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 " שרה - חיי "   רשת פ שבת  
 מאיר: - לבכות על מה שראוי לבכות עליו / סיון רהב 

מבת ים, עולה חדש, אב לשניים.   36מיבנה, אב לשלושה וסב לשניים. מיכאל לדיגין, בן  59מוטי אשכנזי, בן  
 מקרית נטפים, אב לשישה. אלה הם שלושת קורבנות הפיגוע אתמול באריאל.   50תמיר אביחי, בן 

ה  רָּ ת שָּ מָּ ַען, פרשת השבוע מתחילה בתיאור הקבורה הראשונה בתורה: "ַותָּ נָּ ֶאֶרץ כְּ רֹון בְּ ַבע ִהיא ֶחבְּ ַית ַארְּ ִקרְּ בְּ
ּה". שרה אמנו הולכת לעולמה, והתורה מתארת כיצד אבי האומה, אברהם  ֹכתָּ ִלבְּ ה וְּ רָּ שָּ ֹפד לְּ ם ִלסְּ הָּ רָּ ַויָֹּבא ַאבְּ

 אבינו, מתאבל, מספיד ובוכה על אשתו. פרשנינו מסבירים איך ולמה להתאבל:
רו "אור החיים" שאברהם בכה על כל מה שחסר בעולם בהיעדרה של שרה. על  רבי חיים בן עטר כותב בספ

 החוכמה והצדיקות שאבדה. כל נפטר הרי מותיר חלל עצום, גם שלושת החללים האחרונים.
הרב שמשון רפאל הירש מסביר שרוב האבל של אברהם היה בכלל פרטי: "אנחנו יודעים מה הייתה שרה  

אב. אברהם בוכה, אבל את רוב הכאב הוא נושא בתוכו, בבית". ואכן, אנחנו לאברהם, ועד כמה עמוק היה הכ
 שומעים כעת הספדים בהלוויות, מול מצלמות, אבל רוב האבל הוא הרי אישי, והוא יימשך גם אחרי. 

ולאורך הדורות פרשנים רבים לומדים מהפרשה הזו כי זו מצווה להספיד את המת כראוי. בפרט כשלא מדובר  
לעולמו בשיבה טובה, אלא באדם שנרצח בגלל יהדותו. זו לא סתם באסה מדכדכת לשמוע את  באדם שהלך

ההספדים, זה חשוב. הרבה פעמים בחיים אנחנו עצובים סתם, בגלל סיבות שוליות. אבל במקרה כזה,  
 לזכרם.  העצבות היא במקום, והאדישות אינה במקום. יש דברים שאכן ראוי להתעצב בגללם.
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 פינת ההלכה 

 

 ? לשוב לבית במהלך השבתאו  חולה לבית החוליםנסיעת האם להצטרף ל

מגיע לבית חולים זקוק בדרך כלל למלווה, כדי לסעוד אותו ולדאוג  החולה   החולה זקוק למלווה: .א

ולכן  שהצוות הרפואי יאבחן את מצבו כראוי, כי לפעמים מרוב עומס, חולים שאין מי שיעמוד לצידם נשכחים.  

על אחד    ואין עמו מלווה,   אם נודע לבני משפחה שקרובם אושפז בבית חולים בעקבות מחלה או פציעה רצינית,

 .נסוע אליו בשבתמהם ל

, צריך  גם אם היא אינה מבקשת זאתוכן צריך ללוות יולדת שנוסעת לבית חולים, ו: היולדת זקוקה למלווה .ב

ואם היולדת או החולה מגיעים לבית החולים בלא    עמה לבית חולים.   עתיסו תומכת לידה  שבעלה או אמה א

ואף שהטיפול ביולדת פשוט ומוכר, יש לחשוש    מותר להזעיק מלווה שיסע בכוחות עצמו לבית החולים.  מלווה,

 (.ב ג")שו"ע של, א; מ רה בכל מה שנצרך לחולה מסוכן ושמא מתוך הבהלה תיכנס לסכנה, ולכן התירו לחלל שבת עב

  היא אך ורק למלווה עם זאת יש לדעת שלהלכה, כל ההיתר של נסיעת מלווה   כל ההיתר אך ורק למלווה אחד: .ג

יולדת שכל מה שהותר לכתחילה להלכה הוא שרק מלווה אחד יכול להצטרף    . והואאחד הדין במקרה של 

לנסיעה, הבעל או האם או תומכת לידה. ורק במקרים חריגים בלבד שהיולדת בשל חרדתה תובעת שיזעיקו  

עמה  אסור לתכנן מראש שיסע  אבל  לבקשתה.    תלהיענובנוסף לאחד המלווים גם את תומכת הלידה, אפשר  

