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   " יתרו "   רשת פ שבת  
 מאיר: - סיון רהב איך לדבר כך שישמעו? /  

 איך מעבירים מסר? בפרשת השבוע עם ישראל מקבל את עשרת הדברות.  
", אבל לפי אחד המדרשים, הכוונה אינה כוח אחד על כולנו ביחד, אלא:  דהר סיני נאמר: "קֹול על מעמד  ֹכחַּ  ' בַּ

 לפי כוחו של כל אחד ואחד. הבחורים לפי כוחם, והזקנים לפי כוחם, והקטנים לפי כוחם". -' בכוח ד"קול 
אימה ליכולת ולגיל של כל אחד כלומר, המסר של התורה הוא אחיד ונצחי וקדוש. אבל הוא נמסר בצורה שהת

 מהשומעים. 
 הרבה פעמים בוערת בנו איזו אמת גדולה. כשאנחנו רוצים להגיד משהו למישהו, כדאי לזכור את הרעיון הזה.  

 לא לחשוב רק מה אני רוצה להגיד, אלא בעיקר מה האדם שמולי יכול לשמוע כרגע, מה הוא יבין ומה ייכנס ללבו. 
 ואחד". איזו הגדרה יפה ועדינה.  "לפי כוחו של כל אחד
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 ברוך דיין האמת  
 

 כואבים ואבלים יחד עם נתן ומלכה סימון 
 וכל בני המשפחה

 ז"ל רחלעל פטירתה של חברתנו היקרה 
 

 תנוחמו מן השמיים. 

 ברוך דיין האמת  
 

 אנו משתתפים באבלו של חברנו אלידע דשן 

 ז"ל דוד דשן דויטשבמות אביו 
 

 תנוחמו מן השמיים. 
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 פינת ההלכה
 . . .  ה   ד  ע  ר    כשהאדמה

בו  שבוע  ב לעבר  זה  מבטו,  את  והסיט  מלכת  העולם  שכנינו.  עצר  על  שהומט  הנוראי  בדברים האסון  נזכרתי 
הברית בארצות  קהילה  רב  שנים,  לפני  רעידת  ,  שפרסם  אסון  לאחר 

 האדמה בהאיטי, וכך כתב:  
 

די קשה להבין אל נכון את האפקט ההרסני של רעידת אדמה בעוצמה  "
שאומר שהוא יכול להבין זאת,    כל מי..  גדולה על איזור מיושב בצפיפות.

רובנו נגיב בחמלה. נחוש סימפטיה למיליוני   .ברור שהוא בכלל לא מבין
האנשים שאיבדו את בתיהם ומחפשים קרובי משפחה אבודים ונותרו 
ללא גישה לצרכים הבסיסיים ביותר. יהיו בינינו כאלה שימצאו מהר 

הסיוע למאמצי  לתרום  מספר  .דרך  כאלה   בינינו  ביותר,   ויהיו  קטן 
שייקחו על עצמם את משימת הפרשנות של משמעות האסון.   -למעשה 

איזו   ימצאו  הם  להפיק ממה שקרה לקחים מוסריים. אולי  ינסו  הם 
סיבה מדוע לבני העם בהאיטי הגיע מזל גרוע שכזה. הם עשו זאת אחרי 

ה אנשים סובלים ומזדרזים הצונאמי ואחרי סופת ההוריקן קתרינה. הם מהירים כברק למציאת הסיבה שבגלל
הא של  לדבריו  נאזין  לא  אנו  חלילה אם  יקרה  מה  מבעיתה  כדוגמא  הקורבנות  אל   .לוקים-להציג את  אנא, 

לוקים רוצה -הם יגידו לכם שא  .תקשיבו לאנשים המנצלים את הסבל האנושי כדי לנאום נאומים חוצבי להבות
אני יודע שהם יעשו זאת, כיוון שזה   .וספים, חלילהלספר לנו משהו, ושאם לא נלמד לקח, יתרחשו אסונות נ

מה שהם שונאים להודות הוא,   .האופן בו הם מגיבים לכל טרגדיה המושכת אליה תשומת לב בכל רחבי העולם
כל מושג מדוע א לנו  אין  לנו מושג מדוע האסון התרחש.  נוכל -שאין  שאותן  אין תשובות  זאת.  לוקים עשה 

 ...  להבין

שמו  בספר  לאקראנו  של משה  בתלונתו  המסתיימת  פרשה  זה -ת  למה  הזה  לעם  הרעותה  למה  "ה',  לוקים: 
שבה  ?"  שלחתני וארא,  פרשת  בתחילת  באה  לכך  לאבותינו-אהתשובה  גם  כי  בסיסי  באופן  משיב   ,לוקים 

לוקים לא  -הייתה סיבה לחלוק עליו, אך הם מעולם לא עשו זאת. במלים אחרות, א  ,לאברהם, ליצחק וליעקב
אפילו לא יעלה   ,מנקודת מבטם של אבותינו  ,משיב על השאלה, אלא הוא אומר למשה שמנקודת מבט אחרת

לוקים אף פעם לא ענה על השאלה. אני תוהה אם זה -למעשה, זה די מדהים. א  .על הדעת לשאול שאלה כזו 
 ?...לוקים ידע שמשה לא יהיה מסוגל להבין את התשובה... או מפני שהוא ידע שהוא כן יבין אותה-שא  מפני

אל לנו לחוש בנוח נוכח סבל אנושי. אין ספק שאסור לנו למצוא לו צידוקים הגיוניים, או גרוע מזאת, להשתמש 
קים תוכנית? האם הוא יודע מה  לו-האם יש לא  .להסבר  ניתן  באדיקות מזויפת כדי להסביר בחוצפה את הבלתי

האם אנו מסוגלים להסביר מהי תוכנית זו? אם כן, נראה שלא זו בלבד שאיבדנו את לבנו,   .כןשהוא עושה?  
 )הרב שת טאוב, מילווקי(  ..."אלא שאיבדנו גם את שכלנו

"בזמן האחרון  שאלה באחד מאתרי האינטרנט את השאלה הבאה:    13שנה, תלמידה בת    17לפני  בדומה לכך,  
רציתי לשאול   ...ישנם הרבה תופעות טבע בעולם, צונאמי, הוריקנים רבים, רעידות אדמה במקומות רבים ועוד

על חטאים   אם כבוד הרב יכול לענות לי אם זה רמז כל שהוא אולי הקב"ה מנסה בדרך כלשהיא לרמוז לנו
ושכדאי שנזהר, אולי הרמזים הם שבכל העולם יש תופעות טבע שזה לא משהו שידי אנוש אינם אחראים עליו 

הרב אלי כאהן ז"ל, רבה של מדרשת עין הנציב ורב  השיב    ,אלא ה' ולכן כדאי להזהר?" על שאלתה של הנערה
   את הדברים הבאים: הקיבוץ

 

רועים סימנים, ימן הסתם הא .ולם ושהוא בעל הכוחות על הטבע"אנחנו מאמינים שהקב"ה מנהיג את הע

אך אין לנו נביא שיאיר לנו את הדרך ושיסביר לנו בדרך ברורה   .וכל אחד מאתנו צריך לעשות חשבון נפש

וחד... כמובן, יש להעלות את  הרבנים שניסו לפענח את הדברים לא עשו דבר חכם במי  .מדוע קורים דברים
השאלה מה ערכם של סמנים שאיננו מסוגלים לפענח את משמעותם? אין לי תשובה טובה לשאלה זו, פרט 
לכך שכבר בתורה, הקב"ה אומר למשה רבנו "וראית את אחוריי ופניי לא ייראו" פסוק שניתן להסביר כך:  

