובן מסוים, תפילת מנחה יקרה וחשובה יותר לפני בורא העולם. 
בתקופה זו שזמן תפילת מנחה מאד מוקדם ורבים עדיין לא סיימו את יום העבודה אנו מבקשים 

 שכל אחד ישתדל ויגיע לתפילת מנחה בציבור. 
 יש לכך חשיבות רבה ביותר הן מהפן הדתי והן מהפן החברתי. 

 שמואל ברלוביץ.      
 

  



 

 

 

 

 

7 

  



 

 

 

 

 

8 

 2022 נובמבר בחירות
 

   . זהו יום הבוחר..
 

 .. נפגשים שוב בפעם החמישית..
 

 ( 1.11)בחשוון  'ז...יום שלישי פעמיים כי טוב.
 

 מקום הקלפי בבית דורות.
 

 בבוקר. 7.30פתיחת קלפי בשעה  
 

 ת לנו ולכל עם ישראל. שיהיו בחירות טובו 
 

 סאות גלגלים.י הקלפי נגישה לכ
 

 שלא תתחרטו... ...בואו לנצל את זכותכם להשפיע.
 

 ניתן לפנות לנירה ריטמן.  -  לכל שאלה בנושא ההצבעה בשלוחות
 
 
 
 
 
 

 טיול בחירות 
 

 .מתל יזרעאל לעין יזרעאל  יום הבחירות נצא לטיול , 1.11.2022ביום שלישי 
 

   שם   - נתכנס בתל יזרעאל ונצא להליכה רגלית של קילומטר אחד עד לעין יזרעאל    10:00בשעה  
 כל משפחה מביאה לעצמה אוכל וגם נכין במקום פיתות על הסאז'.    -   ( נקיים פיקניק משפחות 11)סביב  

 ניתן להגיע ישירות לפיקניק.   למעוניינים
 . שלוחותבשביל      בחירות טובות לכולנו!   .13:00סיום משוער בשעה 

 https://forms.gle/hqg1CMmvQUXsw1dZ8 👣 
 

   .055-8812327 -צריך הסעה מוזמן לפנות לעמית רוטשטיין  מי ש 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fhqg1CMmvQUXsw1dZ8&data=05%7C01%7C%7C361ae44a6ccd4acf2c4208dab5832be4%7C437e7a91eb6043ca8fb00078099005aa%7C0%7C0%7C638021873166313492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=fVeZlW%2FFG9zuzWS5j0gYMUcUjWu6k3%2BQ0HKOLVX9Cuc%3D&reserved=0
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   המרפאהמ
 

 30-31.10 - 1-4.11 - שלשעות פתיחת המרפאה בשבוע 

 נגמרו, החורף כבר כאן ורובינו ללא מסכות... מהרו להתחסן ולחסןהחגים   -חיסוני שפעת    
        עוטות והילדים.את הפ   

 חגית ו.   -שבת שלום          
 
 

 מהספריה 
 

 לאחר היעדרות של חודשיים מהספריה, אני חוזרת לעבודה. 
 

 בנאמנות רבה ובמאור פנים לכל אחד ואחת.אני רוצה להודות למלכה סימון, שמילאה את מקומי 
 כמובן גם לענבל גלעד, שסייעה על ידה. 

 אורה חייקין.  -בבריאות טובה לכולם           
 
  

 
 מבנק הזמן

 

 ביום שלישי האחרון קיימנו את מסיק שלוחות המסורתי. 
הורים וחברים ותיקים מוסקים את הזיתים מן העצים ברחבי   ,היה מרגש מאוד לראות ילדים

החיוכים והשמחה נראים היטב  הקיבוץ, לאחר מכם כובשים אותם מתחת לחדר האוכל.
 בתמונות מן האירוע. 