כשהנסיעה ארוכה והם נוסעים ברכבם הפרטי והבעל מתכוון לנהוג, יוכלו לצרף את    .בשבת יותר ממלווה אחד

עם זאת כאמור    .תומכת הלידה או האם, כי לעיתים יש צורך באדם נוסף שיחיש עזרה ליולדת בעת הנסיעה

ין שיולדת עם ילדים קטנים,  המנהג הרווח הוא שרק מלווה אחד מצטרף ליולדת או להבדיל לחולה. )יש לצי 

שאין כל אפשרות להשאיר את הילדים אצל השכנים או לבדם בבית, כי הם עלולים להסתכן שם, מותר לצרפם  

 (.  לרכב שנוסעים עמו לבית חולים, ואף להאריך מעט את הדרך כדי להביאם למשפחה שתוכל לשמור עליהם

אם התברר שלא נשקפת לחולה סכנה ושחררו אותו   :בתאסור לחולה ולמלוויו לחזור לביתם תוך כדי חילול ש .ד

מדובר בחולה מבוגר כש,  רק בשעת הצורךו אסור לחולה ולמלוויו לחזור לביתם תוך חילול שבת.מבית החולים,  

יהיה    למנוחה,  שנזקק אז  לביתו  רק  אותו  גוימותר להחזיר  נהג  ידי  למלווה שלו אסור להצטרף  ,  על  אבל 

אבל  תר גם למלווה להצטרף לנסיעה.  מורק אז יהיה  למלווה שיסייע לו,    מאודזקוק  ואם החולה    לנסיעה זו.

 כפי שאמרנו: מעיקר הדין אסור לחולה ולמלוויו לחזור לביתם תוך חילול שבת. 

עיקר מה שהתירו חכמים "סופן משום תחילתן",   הטעם שהתירו "סופן משום תחילתן" שייך רק ברופאים: .ה

שייך לרופאים, אחיות ומתנדבים, שנצרכים לצאת פעמים רבות בשבת, ואם לא נקל להם לחזור, יש לחוש  

שאדם קרוב אצל    שישתמטו בעתיד מלהציל. אבל לא הקילו לחולה ומלוויו, שאין חשש שמא יתרשלו בעתיד,

עצמו ודואג לבריאותו, וגם אין מדובר באירועים שכיחים, שמשביתים באופן קבוע את מנוחת השבת. אמנם  

בשעת הצורך יהיה מותר לחולה לחזור על ידי נהג גוי, כדין חולה שאין בו סכנה שאומרים לגוי לעשות עבורו  

שהיא   גורמת ליותר הבערה ברכב להקל, שתוספת המשקל שלו אבל למלווה אין ( ב מז" ע שכח, יז, מ ")שואיסור תורה 

  איסור תורה. 
 

חירום,    נהגי אמבולנס לחזור עם האמבולנס:  .ו לשעת  אמבולנס  שיהיה בהם  צורך  שיש  בישובים מרוחקים, 

אינם רשאים להחזיר עמם את החולה והמלווה אבל  לבית חולים.    רשאים לחזור לישובם אחר שהסיעו חולה 

 )מקורות, פנה"ל, שבת(  , מפני שהסעתם כרוכה באיסורי תורה.שלו לישוב

 . מיכאלשבת שלום ומבורך, 
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 השבת מיד בתום תפילת מוסף 
 

 הרב איתמר חייקיןיתקיים שיעור של 
 

 ' ברך את אברהם בכל..." ד"ובנושא:  
 

 הציבור מוזמן. 
 

 )השיעור טו"ב ללמוד לא יתקיים השבת( 
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 שבת אירוח
 

 . השבת יתארחו בקיבוץ חניכי שלוחת גלבוע של מכינת העמק
שנים, על ידי תושבי העמק, דתיים   16-מכינת העמ"ק )עיר, מושב, קיבוץ(, הוקמה לפני כ 

נוער מכלל החברה הישראלית בשנה  וחילוניים כאחד, מתוך רצון לבנות מקום שאליו יגיעו בני 
 עשייה, לימוד ותרומה לקהילה, ואף ייתרמו לצמיחתו של העמק.  -שלפני הצבא, ויחוו 

 שלוחות שנמצאות שתיהן בקיבוץ כפר רופין.   2- חניכים המחולקים ל   100  המכינה מונה כיום קרוב ל 
  , כים דמויות משמעותיות ימים בשבילי העמק, שבו פוגשים החני   3השבת בקיבוץ היא חלק מטיול של  

 בני המקום. 
שמול פינת החי.    " קיץ בקיבוץ " חניכים, דתיים וחילוניים, בנים ובנות, והם יישנו במגורי    40  - מדובר בכ 

 בתור מנהל השלוחה, אני איש הקשר מול הקיבוץ וניתן לפנות אליי בכל שאלה.  
 תמיר יעיש.  -וטובה שבת נעימה    שתהיה   

 
 
 

 שלוחות טיול גברי 
 

חבר'ה לטיול גברים באזור עמק החולה. יעדנו הראשון היה תצפית על   50 בשבוע שעבר יצאנו כ
עמק החולה ממצודת ישע )כ"ח(. במקום סיפרנו על מאפייני העמק ועל אירוע כיבוש המצודה 

 במלחמת השחרור.  
 