כבסיס לכך שיש לראות במאורעות סימנים   .תביןתראה את פעולותיי, אבל את הסיבות שלהן לא תראה ולא  
שפרושו, אם תחשבו שהצרות  )מהקב"ה תוכלי למצוא בקללות של פרשת בחוקותי "אם תלכו עמי בקרי"  

     בברכה אלי כאהן". (.וכו'... באות אליכם בדרך מקרה
 

   ., מיכאלשבת שלום 
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 / כתבה שרית זיסוביץ  הספד רחל סימון
בצער מחברה ותיקה שהייתה שותפה בהקמת הקבוצה וזו דרכנו כחברה היום ערב ט"ו בשבט תשפ"ג, שלוחות נפרדת  

 להוקיר את אלה שהיו חלק ממנה ומבוניה. 
  בעלת זיכרון מדהים, חכמה ופיקחית,  כשאני אומרת רחל סימון וחושבת עליה אני רואה בעיניי אישה נמוכת קומה,

 ידיים זריזות וחשיבה מדויקת. 
 כרונות ילדות והיכרות מוקדמת עם רחל. י לא גדלתי בשלוחות ואין לי ז 

רחל שלטה במטבח והפליאה בבישוליה ההונגריים שערבו לטעמם של    כשהגעתי במסגרת הנח"ל פגשתי אותה במטבח. 
שם התגלה כישרונה בחשבונאות. היא    עלתה בסולם התפקידים ושימשה גם כאקונומית,   שנים,   12החברים. במטבח עבדה  

את הכל עשתה בראש וביד,    לעבוד בענף הנהלת החשבונות כאחראית על תקציבי החברים.   נשלחה לקורס בתחום ועברה 
דיוק וזיכרון פנומנאלי אפיינו את ביצועיה. גם על קופת הבית הייתה   חריצות, טרם עידן המחשבונים והמחשבים. 

   חות.פגשתי בה כשחזרתי כמשפחה לשלו  אחראית וכל שקל שיצא ממנה נרשם בקפידה. שם בחדר הקטן, 
כשהרגישה    ולא נתנה לאף אחד לעבוד עליה. בין לבין שימשה גם כסדרנית עבודה מספר שנים, שלטה ביד רמה  

     כרונה כבר אינו חד כמו שצריך לתפקיד בהנהלת החשבונות ביקשה לפרוש כדי לא לטעות ולהטעות ופרשה לביתה. י שז 
 ?   איך הגעת לשלוחות ומתי   אבל מי את רחל סימון ? 

ואחות  היו לה שני אחים   ד טבת תרפ"ח, למשפחה חסידית ליברלית."כ  ,1928לינואר   17נולדה בהונגריה ב רחל 
למדה גם גרמנית וידיעת השפה    למדה בבית ספר הונגרי כללי והצטיינה בחשבון.   וההורים החזיקו בבעלותם חנות לפרוות. 

 הונגריה ואירופה.    עזרה לה בהמשך התקופה השחורה והקשה שתבוא עליה ועל כל יהדות 
כשהחל החיסול של יהדות הונגריה אביה ושני אחיה נהרגו מיד במקום המגורים, רחל, אחותה ואמה נשלחו   44בשנת 

לאושוויץ. שם רחל הופרדה מהן. הן לא שרדו ומצאו את מותן שם ורחל נשלחה כעבור זמן קצר למחנה של עבודות  
בלזן הנוראי  - רחל שהתה במחנה ברגן   בחודשיים האחרונים למלחמה,   חלקי מטוסים. כפיה בגרמניה ושובצה במפעל להרכבת  

המחלות והמצב התברואתי במקום עשו את שלהם. ברגע    והידוע לשמצה. מצבה הבריאותי הורע מיום ליום. הרעב, התשישות, 
ד עם עוד בנות מברגן בלזן שהיו  יח   1947האחרון ניצלה ונשלחה עם אסירות חולות נוספות לשבדיה להחלמה ולהבראה. בינואר  

תחת חסות תנועת בני עקיבא בהדרכת רוחמה חיות עלתה לאוניית המעפילים היחידה שיצאה משבדיה ה"החיים ארלוזורוב" בשמה  
זריקת חפצים אישיים על מנת לאפשר    חשש בנמלים,   סערות בים,   - העברי וה"אולואה" בשמה הלועזי. דרך ארוכה וקשה עברו  

קרב קשה נגד החיילים הבריטים שבסופו נכנעו    גילוי על ידי הבריטים בחופי הארץ,   לים נוספים לאוניה באיטליה, העלאת מעפי 
  , והועברו באוניות בריטיות לקפריסין, שם שהו עד שהגיע הזמן לחזור לארץ. רחל הגיעה יחד עם מספר בנות לשלוחות שבפרדס חנה 

 אך שבדיות זה כינוי הרבה יותר מיוחד.    , כולן היו הונגריות   , והן קיבלו את הכינוי ה"שוודיות". שלא נשכח 
   התאומים נתן ועמירם ואבנר אחריהם.  -נולדו שלושה בנים   נפגשה עם יואל, הקימו משפחה, 1951-בשלוחות ב 

 הם גידלו את הילדים בחינוך הקיבוצי במסירות ובאהבה. בזמנה הפנוי רחל ניגנה בחלילית, סרגה ולמדה שפות.  
 : ת יש כמה נקודות חיבור לרחללי אישי

שם נפגשתי איתה, כמו כולנו,    בענייני התקציב והוצאת מזומנים והחזרי תשלומים, בהנהלת החשבונות,  - הראשונה 
 . יעילה ומסודרת מדויקת, 

 - לא זוכרת כבר כמה, בערך בתקופה זו של השנה ניגשה אליי ואמרה לי    לפני הרבה שנים,   -   ה י השני 
"שרית אני בחרתי בך כמי שתמשיך אותי בהכנת החרוסת" הסתכלתי עליה במבט תמוה " למה אני? אני, אין לי שום מיומנויות  

 לנקות את המטבח לפסח זה היה אז תפקידן של המורות ואת זה עשיתי.    בישול. 
הסבירה לי מה ואיך עושים ומאז כל ערב פסח ביליתי בהכנת החרוסת של    ירה לי את הכמויות, רחל התעקשה, העב 

תפקיד של כבוד. כי אין סדר בלי חרוסת ועד היום יש בני משק שמתקשרים    שהפכה לחרוסת שלי.   של רחל סימון,   שלוחות, 
   . ם מכל החרוסות אליי לפני פסח ושואלים איך עושים את החרוסת של שלוחות שהיא הכי טעימה לה 

 כרונה לברכה.  יהיא שסיפור חייה מתכתב עם סיפור חייה של אימי זואחרונה  -  שלישית וה
דרך ברגן בלזן, דרך שוודיה ,דרך אוניית המעפילים "חיים ארלוזורוב",   דרך מחנה העבודה בגרמניה,  מתקופת אושוויץ, 
 כשהגיעו לארץ נפרדו דרכיהן.  דרך קפריסין וזהו.

 רחל המשיכה לקיבוץ והורי יצאו לחיים עצמאיים בישראל. המעגל נסגר כשאני חזרתי דווקא לשלוחות.  
  בשבדיה, באוניה ובקפריסין.   בלזן, - בברגן   ה. היו הרבה הרבה בנות במחנות העבודה, י הן עצמן לא הכירו אחת את השני 

 כל אחת והחבורה שלה.  
 מותם של עמירם ויואל לפני כעשר שנים הקשה מאוד על רחל ומצבה הידרדר לאט לאט. 