 בסיום היו גם פיצות בתשלום לארוחת ערב למי שהיה חפץ בכך. 
  בהתאם למתכון הסודי והמוצלח שלנו, בעוד קצת יותר מחודש נבדוק מה יצא.
 . אורן  שבת שלום,     

 
 
 

 קלפי
 

   .הצבעה בקלפי לאישור נוהל בחירת ממלאי תפקידים
 

 תתקיים הצבעה בקלפי לאישור נוהל בחירת ממלאי תפקידים.שלישי, ו בימים שני 
 

 . 21:00בשעה  1.11סגר ביום שלישי  י בבוקר ות 8:00בשעה  31.10הצבעה תפתח ביום שני ה
 

  17:00בשעה  31.10  תפתח ביום שני  ,שיהיה אפשר להצביע בה עם נציג ועדה ,עמדת טאבלט
 בחדר מזכיר פנים.   ,18:00עד השעה 

 

 . 7:00למי שיש הערות על נוסח ההצבעה מוזמן לפנות אלי עד יום ראשון בשעה 
 . אילן וועדת קלפי  בברכה,  
 

 

 
 בדיקות דם 

קבלת קהל  
 אחיות 

 קבלת רופא 
 קבלת קהל 

 מזכירה 
 טיפת חלב 

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

 8:00-9:00  

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

      ג'

 ד'
7:30-8:10 

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

13:30-16:30   

  8:00-9:00    'ה

  8:00-9:00 8:30-10:30   ו'
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 (  23.11סיכום מאסיפת חברים שהתקיימה ביום ראשון, כ"ח תשרי )
 

       מציגה רננה. -בחירת שמואל ברלוביץ לתפקיד רכז ועדת דת ובית כנסת  
 בהצלחה לשמואל. ללא מתנגדים. -: אושר החלטה   .רננה הציגה את שמואל
 

 רננה הציגה את התהליך והעדכונים שבוצעו. - לקלפי העברה  - אישור נוהל בעלי תפקידים 
ייבחר  כנסת  ובית  דת  ועדת  שרכז  כך  תפקידים  בעלי  בנוהל  לשנות  עמנואל  של  לסדר  הצעה 

   באסיפה ולא בקלפי. ההצעה אושרה.
 ההצעה אושרה. -: העברה לקלפי של נוהל בעלי תפקידים החלטה לאישור 

 

 שי הציג את הנושא במקומו של יורם רותם.  -שלוחות אישור עדכונים במפת המשבצת של 
 ההצעה אושרה.   -: אישור חתימה על מפת השטחים של משבצת קיבוץ שלוחות  החלטה לאישור

 

 הנהלת האסיפה.                
 

 

 משאבי אנוש מרכזת  של   הולחנמש 
 

 לוטם  / אחרי החגים
 כשתשרי אל חשון נאסף 

 דלת נסגרת על תפילות המוסףו
 נארז, ואיתו השרב שכשדב

 נפתח דלת לחג העכשיו
 בואו צלילי פסנתר בשעת ערביים וי

 ריקוד שלוליות וצעיף גרביים
 עוף בערב קריר  קמר

 אורות מלטפים גגותיה של עיר
 . תבת לה שירואשה בביתה כו

 יה וניצור ונאהב ונחלוםופשוט נח
 ופשוט נחבק את הרגע בחום

 . נחגוג את היום
 

ישראל' 'אחדות  חברת  עם  פעולה  שיתוף  החלטה    -  סיום  התגבשה  האחרונים  בשבועות 
יום ההתקשרות שלנו עם חברת 'אחדות ישראל' שלקחה אחריות על ניהול הנהלת  משותפת על ס

 האחזקות בשנים האחרונות.החשבונות של הקיבוץ וחברת 
אנו מודים לאחדות ישראל על השירות המסור ומאחלים לעובדי החברה שעובדים אצלנו הצלחה רבה  

 נהלת החשבונות תחת הקיבוץ. בהמשך דרכם. תודה גדולה לאורנה ושמואל שימשיכו בעבודתם בה 
עמית פרץ   ינהל את הנהלת החשבונות 2023בימים הקרובים תחל חפיפה והחל מתחילת שנת  

הנותנת בין היתר    שירותי חשבונאות פיננסים'   AP SIGHT'שהוא המקים והבעלים של חברת  
 שרותי ניהול הנה"ח במגזר הקיבוצי על כל הכרוך בכך.

דה מוצלחת יחד ומקווים כי התחלופה תעבור בצורה חלקה וללא אנו מאחלים לנו ולעמית עבו 
 תקלות לכל הצדדים. 