במשך שבע שנים ראינו אותה מלווה במטפלת    נתן ומלכה עם כל המשפחה טיפלו בה במסירות רבה שנים רבות. 
רה והיא בת  המסורה שלה, טיטה, ובשנתיים האחרונות כבר לא נפגשנו, היא עברה לבית הסיעודי בטירת צבי שם נפט 

 . שתי כלות נכדים ונינים   משאירה אחריה שני בנים,   שנים,   95
 יה בינינו.  ח שה טובה ש י משתתפת בצערכם בני משפחת סימון. נזכור אותך תמיד רחל בזיכרון טוב של א 

 חלוצה ואצילת נפש מקיבוץ דגניה ב'.   , ניצולת שואה   אסיים בחלק מהשיר "רחל נוחי בשלום "שכתב איתן פרץ לזכרה של רחל, 
 נוחי על משכבך  בבאים   והמשיכה לתמוך בהולכים,                 היא הייתה כאן בינינו כרוח טובה" 

 נוחי רחל בשלום    וידעה להכיל כל אדם.             שחולפת לחפון צמרות 
  כי הגיעה העת לנוח  היא הייתה כאן בינינו כרוח טובה             על אף שחייה כמו לילה חורפי 

 ונדע כי תשובי לחבוק בחלום  עד שבאה אל קצה מסעה בחיים             סערו מלחמות ואימה 
 משכבך נוחי על    להניח ראשה בשלווה            היא שרדה כמו צוק בלילות הטרופים 

 נוחי רחל בשלום        ומצאה מסלולי נחמה. 
 עם ירח מלא ועם רוח           משתאיםוכל אוהביה עמדו 

 . " כי הגיעה העת לנוח     נוחי בשלום רחל שלנו . יהי זכרך ברוך.  איך שרדה כאבים ואובדן 
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 נתן  -ברי פרידה / הבן ד
 

 אמא יקרה, 
. נראית במיטבך, ישבת ולעיתים אף פקחת עיניים.  95הארכת ימים, רק לפני שבועיים חגגנו לך יום הולדת 

 היה נראה כי הקשבת לדברי ולדברי מלכה.  
 כלל לא נראה היה כי בקרוב את עומדת לסיים את חייך. הקפדנו לבקרך בטירת צבי, ושמנו לב כי טוב לך שם.

, ואבא דאג לך מאוד. כאשר אבא נפטר בפתאומיות, ונלקח באמבולנס, לא  ביחד עם אבא הייתם זוג אוהבים 
 הבנת וזמן רב חיפשת אחריו, אף, כשעמירם הלך בטרם עת, נשאר בך צער עמוק מאוד.  

 תו של אבא, סעדה אותך באהבה וברגש רב טיטא, העוזרת הפיליפינית שלך.  כ שנים, מאז ל   7במשך  
 אמא, נולדת בהונגריה למשפחה חסידית ליברלית, אשר שלחה אותך ללימודי השלמה בין הגויים.  

 שם התבלטת בידע המתמטיקה ובשפה הגרמנית, והיית מושא לקנאה של הגויים בכיתתך. 
לארץ  בכלל, היה לך כישרון לשפות. בבית דיברת הונגרית ויידיש. בבית הספר למדת גרמנית ועם עלייתך 

אך עיקר ההנאה   , ללמוד צרפתית ברית. במשך הזמן לימדת את עצמך אנגלית, ומאוחר יותר התחלת  למדת ע
 שלך הייתה קריאת ספרים באנגלית. 

ניגנת אף בחלילית, ובעת לכתנו לישון נהגת לנגן לנו. אף מבישולייך נהנינו כאשר באנו לבקרכם בעת 
 החופשה השנתית בנהריה. 
וטעים ואבא תמיד צחק ואמר שגם הוא   לת את חשבונות המשפחה. אפית הרבהבבית את היית הייקית וניה 

 יודע לאפות, אך את לא נותנת לו אפילו לנסות. 
 בשונה מהיום, את ואבא דאגתם שאנו הילדים לא נדע גרמנית ושפות זרות, ואנו פספסנו. 

ופה זו. רק בפני בנותינו ו רגשות ועובדות על עברם בעת השואה ומיעטו לשוחח על תקעאמא ואבא לא הבי
 הם נפתחו וסיפרו להם את קורותיהם, ואף זה בקמצוץ.

היו מרכז חייכם. אמא מיעטה לקנות צעצועים, אלא בנתה הכל במו ידיה.   ןכאשר נולדו הבנות, הנכדות, ה
 א. , והן מצידן העריצו ואהבו מאוד אותך ואת אב ן הכיף שלכם היה לשבת אחר הצהריים עם הבנות ולשחק עימ 

 לא פעם אני נשאל על טיב הקשר ביננו לבין הורינו מכיוון שגדלתי בבית הילדים, ולא בבית, אך דומני אמא, 
 כי בשעות המועטות, קיבלנו ממך ומאבא יותר מאשר ילד הצמוד להוריו מקבל. 

 אמא, לקראת סוף ימייך, היה לך קשה לשתף אותנו בהרגשתך ובמה שעובר עלייך, לא דיברת כלל. 
 דברי המטפלות המסורות ב"עטרת צבי" נהנית מהמקום ולא הראית סימני סבל או חוסר נוחות.  אך מ

 אמא, מותך היה מות נשיקה ללא סבל וכאב.
 אנו נפרדים ממך בצער ובכאב.

 , נכדותינו ונכדינו. ןבנותינו ובני זוג  ,מלכה, נתן - אוהבים אותך מאוד
 תהא נשמתך צרורה בצרור החיים, וינעמו לך רגבי אדמת שלוחות שכה אהבת.

 תודה על הטיפול הנאמן והמקצועי לאורך השנים.  -ולצוות הרפואי בשלוחות 
 ל המסור, המיוחד והאוהב. תודה על הטיפו   - ולצוות "עטרת צבי, שבטירת צבי, שם הייתה אמא בשנתיים האחרונות  

 
 
 

 הילה סימון  -הנכדה  /הספד 
 

 סבתא יקרה שלנו,

 במדרש בראשית רבה מסופר כי אברהם אבינו תבע את הזקנה, יצחק תבע ייסורין ויעקב תבע חולי. 

לצערנו בשנים האחרונות את כבר לא היית איתנו והלכת ודעכת, אך עתה יש לנו הזדמנות להזכיר ולספר 
לא היה דבר  -בצחוק כינינו אותך "אשת הברזל"   -סבתא, כלפי חוץ היית אישה חזקה, דעתנית  -בשבחך 

 -אך בפנים, מתחת למעטה החיצוני והקשה, היית חמה ואוהבת  שיכול לך.

 אפילו בקיבוץ של פעם… -דואגת לכל נכד ונכדה שיהיה להם את האוכל שהם אוהבים 

של כולם, ומזמינה אותנו לחגוג יחד אחרי סעודת שבת עם שוקולדים, פיצוחים  זוכרת באדיקות את ימי ההולדת  
  והרבה הפתעות מיוחדות. 

 גם כשהיינו בצבא, לא הפסקת לפנק, וציידת אותנו בעוגות טעימות. 

 -בתור נכדה שגרה בקיבוץ, אני זוכרת את תחושת הגאווה להיכנס למשרד שלך בהנהלת חשבונות 

איתך  שבון, הציורים שלנו תמיד עיטרו את קירות משרדך, הרשית לנו לבוא יחד נתת לנו להקליד על המח
ולראות את הכספת הגדולה, וכמובן לעמוד מהצד בזמן שאת סופרת בדייקנות הרבה את הכסף שהוצאת 

  לקופת הבית. 
 זכינו בך, ומספרים בגאווה לכולם שאת הסבתא שלנו!

 .נוחי בשלום על משכבך
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 אבנר  - הבן /דברי פרידה 
 

 ,לאמנו היקרה, הגיבורה והיקרה
 

רציתי להיפרד ממך ולומר שאת ששרדת את מחנות הריכוז בשואה והיית שותפה בהקמת קיבוץ שלוחות 
 ובזה הנחלת לנו את מורשתך.  

שם גילית כוח  נולדת בהונגריה ובתקופת נעורייך הופרדת מהורייך וממשפחתך והובלת למחנות הריכוז. 
ואז את ועוד ה למשך שנה לתקופת החלמה. הישרדות אשר השאיר אותך בחיים. לאחר השואה היית בשבדי

 לארץ נשלחה לקפריסין על ידי הבריטים.  האולואה, שבהגיע יה,יקבוצת נערות עשיתן עליה עם האונ
ונולדו לכם שלושה   ,יואל ,אחרי מספר חודשים בקפריסין הגעת לארץ, לקיבוץ שלוחות, שם הכרת את אבינו

 נו לברכה ואותי אבנר.    בנים: נתן שיבדל לחיים ארוכים, עמירם זכרו
היה לך ולאבא קשה עם שיטת גידול הילדים ובכל זאת הצלחתם לתת לנו חינוך כמו שחשבתם שהוא הנכון.  

היה חשוב לך מאוד למלא את תפקידיך  עבדת בשלוחות בטיפול בילדים, במטבח ובהנהלת חשבונות.
 .   בנאמנות ובמחויבות, אשר הובילו לכך שמאוד העריכו את פועלך

 אותך.    האת תקופת המחלה עברת בשיעור קומה ולבסוף הכריע
 חבל על דאבדין.  תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים. 

 
 
 

 יניר סימון   -הנכד  /הספד 
 

 סבתא יקרה! 
 

 אנחנו נמצאים כאן, בערב ראש השנה.
 זהו ראש השנה לאילנות, אך כמו שכתוב: "כי האדם עץ השדה.."

 בשבילנו כמו ערב ראש השנה. ולכן זהו גם 
 בערב ראש השנה, נהוג לעשות חשבון נפש, לחזור בתשובה. 

 ובראש השנה לאילן האילנות נידונים, והדבר המרכזי הוא שהשרף עולה באילן.
 השרף הוא הדבר הקובע על הפרי לאיזה שנה הוא, האם לשנה שעברה או לשנה הבאה.

 מייחסים לראש השנה חשיבות לדבר שלא נראה.  השרף שבעצים לא נראה לעין, כך שבעצם אנו
 רק כשיצא הפרי נראה בפועל את התוצרים.

 סבתא, אפשר לספר אין ספור סיפורים.. 
 ה לארץ,יוכששאלתי אותך על השואה ועל העלי שבועיים,-טנה של שבועיכל שנה הגעתי אליכם בקיץ לקי

 כעסת עלי ואמרת 'עזוב, זה לא משנה'. 
 " ..אתה יכול לקרוא...ה.אאולו הספינהאם אתה רוצה יש פה ספר בספריה על " סבא אמר לי, 

 בראש השנה, הערב, אני עושה חשבון נפש ולוקח על עצמי להסתכל על החיים כמו שאת הסתכלת עליהם.
 לא להתעסק עם הכאב, הצער והמוות, אלא להסתכל על החיים. 

 עדיין את הפירות, כמו השרף, עד שיצאו הפירות בפועל.להסתכל על מה שאנחנו עובדים, ולא רואים  
אני זוכר איך בכל יום הולדת זכרת להביא לכל אחד את המעטפה החומה עם השם שלו, עם השוקולד וכרטיס 

 ובשבת בצהרים, לעשות 'לחיים' לכבוד יום ההולדת.  הברכה, 
 התייחסת והסתכלת על החיים. 

 נפש שלי. כמו שאת הסתכלת על החיים. אני אשתדל בעז''ה עוד לגדל את הפירות הבאים. ה חשבון  זה  
 החיים.  בצרור סבתא, תהא נשמתך צרורה

 
 
 
 

 כלת תורה/הקהילה 
 

בכל שנה קהילת שלוחות בוחרת שני גברים אותם היא רוצה לכבד. הם נקראים חתן תורה וחתן  
    בראשית.

 לקהילה.   מזמנן ומרצן  אנחנו חושבות שהגיע הזמן לתת כבוד גם לנשים שתורמות
  מסורת בחירת כלת התורה/הקהילה כבר קיימת במספר קיבוצים דתיים.

  אנחנו רוצות לשמוע.. smsמה דעתכן? שלחו לנו 
 יעל בן אבי.   רותי פרס,  דבורה ליס, בת שבע לרנר,                         
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 מענף הבגד 
 

 במחסן הבגדים הצטברה כמות גדולה של בגדים לא מסומנים.
 

 לכם. אנו מבקשות להגיע למחסן בשעות הפתיחה ולבדוק אם יש בגד ששייך
 

 הבגדים מונחים על השולחן. בסוף חודש זה הבגדים יועברו לארגון צדקה.
 

 על סימון הבגדים בצורה ברורה.  נא הקפידו 
 . נורה דיגורקר

 
 
 
 
 

 + 60מועדת  
 

תיקים שפנו אלינו לגבי תחזוקת גינה  ו שבוע השלמנו את הרישום של חברים ו ה -בשבט  טו"ב  
בשיתוף פעולה עם הנוי וכוחות נוספים של מתנדבים ומתנדבות   ,חודשה מהלך פרטית קיימת. ב

 נבצע תחזוקה לגינות פרטיות של חברים מבוגרים.  -בקהילה 
בשבועות הקרובים אהיה בקשר עם  מוזמנים לעדכן אותי.  -מתנדבים ומתנדבות שרוצים לסייע 

 החברים הוותיקים שפנו ונתאם את הביצוע.
 

 נקיים אירוע נטיעות בשיתוף עם ,10הקרוב בשעה   ראשון ביום  - נטיעות בחיבור רב דורי בקהילה
"שי אשר", ענף הנוי ומערכת הגיל הרך. הפעילות תבוצע עם גני הילדים הבוגרים במתחם של "שי אשר".  

 תודה רבה לזיו שניידר ולמנחם סטולפנר על ההירתמות ולגיל הרך על שיתוף הפעולה.  
 וגם ההורים שבמקרה נמצאים בבית.   -, סבים וסבתות, מוזמנים בשמחה 60החברים מעל גיל 

                        

 . אורן  שבת שלום, 
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 מהמרפאה 
 

   12-17.2 - פתיחת המרפאה בשבוע שלשעות 

בעז"ה לאחר התאוששות. במקומו יעבדו רופאים   לעבודר בלומברג עבר ניתוח השבוע ויחזור "ד
 במינהלת מנסים לסדר מחליף קבוע ובשעות הקבועות ככל שניתן.                               .מחליפים

תור. נא לשלוח בקשות במייל או בטלפון עצרנו את האפשרות לבקש בקשות ישירות לרופא דרך האל 
 כמו כן בקשות שכבר נשלחו ולא טופלו. מתנצלים על אי הנוחות.                               .למרפאה

 ר בלומברג רפואה שלמה ושיחזור אלינו במהרה. "שולחים לד
 . םאנו ממשיכים בסדרת ההרצאות של הכללית. השבוע הנושא: תוספי תזונה פופולאריי 

 . מוזמנים. 16.00בבית דורות בשעה   (,15.2ביום רביעי )מפי הרוקחת מאיה שפונט. 
 חגית ו.  -שבת שלום       

 
 קלנועיות 

 