 

מנהל/ת לענף הבגד בשלוחות.    אחר  ץ ומחוצה לו(קיבו )ב  ן בחיפושיםאנו עדיי   -   ענף הבגדניהול  
 החלפה קבועה בתפקיד זה.  צואתודה לחגית שבינתיים עדיין איתנו, מקווים בקרוב למ

 

ממלאי   בחירת  וטיוב    -   תפקידיםנוהל  דיוק  על  חודשים  מס'  ולאחר  לאחר  החדש  הנוהל 
הציבור, להערות  ו   התייחסות  באסיפה  להאושר  בקלפי הועבר  ציבורית  אחר    -  כרעה  עקבו 

 .בעניין הזה תודה לצוות מש"א שישב על המדוכה  ובואו להשפיע! פרסומים בעניין ה
 

 . רננה שאול  -שבת שלום             
 

        

 ם שלו - שבת  
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 מפעמונים 
 

 חברים יקרים,  
 

 זכיתי והשנה ארכז את פעילות ארגון "פעמונים", בעמק המעיינות ובית שאן. 
 פעמונים הוא ארגון חברתי ללא כוונת רווח. 

הארגון שואף למציאות שבה משפחות בישראל מנהלות חיים כלכליים, מאוזנים ואחראיים בדרך 
שאן, אנו פועלים  חברתי. בעמק המעיינות ובבית -מציאות שתסייע בבניית חוסן כלכלי  -ישרה 

 לגיוס מתנדבים נוספים.  
 מי מכם שמעוניין לשמוע פרטים נוספים, מצ"ב פרסום לערב חשיפה בקרוב.

 

בנוסף, בכל קהילה וקהילה, התקיימה פגישה עם מנהל קהילה )בשלוחות הצטרף גם יוסי יעיש(, 
בנושא   -   רגוןבמטרה למפות את הצרכים השונים ,עליהם ניתן לענות ע"י הרצאה או סדנא מהא 

 כלכלת המשפחה ומתן כלים לניהול כלכלי נכון.
  בהמשך, נפרסם מועדים להרצאות כלליות לחברי הקיבוץ.

פעמונים מציע שירות ליווי פרטני חינמי, למשפחות המעוניינות לקבל כלים לניהול כלכלי . אפשר  
  לפנות באופן אנונימי באתר: פעמונים מגלים אחריות.

 

 .בשלוחות יש מתנדבים פעילים..* גם 
שנים. מבחינתו בעזרת אמון הדדי ואמונה בתהליך,    5  -   יוחאי רבי, הוא אחד מהם. יוחאי מתנדב כ 

 מוזמנים לפנות אליו ולשמוע מכלי ראשון:( הקשיים של המשפחה נפתרים.... 
 

 0506453917  - לפרטים ולשאלות מוזמנים לפנות אליי, אבישג מילר
 

 בברכת "איש לאחיו יעזורו ולאחיות יאמר חזק".... 
 
 
 

 

     20:30בשעה   6.11.22תתקיים בזום בתאריך  ה,הכשרהלקראת  ,ערב חשיפה למתנדבים

  .מראש בתיאום - שייםייתקיימו ראיונות א, לאחר מכןקישור יישלח לנרשמים.    

 shamir@paamonim.orgלשאלות או בירורים       
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 שלום לכולם, 
 

      משולחנה של מזכלי"ת | השבוע שאחרי החגים... קשוח!!!  

ך." )שמות כ'(. כל מה שהמתין על השולחן, או מעבר לדלת, לסתם ימים רצופים של   ל ְמַלאְכתֶׁ יתָּ כָּ שִּ ים ַתֲעֹבד ְועָּ ת יָּמִּ "ֵששֶׁ
 שבת שעברה נכנס לפעולה כעת.  חול בהם ניתן לקיים את הפסוק שרוחו נגזרה מפרשת בראשית אותה קראנו ב 

ואכן, זה מה שקורה גם אצלנו במטה התנועה. על סדר יומנו התנעת הפעילות: נוכחות בשדה הפוליטי )כנס והיערכות "ליום  
היערכות    - שאחרי"(, שבתות התנועה, צוותי העבודה של חידוש שליחותנו, חידושים ושינויים במוסדות הרוח, וכרגיל לעונה 

 .  23לכתיבת תוכניות עבודה ותקציב  
ביום שני הקרוב יעפילו חברי המזכירות הפעילה למעלה גלבוע ויקיימו שם את יום הישיבות השבועי. מעבר לאילוצים שהכתיבו את  

י פעם נקיים  מיד   - הזזת מיקום הישיבה, זהו כיוון חשיבה חדש שננסה ליישם אותו ולבדוק את האפקטיביות שלו בתקופה הקרובה  
ימי ישיבות נודדים אל הקיבוצים ואל מוסדות התנועה. המטרה העיקרית היא לרדת לשטח, להגיע לקיבוצים, לפגוש את האנשים  