 לבצע בשבוע שעבר הגיעו מנהל מפעל הקלנועיות בתל יוסף יחד על מנהל השירות   שמאות: 
 שמאות לקלנועיות.   
   לקלנועית.    ₪  2,000מחיר אחיד של  המליצו עלהם ו דגמים  2בשלוחות קיימים  
   למשך שנה. החלטנו לאמץ את ההמלצה ולחייב את החברים בסכום זה, ולפרוס את התשלומים    
 ההפרטה תקפה מינואר, והיא כוללת בנוסף   , תל יוסף ימשיכו לתת שירות כרגיל. כפי שפורסם 
 הנדרש. לרכישת הקלנועית גם תשלום לביטוח חובה ותיקונים לפי  

  

 שנות שירות לחברים ברכש,   25ס בברכות חמות, על י וי ו ברצוני לברך את שאול  איש קשר:  
 החלפת קלנועיות. שאול עשה זאת למופת, בהתנדבות ומבלי לקבל תמורה.  טיפול ו  
 תודה על היענות לכל תקלה, בכל עת ובכל שעה, תודה על ההשקעה ותודה על המסירות.   
 בע"ה נמצא את הדרך להוקיר תודה בשם הקהילה.  
 מול מחלקת השירות של תל יוסף. רסם מי יעמוד כמו כן בקרוב נפ 

 . יוסי יעיש  -בברכה                                                                                          
 
 
 הקהילה  מנהלמ

 

קהילה היא הגוף שמאשר  ההנהלת  - לאחר קבלת הנוהל החדש  - ועדת חינוך  -הנהלת הקהילה מ
 .קהילה להציג את החברים לוועדת חינוךההשבוע נתלי הוזמנה להנהלת  חינוך.את החברים לוועדת 

וכן הציגה את תהליך בחירת החברים    תלי נתנה סקירה קצרה על האתגרים והעשייה המרובה בחינוךנ 
חגית וקסמן,   אילן חרובי,  - מודה לוועדת החינוך היוצאת על התרומה הרבה   קהילהה הנהלת   לוועדה.

 .ת גל, נילי חייקין, עמית רוטשטיין רותם שכטר, דגני 
 . הלנה רביץ, ורד כהן, אבי שכטר, נטע בוקובסקי, וזאק גרבר   -   חינוך הנכנסת ה ואישרה את ועדת  

    בהצלחה לנתלי ולצוות החדש.
 

 מאחלים ליוסי כהן שעזב את הקיבוץ הצלחה רבה בהמשך דרכו. 
 צביקה וקסמן.  -בברכה   

 
 קבלת רופא  קבלת אחות  בדיקות דם 

 קבלת קהל 
 מזכירה 

 טיפת חלב 

 7:30-8:10 א'
10:00-12:30 

14:00-15:00 
 8:00-9:00  

  8:00-9:00 13:00-14:00 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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 בבית  תקופתית למערכת הגזבדיקות 

 

 . שנים ללא תשלום 5כל   בדיקה גז תקופתית לפי החוק, חברת הגז מחוייבת לבצע
 

   בדיקה בתוקף,להם לאלו שאין  הבדיקהאת טכנאי של פז גז, ספקית הגז של שלוחות, יעשה  
 .  (13.2-12) ביום ראשון ושני 

 זמן וכניסה לבית.   אתכם  חברה תלווה אותו ותתאםבקיבוץ,  אמצהתלכדי לעזור לטכנאי 
 

 .דן גולדנברג                 
 
 

 
 

 

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

ם" ע ָמיִּ ְמנַּ ֲעבּורֹו ַאל תִּ  על גשמים, בצורת ומה שביניהם....   - "  בַּ
 

שלוחות שנים של  קבוצת  בי השאלות: האם ידעה    לו לפני כשבוע חששנו מעצירת הגשמים והתפללנו, ע אך  כאשר  
 גשמי זעף? מן העיון במקורותינו למדתי שגם וגם...  חוותה מטחים של  בצורת בראשית ימיה? ומנגד, האם  

 

   ,בעמק בית שאן העליה על הקרקע בימים שלפני,  ( 15.2.1945ב' אדר תש"ה ) - ב'דף לאינפורמציה פנימית' מ 
   דנה ישיבת המזכירות בנושא הגשמים והשפעתו על החופשה השנתית: 

דבר זה משתקף בגרעונות לא קטנים שהיו לנו בשלושת    "על ידי ריבוי גשמים הפסדנו השנה מאות ימי עבודה. 
 ימי הגשם,    3- ימים )מחוץ ל   8- החודשים האחרונים. לכן באנו למסקנה להפחית השנה את ימי החופש השנתי מ 

 ימים. סידור זה לא נוגע לבחורות שעבדו גם בימי הגשם בשדות..."   5- ( ל ' קרן לעזרת קרובים ' ויום ל 
 

( 'עיתון חי', שכולו ראיונות מעוררי נוסטלגיה.  25.5.1982ג' סיון תשמ"ב ) - במלאת ל"ד שנים לשלוחות, יצא לאור ב 
 על השיטפון הראשון בשלוחות:באחד הראיונות מספרת אסתר דישון  

. אחרי הצהריים פתאום התחילה סופת ברקים ורעמים, ובפתאומיות נתכו 1949-50חורף של שנת  "זה היה בתחילת 
גשמים עזים ותוך זמן קצר צף כל המחנה. נשארנו עם הילדים בבית הילדים אחרי הצהרים, כי לא היה לנו לאן  

כות בנמצא. הכל היה ארעי מאוד, כי זה היה ללכת איתם. הדרכים היו מוצפות מים ובוץ היות וגם לא היו עוד מדר
החורף הראשון אחרי שהגענו הנה, האימהות עם הילדים... ואם ישאלו אותי אם אני רוצה לחזור לימים ההם, אגיד 

לא! אמנם הייתי רוצה שתשרור גם היום קצת מהרוח ההיא, ובעיקר מהתקוות ההן. אבל היינו אז קשים,   -בגלוי 
 ".דנו קשה הרבה שעות ובתנאים שהיום אף אחד לא  מעלה על דעתווהיינו קשי יום, עב

 

 (, כתב בנימין אדלר על הנעשה במשק:5.12.52י"ז כסלו תשי"ג ) - ב"ידיעות השבוע" מ 
ימים חמים ולילות קרים. בלב החקלאי מתפתחת דאגה שמא נידונו השנה שוב    - "מזג האויר מוסיף להיות יפה

אחרונה )מלפני שנתיים( ניכרות עוד במשקנו. קשה להעלות מחשבה כזאת  לשנת בצורת. תוצאות הבצורת ה
ולחשב את תוצאותיה. בשפלת החוף ירדו בנובמבר גשמי ברכה והשדות נבטו שם יפה. עמקנו, שהוא מן האיזורים 

  השחונים ביותר בארץ, לא נפקד. לפי דבריהם של התושבים הותיקים בעמק בית שאן אין עדין שום יסוד לדאגה.
  -הסטטיסטיקה מראה שגשמים רציניים יורדים אצלנו לרוב רק בסוף דצמבר. תפילתנו למשב הרוח המזרחי 

 תיאמר בימים אלה ביתר כוונה..." ,המרווה והמפרה ,מערבי-ולמוריד הגשם הדרום  -המבשר גשם 
 

 (, שואל ועונה צבי וילר:26.12.52ח' טבת תשי"ג ) - ובאותו חודש, ב"ידיעות השבוע" מ 
"האם אנו עושים מספיק? היום כבר ברור שהשנה תהא שנת בצורת. על מה שאומר הדבר לגבינו באיזור הזה  

למדנו לפני שנתיים. ראינו בבירור שכל שדה שלא קיבל מים ע"י השקאה, לא רק שלא נתן יבול, אלא התבואה  
פיק להשקות, יש לנו סיכויים  התייבשה בשלב מוקדם ואפילו לא הגיעה להבשלה. פירוש הדבר הוא, שבמידה ונס

 " .נקצור אפילו שיבולת אחת אלהוריד יבול, ובמקומות שלא נשקה אותם, ל
 

 ( כותב צבי וילר:6.3.53י"ט אדר תשי"ג ) - ב"יומן שלוחות" מ 
"מאחר שהצלחנו להשקות את כל שטחינו בכמות הגונה של גשמי ברכה, נראה לנו שיבול התבואה לשנה זאת  

מ"מ, נוכל לצפות ליבולים כמעט רגילים"... לצערנו,   40עד  30-שאם באמת עוד ירדו מ מובטח ואפשר לנבא,
 הגשמים הבלתי פוסקים לא אפשרו לנו לזרוע את החריע..." 

 

 (:23.3.55כתב משה גורן ב'הד הגלבוע', כ"ט אדר תשט"ו )   1955על הבצורת של שנת  
השדות שנזרעו ונדמה לי שנכון היה להזמין את מר   "אפילו האופטימיסטים שבנו יודו שאין מה לקוות השנה מן

 אשבל )המומחה למדעי האקלים( ולהוכיח לו כי אכן, לא שנה רגילה השנה הזאת.
גשמים. בסטטיסטיקה  שנים( שאנו יושבים פה, הרי זו הפעם השניה שפוקדת אותנו שנה מחוסרת   7במשך הזמן )

כבשנים האחרונות. קיימת סברה של מומחה ידוע כי כמויות  של השנים הקודמות לא היו שנות בצורת כה תכופות
המשקעים השנתיות הולכות ופוחתות וגם כמות המשקעים הכללית של האיזור יורדת....שתי שנות בצורת בתקופה  

 של שבע שנים..."
 . ציפיה לציפיה בין  ...  בין הטיפות ירבו להתפלל  המתיישבים, שה ראשוני    מנת חלקם של תקוות וגם אכזבות היו  ... 

 

 .רותי פרסשבת שלום,  -בתקוה לגשמי ברכה וצמיחה  
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 ממשאבי אנוש
 

 דרושים: דירקטורים להנהלת מפעלי יופ"י -פנימי 
 תיאור התפקיד: 

 השתתפות בישיבות הנהלה. •

 ת חומרים מקדימים. איקר •

 ואסטרטגיים במפעלים. הבעת עמדה אקטיבית ושותפות בגיבוש החלטות בנושאים כלכליים   •
 דרישות התפקיד: 

 הבנה כלכלית.  •

 ידע בקריאת דוחות רווח והפסד, מאזנים וכו'.  •

 בסיסית של תעשיה חקלאית.והכרה כללית  •

 ניתוח כלכלי וקבלת החלטות.יכולת  •

 רצון לתרומה, מעורבות והשפעה על הפעילות העסקית של מפעלי יופ"י.  •

 יתרון.  -רקע ניהולי  •

 יתרון.  -הכשרה פורמלית כדירקטור  •
 אחת לחודשיים.   -תדירות הפגישות 

 חברים המבקשים להציע עצמם לתפקיד 
 masha@shluhot.com-מש"א בדוא"ל  -מוזמנים לפנות לרננה 

 15.2.2023עד לתאריך 
 הפניה רלוונטית לחברים "מלאים" בלבד. )כולל מי שבמסלול קליטה לחברות מלאה(.

 
 

 קיבוץ שלוחות  -דרוש/ה חבר/ה הנהלה למנהלת מבנים 
 הובלת תהליכי קבלת החלטות בנושאי בינוי והשכרת מבנים בקיבוץ וקידום מהלכי שיקום  -תפקיד המנהלת  

 ופיתוח תחום הבינוי. 
 על ערך הנכס לאורך זמן. ניצול מיטבי של מבניי קיבוץ שלוחות לדיור ונכסים להשכרה, תוך שמירה -מטרה 

 תחומי אחריות: 

 ת. ליווי מנהל המבנים בהתייעצות שוטפו •

 סיוע בבנייה ואישור תקציב הענף. •

 פיקוח על ביצוע פרוייקטים בהתאם לתוכניות ולתקציב המאושר. •

 פרסום תוכניות לקבלת משוב מהציבור.   -שיתוף הציבור  •

 שיתוף גורמי פנים: ועדת תכנון, תשתיות, מזכירות, הנהלה כלכלית, הנהלת קהילה. •

 בפיתוח/שיקום מבנים. קביעת סדרי עדיפויות  •
 דרישות התפקיד: 

 יתרון. -הבנה בתחומי נדל"ן, בנייה, שמאות, כלכלה  •

 רצון למעורבות ושותפות בפיתוח תחום זה. •

 יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות.  •

 יכולת לראיה מערכתית רחבה. •
 מנהל מבנים, מרכזת משק, מנהל קהילה, חבר הנהלה. : הרכב המנהלת

 ארבע שנים. כהונה:תקופת 
 . 15.2.23ניתן לפנות לרננה שאול, רותם שכטר, צביקה וקסמן עד לתאריך   -למעוניינים 

 
 

 קלפי המועדת 
 

  ,תתקיים הצבעת קלפי  (,20-21/02כ"ג שבט )-כ"ב בימי שני ושלישי בשבוע הבא
 שור האסיפה בנושא זה.  יבכפוף לא הואקיום הקלפי  דירות בשלוחות. חלופת שיוךבחירת  -בנושא 

 

 פרטים מדויקים יותר הקשורים בקלפי יימסרו בשבוע הבא. 
 

 על מנת לאפשר הצבעה לכל מי שמעונין ניפתח עמדת הצבעה ידנית בחדר מזכיר פנים.  
כדי שנוכל לדייק  השבוע הקרובבמהלך  אלייאנו פונים ומבקשים מכל מי שרוצה להצביע באופן ידני לפנות 

 קלפי ולתת את המענה ההולם לכל מי שמעונין בהצבעה ידנית בנושא זה.האת עבודתה של ועדת 
 .אילן חרובי -בברכה          

mailto:masha@shluhot.com
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 -מכרז פנימי 
זאת לאחר שנים   ,ביטוח של הקיבוץהכאחראי  תפקידו  את  לבקשת רפי בן אבי, בימים אלו מסיים רפי  

 רבות בתפקיד. תודה גדולה לרפי על ביצוע התפקיד במסירות ובמקצועיות יוצאת דופן! 
 אחריות כוללת לביטוחי המשק והקהילה.  -  לקיבוץ שלוחות דרוש אחראי.ת ביטוח  -  להלן מכרז לתפקיד

 50% היקף משרה: 
 מרכזת משק  כפיפות: 

 ויכולות: תכונות 
   .בתחום הביטוחסיון בעבודה יונידע  -
 . ראש גדול ויוזמה -
 . סדר וארגון -
 . אמינות ויושר -
 . והתמקצעותיכולת למידה  -
   .יחסי אנוש מצויינים  -
 תודעת שירות.   -
 . יכולת ניהול מו"מ עם גורמי חוץ -
    .דיסקרטיות -

 תחומי אחריות: 
 . ענפי המשק, מפעלי יופ"י והקהילהפוליסות הביטוח של תיק ניהול ואחזקת  -
 . ונזקי טבע אחרים( הגשת תביעות על נזקים )תאונות דרכים, פריצות וגניבות, שריפות, שיטפונות -
 טיפול בתביעות בגין נזקי טבע בבתי החברים, מבני ציבור ותשתיות. -
בביקוריהם בקיבוץ  מעקב שוטף על תביעות בתהליך, השגת מסמכים, הזמנת שמאים וליווי שלהם  -