 שבשמם אנו פועלים, וגם לנצל את הנסיעה הארוכה לעוד מפגשים וישיבות על בעלי התפקידים.  
ת צבי מובילה כבר מעל עשור את מיזם 'אור דולק בבית הכנסת'. בלילה זה  בעוד שבועיים בדיוק יחול ליל הבדולח. דליה יוחנן מטיר 

נדליק את האורות ונקיים פעילות בבתי הכנסת. צוות מסור וקטן הצטרף אליה השנה, והמיזם ממשיך לצבור תנופה. הוא יתקיים  
פוצות. המסר המחזק הנשלח  השנה ברחבי הקיבוץ הדתי, בכל בתי הכנסת של צה"ל, בעשרות בתי כנסת במדינת ישראל ובת 

 לרחבי העולם היהודי הוא משמעותי וחשוב. סמנו ביומנים את התאריך והצטרפו לפעילות וללימוד בבתי הכנסת שלנו! 
ישיבת הקיבוץ הדתי מעלה גלבוע מזמינה את הציבור   -היום הפתוח | הזמנה ליום לימוד בישיבת הקיבוץ הדתי  

ימי הלימוד השבועיים המסורתיים שלה, שיתקיימו השנה בימי    - ל היום הפתוח  הרחב, גברים ונשים, למפגש הפתיחה ש 
יפתח בדברים לפרשת שבוע מפיו של הרב יהודה    2.11. המפגש הראשון, ח' בחשון  15:00-18:00רביעי, בין השעות  

נשמע מפי ד"ר חזי    עיונים בספר שופטים,   – גלעד. הרב מאיר רובינשטיין יעסוק בסוגיות בגמרא, ועל דור דוד ושופטיו  
 yeshiva@maalegilboa.org.il|    04-6480712כהן. מוזמנים חדשים כוותיקים לאחר צהרים מרתק. לפרטים  

בשדמות מחולה התקיים לפני    -  בתים לחיים -  אחרי החגים זה כאן | עדי שגיא, מחלקת מעורבות וצמיחה 
החגים ערב קהילתי בנושא הקמת בית לחיים בהובלתו של אביעד יזרעאלי, בנוכחות יובל טלר, מנכ"ל חברת  
'כנרת' ובתמיכת מזכירות שדמות. מאז הוקם צוות רחב של שבעה אנשים מהקהילה ויחד איתם נבנית תכנית  

מבוגרים ונוער. בתכנית שיחה על   -ת כלל האוכלוסיה  פעולה להובלת התהליך בצורה מיטבית, כזו שתערב א 
צרכים מיוחדים ובעיקר על אוטיזם, חוגי בית, ביקור בבית לחיים בעין הנצי"ב ועוד... כל זאת על מנת להגיע  

 להבשלה של התהליך תוך הקשבה, ליבון הסוגיות שבדרך, ויצירת הסכמה רחבה. 
פגש עם עמותות לב בנימין המופעלת על ידי המועצה ונותנת מענה נרחב  לפורום מנהלות ומנהלי הבתים לחיים מתוכנן מ 

מעון שיקומי , גן חינוך מיוחד, מועדוניות , מרכז תעסוקה, קפה נגיש לקהילה, דירות בקהילה, זאת בשיתוף    - מלידה ועד זקנה  
, נשאל ונברר על מנת להכיר  , נסייר, נלמד 22.11מופלא עם האולפנה הסמוכה. במפגש שיתקיים ביום שלישי, כח בחשון,  

 מקרוב את הנעשה ולהתעשר בעוד ועוד כלים ורעיונות לדרך.  
בקיבוץ טירת צבי. בעקבות משוב סוף    15.11בחשון,    פורום מנהלות ומנהלי צמיחה/קליטה ייפגש יום שלישי, כא   -   צמיחה 

ולהתוודע לעבר  התנועה, סוכם שבחלק   של   שנה, שבה התקבלה פניה גורפת מחברי הפורום לצאת לשטח, לקיבוצים, 
והראשון של המפגש יתקיים סיור בהובלת לוי גבעון שיעסוק בההיסטוריה של הקיבוץ הדתי בכלל ושל טירת צבי בפרט.   