 עד לקבלת הפיצוי. 
 . . )כולל רכישה/ביטול פוליסה במידת הצורך(חידוש שנתי של פוליסות הביטוח של הקיבוץבדיקה ו -
   . )כולל במקרים של שיפוץ ובניה(   הכנת דרישות לביטוח מקבלנים וספקים כחלק מחתימת חוזים מולם.  -
 .המשק והקהילהניהול ביטוחי הרכב של  -
 .פעיליות/ומרכזי הענפים קהילה/קשר עם יועץ הביטוח, מנהל העסקים - ייעוץ ביטוחי -
 טיפול בתביעות נגד הקיבוץ על ידי עובדים וצדדים שלישיים.  -
 . למנהלי ענפים/פעילויות ולחברים כתובת זמינה לכל שאלה בנושא ביטוחי -
   .התאמת הכיסוי הביטוחי לבתי החברים למצב שאחרי השיוך -
 .תביעות בריאות של חברי הקיבוץנושא ב כתובת -
 . 'ביטוח חקלאי'פות הבעלים של ינציג הקיבוץ באס -

  - לפרטים והגשת מועמדות ניתן לשלוח קו"ח לרננה, מש"א בדוא"ל
  masha@shluhot.com  25.2.2023עד לתאריך. 

 
 

 אסיפת חברים  
 

 תתקיים אי"ה  
 

 (  12.2.2023ביום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ג )
   20:00בשעה 
 

 האסיפה תתקיים  בזום
 

 . חברים המעוניינים להשתתף באופן פיזי מתבקשים לעדכן את רפי אלון 
 

 https://us02web.zoom.us/j/83492334525  -   להלן הקישור ל"זום" 
 

 סדר יום לאסיפת חברים
 

   -הצעת החלטה למעבר הקיבוץ מחלופת האגודה לחלופה הישירה  -שיוך דירות  
 .טבקהילנ הועלה  החומר •

 מציג שי גרוסמן. •
 מוזמן ניב לייש.  •
 ההצבעה בקלפי.  •

 הנהלת האסיפה.  - מוזמנים            

mailto:masha@shluhot.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F83492334525&data=05%7C01%7C%7C32535def38b24f3b46e108daff72de82%7C437e7a91eb6043ca8fb00078099005aa%7C0%7C0%7C638103166072046684%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tSWCug2ULA3Ay1%2FBXsRcFjzDFzTH6iKD7vV2S0RV8uU%3D&reserved=0
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 מן המזכירות  
 

 רפי בן אבי ורפי אלון  -מוזמנים  -מסלקה פנסיונית לנקלטים  .1
 בכדי למנוע חשיפה של   חבריםהנקלטים וכלל הל  פנסיוני  בקבלת מידע ודיווחהוצג הצורך   .1

 . זה בנושאהקיבוץ 
 .ויתקיים ערב הסברה מסודרהסבר יצא מכתב התקיים דיון. בהתאם מומלץ כי  .2
   תוך שמירה על הפרטיות נושאבינהלו את התהליך ויבצעו הסברה  " פוינט סט" שמוצע  .3

 .יהיו אחראים על ההחתמותולאחר מכן 
 יתקבל דיווח למרכז צוות ,מקרה פרטניב ותעלה בעיה מהדוחות הפנסיונייםבמידה  .4

 ." פוינט סט" המידע ישמר ללא חשיפה ב ,ובמידה ולא, פנסיה
  ליישום מסלקה פנסיונית תהליךהתבוצע הסברה לחברים ולנקלטים בנושא, כאשר  החלטה:

 . " פוינט סט" הובלת ב יבוצע            
 

 מוזמן דני מאירפלד - 3202תהליך צמ"ד לקראת קיץ   .2
 קבלה לקידום כיום משפחות רלוונטיות  העשר תתהליך הקליטה, כאשר אחלצפי  הוצג .1

 והגרלת מגרשים.לחברות 
 המגרשים   יספיקו להשלמת איוש ש יגיעו לכאן כל המשפחות    2024שעד קיץ    ן ה והכוונה  הצפי   .2

יתקבלו בחצי השנה    10-11התקבלו כבר לחברות    19  - מגרשים    40מתוך    ב' וג'. בתמר  
שיש    , ז"א   . 2022מתוך אלו שהגיעו בקיץ    2024עד ספטמבר    צפויות להתקבל   4-5  , הקרובה 
 . 2024קיץ  היתרה ב ו   2023נה בקיץ  תגע חלקן  משפחות נוספות ש   6-8צורך ב  

 הנושא גם עלה בשיח הקהילתי. שבדגש על כך  עלה הצורך ביצירת קהילה מחוברת יותר,   .3
 עלה הצורך לדון על שלב הקליטה הבא שלאחר תמר ב+ג. .4

  החלטה:
 פה.ודה לצמ"ד על העבודה הענמהמזכירות  .א
 ושילוב של חברים צעירים  בשלוחותהמזכירות רואה לנכון לחזק את החיבור הרב דורי  .ב

הניהולי יחד עם    . הצוותאקלום דמוגרפי כהנושא הוגדר בת"ע של המזכירות    -וותיקים  
 . 2023עד קיץ  לעניין זה תוכנית עבודה וצמ"ד יציג

 הגדרה להמשך הקליטה בשנים  הכולל 2023עד קיץ המזכירות תקיים דיון אסטרטגי  .ג
קליטה ל התוכנית תכלול התייחסות  .2024בקיץ  תגענהכולל לגבי משפחות ש ,הקרובות

 יכים של הקיבוץ.ינים הלא משובולמגרשי היורשים ולמגרשים המ
   עד ארבע משפחות לקיץ הקרוב, כתלות באילוצי הדירותהמזכירות מאשרת קליטה של  .ד

 . כספית בהסדרת הדירות השקעהללא ו
  עדכון מישיבת הדירקטוריון האחרונה. התקבל  -יופ"י  .3

 בשם חברי המזכירות  -אורן גל, יו"ר המזכירות  
 
 
 מנהלת משאבי אנוששל  המשולחנ

  

 השבוע צפוי להתקיים מפגש שלישי ואחרון במסגרת 'קורס נאמני בטיחות'  :קורס נאמני בטיחות 
 קורס, שמיועד למנהלי הענפים בקהילה ובאחזקות, עובדי מפעל יופ"י וגזרונים ועובדים ב  אצלנו בשלוחות. 
 משתתפים. כל משתתפי הקורס יקבלו תעודת 'נאמן בטיחות   30חקלאי מירב, השתתפו קרוב ל ממשק  
 שכולם יחזרו   הדבר החשוב ביותר הוא  ,לקורס, בסופו של יום  בעבודה'. אני שמחה על ההיענות המכובדת 
 תודה לדן, רותם ודניאלה על העזרה הלוגיסטית סביב הקורס. הביתה בשלום. 

  

 לרגל תחילת הקדנציה השנייה שלי בשלוחות, התחלתי לערוך ביקורים בכל ענפי    בענפים:ביקור   
 בשאיפה לפגוש מקרוב את כל העובדים של קיבוץ שלוחות. השבוע התחלתי במפגש    זאתהקיבוץ,   
 .+ הודים(, אי"ה בהמשך אגיע לכולם.. ובלולים )פטם בגד"ש 

  

 ארבעה קולות קוראים פתוחים למגוון תפקידים בקיבוץ:שימו לב כי קיימים  קולות קוראים: 
בועדת קלפי  ציבור  יופ"י   . נציג  מבנים  .חבר הנהלת מפעלי  במנהלת  ציבור  ביטוח    .נציג  אחראי 

 שרלוונטי.מועמדות היכן    מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים ולהציג  . )תפקיד בשכר(
 

 רננה שאול. - שבת שלום                        

 

 ם שלו - שבת
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 שלום לכולם, 
 

 | שרה עברון  הזמנים המשתנים ואנחנו משולחנה של מזכלי"ת | 
 שלום לכולם,  

( מצאתי השבוע את  1983לפני ארבעים שנה ) , שכתב משה אונא הקהילה החדשהבמבוא לאסופת המאמרים  
הקבוצה הדתית ניצבת במוקד הגורלי ביותר של האומה הקמה לתחייה ושל המדינה בייחוד.   המשפטים הבאים: 

נראה לי שאין עוד אתר חברתי טעון סכנות יותר משדה ההתגוששות בין דתיים וחילוניים. הקבוצה הדתית אינה  
ל נקיטת  רשאית להתכחש לתפקידה "הטבעי" להיות מקשר, בלעדו היא תאבד את זהותה. אסור לה לוותר ע

עמדה, ברורה ופומבית, התובעת יצירת רקמה של חיים בצוותא בין שני חלקים אלה של העם היהודי כיום... )שם,  
הקבוצות בחברה הישראלית היום שונות ומגוונות ממה שהיו אז, אך דבריו של אונא התובעים יצירת   (14עמ' 

ו שלחנו בשבוע שעבר פנייה לבית הנשיא ובקשנו  רקמת חיים בצוותא חיוניים היום לא פחות משהיו אז. ברוח ז
להירתם למרחב השיח ההולך ונבנה בימים אלה. פנייתנו קיבלה תשובה מיידית ומוקירה, ואנו מקווים להיות  

 מעורבים בעשייה החשובה המתפתחת.  
 

השבוע הוזמנו לישיבה חגיגית של סיעת הציונות הדתית בכנסת כדי    -   הציונות הדתית | ניצן אבירן ט"ו בשבט עם סיעת  
לחגוג יחד את ט"ו בשבט ולדבר אודות האתגרים העומדים בפני החקלאות הישראלית כיום, לצד הצלחותיה. כידוע, הכנסת  

ה אספנו  שנים לישיבת הכנסת הראשונה. לקראת הישיב   74מציינת את יום הולדתה בחג האילנות והשנה ציינו במשכן  
 ממשקי התנועה דגימות של תוצרת חקלאית מגוונת עם דגש על שבעת המינים, בכדי להביא לשרים ולח"כים איתם נפגשנו.  

מסך הפעילות   70% -בפגישה הצגנו את ההיבט החקלאי הדומיננטי של משקי התנועה, פעילות המהווה קרוב ל 
הפעילויות החקלאיות שלנו בצד מסרים של חשיבות  הכלכלית של כלל יישובי התנועה. מעבר לניתוח מאפייני 

  –  חדשנות בחקלאותוערכיות החקלאות, ביטחון המזון והאחיזה בקרקע, בחרנו להתמקד בשלושה נושאי ליבה: 
שהוצג ע"י צדוק דורלכר, מנהל תכנית   -  דור צעיר בחקלאות שהוצג ע"י איתן עפר, מרכז המשק של שדה אליהו, 

  שהוצג ע"י דובי מילר. אנרגיה בחקלאות ושילוב  "חקלאות בעמק" 
ניצלנו את ההזדמנות וקראנו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ, להוציא את פרק החקלאות מחוק ההסדרים המונח על שולחן  

הממשלה וכולל סט גזרות נוספות על החקלאות הישראלית. קראנו לו להוביל יחד עם שר החקלאות ומנהיגות המרחב  
 שמייצרת איזונים בין ההכרח להקטנת יוקר המחיה לבין שמירה על החקלאות הישראלית ופיתוחה.  הכפרי, רפורמה חדשה  

וחברי הסיעה הביעו אמפטיה ומחויבות לשמירה ופיתוח החקלאות לאורך זמן. שמחנו לשמוע משר   השר סמוטריץ 
האוצר התחייבות משמעותית ומעוררת תקווה לבאות: "החקלאות הישראלית היא ערך מרכזי במדינת ישראל,  

אתגר חשוב   בחיבור שלנו לקרקע ולשורשים. אנחנו מחוייבים לתמוך ולסייע לחקלאים בישראל ויש בפנינו
להשקיע בחשיבה אסטרטגית כדי לחזק את החקלאות בישראל ולעזור לה להתפתח יחד עם החידושים  

המודרניים. החקלאות הישראלית היא כלי חשוב ומשמעותי ובציונות הדתית נהיה שותפים בהצלחת ענף  
 החקלאות בישראל".   

 
 | ניצן אבירן  2022סיכם פעילות  -פורום הנהגה כלכלית  

. במפגש זה  2023ם ההנהגה הכלכלית של משקי הקיבוץ הדתי החל השבוע את סדרת המפגשים לשנת פורו
שהתקיים בקיבוץ עלומים עסקנו בבניית כוח ניהולי כלכלי מתחדש, עם דגש על שילוב דור צעיר במעורבות  

 ובהובלת המשק. 
שהנכיחה את העניין והצורך   , שנה 2022פתחנו בסיכום פעילות הפורום בשנת הפעילות הראשונה שלו, שנת 

אנשים בכל     28 -בקיומו של הפורום, שנה שבמהלכה התקיימו שישה מפגשים בהם השתתפו בממוצע יותר מ 
  27בעלי תפקידים ]מרכזי משק, מנהלי כספים ויו"ר כלכליים[ לקחו חלק לפחות באחד מהמפגשים.   52מפגש. 

  משקי התנועה.  24לק בפעילות נציגים מכל מהם השתתפו בלפחות במחצית המפגשים. בסה"כ לקחו ח
ממענה רחב ומרשים לשאלון סיכום שנה ששלחנו, אנחנו למדים על ציון גבוה מאוד שחברי הפורום ייחסו למפגשים  
על תוכנם, על ההיבט הארגוני והלוגיסטי ]אירוח של המשקים[ וכן על הנחיית המפגשים ע"י יפעת ניימן. מרביתם  

יינו לטובה את הפורמט שבו המפגשים נודדים בכל פעם למשק אחר, גם אם המשמעות  המוחלט של החברים צ 
 היא לעיתים נסיעה של שעתיים ויותר לכל צד.  

ושיפור ועל כך שמחתנו.    ולאור   זאת   עם   ע"פ רוב, הדיונים במפגשים דינמיים למדי ומעוררים לחשיבה על שינוי 
  ננסה   השנה,  זאת   לאור .  במפגשים  העולים   מהנושאים   בחלק  חות לפ  המשך   בדיוני   צורך  עולה ,  שקיבלנו  התייחסויות 

  הון   אד   צוותי   הקמת   למשל ,  המשכית   במסגרת   והעניין   הרצון  את   נבחן   מפגש  כל   לאחר .  הזה  לצורך   מענה   להבנות 
 .    מפגש  כל בסוף  נחליט  שעליו   אחר   פורמט י" ע  או לחשיבה

לבסוף שאלנו את החברים על נושא מומלץ למפגש משותף שנקיים בחודש הבא עם פורום המזכירים ומנהלי  
הקהילות. מרבית המשיבים כיוונו אותנו לממשקים שונים שבין משק לקהילה וככל הנראה בהיבטים הללו נעסוק  

 תודה לכל השותפים והמפרגנים! במפגש הבא שיתקיים בכפר עציון. 
 שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה.         