 . 2023ל  שנתית  שני של המפגש יוביל אותנו מני כץ, מנחה הפורום אל הדגשים ואבני הדרך בבניית תוכנית בחלקו ה 
רגע לפני יום הבוחר, קיימנו כנס בחירות מיוחד ומוצלח של   - עושים בחירות בקיבוץ הדתי | ניצן אבירן, אגף כלכלה 

קיבלו את מרבית קולות המצביעים    2021  - הקיבוץ הדתי, בהשתתפות נציגים משבע מפלגות שבבחירות האחרונות ב 
במשקי הקיבוץ הדתי: הציונות הדתית, הבית היהודי, הליכוד, מפלגת העבודה, המחנה הממלכתי, יש עתיד וש"ס.  

ומנחה הכנס, הפרשן הפוליטי    שרה עברון היה בפורמט של "אירוח על כורסה בסלון" כאשר המארחים היו  האירוע  
. פעלנו להביא לכנס את הנציגים הבכירים ביותר מכל המפלגות וכן חברי  אטילה שומפלבי   -   13וערוץ    Ynet- הבכיר מ 

המאבק ברפורמות בענפי החקלאות. נציגי    כנסת ש"צעדו איתנו בשוחות" בכנסת היוצאת בסוגיות שונות ובעיקר סביב 
כל מפלגה קיבלו זמן קצוב להציג את משנתם בדגש על נושאי ליבה שונים, אותם ביקשנו מאטילה להציף שוב ושוב:  

התיישבות, מרחב כפרי, חקלאות, הזהות היהודית של המדינה, חינוך ועוד. כמו כן, ניתנה האפשרות להעלאת שאלות  
צילמו חלק ניכר של    13רת רבים הדהדו מסרים ואמירות שונות שעלו בכנס )חדשות ערוץ  ערוצי תקשו    מהקהל. 

 הכנס(. מצורף ברקוד קישור לקובץ עם מקצת הקולות וההצהרות שעלו בכנס מהפוליטיקאים השונים.  
  הדתי הקיבוץ של  השנתי  הביטוח כנס  -  כנס הביטוח השנתי של הקיבוץ הדתי | ניצן אבירן, אגף כלכלה

  כל מתקיים , שנים  רבת מסורת  כבר שהוא, הכנס. המכביה  בכפר  שעבר החודש בסוף  התקיים, שדמה  וסוכנות 
  נושאי  ולרענן   להעלות  הזדמנות  זו. התנועה  משקי  של  האלמנטרי הביטוח  פוליסת  חידוש לקראת   הזו בעת  שנה

  וההתכנסות  ההזדמנות את  ניצלנו. לעת מעת  העולים  ולבטים אתגרים ולהציף  בוחן מקרי  לבחון , שונים ביטוח 
  התנועה  משקי  ותושבי לחברי השקעות  יעוץ  – כשנתיים  לפני  שהשקנו  לפעילות  מחודשת לחשיפה  הרחבה
  בכל  הון השקעות לאפיקי  והכוונה יעוץ  התנועה מחברי  מאות  כבר קיבלו זו  במסגרת . אתנה חברת   י" ע המבוצע 

  מחוץ  המתגוררים  ובנות  בנים  ואפילו וגם תושבים   מתרחב כל העת עלות  כל ללא הניתן  השרות . שהוא   היקף
  ההעלאה  בעקבות. מניבות להשקעות  שלהם   הפנויות היתרות  את למקסם  מההזדמנות נהנים התנועה ליישובי

כל אחד   כשלאחריהם   בישובים  חשיפה כנסי  מספר הקרוב  כבר בחודש  יתקיימו ,  הזה השירות  של המחודשת 
  העיתונאי את שגרתי  לא  מאוד  מאוד לפרק  אירחנו   הכנס לסיכום. זכאי לייעוץ חינמי על ידי יועצי חברת 'אתנה'

'  קרמשניט'  אפרים את  אליו להצטרף  מזמין  שהוא  תוך  בישראל  הפשע  עולם  בנבכי אותנו   ששיתף נאה  בוקי
  המובילים  מהעבריינים ,לנדסברג   יורם   את וכן רבות שחיתות  פרשיות  בחשיפת   שנודע  משטרה קצין , ארליך 

  ולא  שגרתי לא   מאוד צוהר לנו   פתח בוקי . והמתוחכמים שהיו כאן  הנועזים שוד   ומעשי הפריצות  בתחום בישראל 
 שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה.   ירחק! נפשו  שומר. הפשע  לעולם,  אפל   לעולם נורמטיבי 