ולאחר הקמת האוהלים  )סמוך לכפר בלום(    , השוכן לגדות הירדן   , לעת ערב התמקמנו בקיבוץ עמיר 
מיינדפולנס, שאותה    התארגנו ל'על האש' איכותי. זכינו קצת להכיר את עצמנו באמצעות סדנת 

 בהנחיית דניאל כץ. ODTהעביר גידי כהן ולאחריה הכרנו אחד את השני בפעילות 
 

חרת, לאחר תפילת שחרית מיוחדת לצד הירדן וארוחת בוקר איכותית, יצאנו לטיול בבוקר שלמ
מנבי יהודה לח'ירבת עומרית )הסמוכה לנחל הבניאס( בהדרכתו של כפיר ארביב. זכינו ללימוד 

 מעמיק על התל ועברו ואפשרויות פיתוחו לעתיד. 
 

לסיכום, היה טיול מהנה, מגבש ומיוחד ובו נהנינו ממזג אוויר טוב ואווירה משוחררת ומעולה.  
 תית טובה. כיף לראות איך טיול זה מתחיל להתגבש למסורת שנ 

 

 תודה אישית שלוחה לאלחי ולך ולאיתן מאירפלד על הארגון והסיוע בכל דבר.
 . שמיר נתראה בטיול הבא!  
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  מגיל הרך
 

 "אחרי חגים" שמח לכולנו...
חופשים רבים וסוף סוף אנו בפתחה של  באנו לאחר חודשיים וקצת של עשייה חינוכית מהולה 

 משמעותית ובעיקר רציפה, דבר המאפשר התקדמות וצמיחה חינוכית.תקופת התחנכות 
פשר קליטה נעימה  יהשנה נפתחה בצורה טובה, הודות לצוות אשר עבד ללא ימים חופשים וא

 והשריית ביטחון לילדים. 
כלל בתי המערכת ציינו את חגי תשרי באופן מותאם גיל. בסוכות הוקמה סוכה, הודות לעזרתם 

 בה נפגשנו לשירים וקינחנו בגלידון. של הורי המערכת, 
כלל בתי המערכת, שמונה במספר, נהנים מעשייה חינוכית יציבה הכוללת סדר יום מובנה 

בעבור הילדים והצוות. בנוסף, אנו מקיימים שיתופי פעולה בן הבתים במערכת כגון: ציון "ראש  
 קיבוץ. חודש", "פעילות חורשה" ובסתם מפגשים אקראיים המתרחשים בשבילי ה

 מתוכננות פעילויות משותפות לכלל המערכת בחגים, הודעות ישלחו בסמוך לאירועים.
 הצוות יציג את העשייה החינוכית וסדר היום. ן במהלך החודש הקרוב נקיים אסיפות הורים בה

 צוות המערכת התגבש לכדי צוות יציב וכעת אנו עמלים במציאת צוות משלים ושיבוצו לבתים קבועים. 
כבשנה שעברה, אנו ממשיכים בחיבור ובקישור המערכת לענפי הקהילה: פינת חי, מדגה,  

גד"ש, רפת, ארכיון, מרפאה, נוי, בית דורות, ספרייה. הדבר תורם, מגבש, מאחד ומגביר את  
 תחושת השייכות ההדדית.  

, אני  נשמח מאוד גם לשיתופי פעולה והתנדבות של תושבי היקבוץ למען ילדי המערכת. על כן 
מזמינה אתכם ליצור עימי קשר במידה ואתם מעוניינים לשתף פעולה ולהעשיר את דור העתיד  

 של הקהילה ואת הצוות המחנך, בכישרונכם וידיעותיכם.
ביחד עם הצוות החינוכי אשר מלווה את המערכת, נבנתה תוכנית חינוכית מעשירה לכלל צוות  

אודות בטיחות, ביטחון ואכילה. נוסף על כך,  המערכת. כבר נפגשנו והעשרנו את ידיעותינו 
 קצוע לצוותי הפעוטון והגנון לטובת אחידות וזהות. השנה נדאג לקיום הדרכות ומ

כחלק מהמעבר של בתי המעונות לאגף משרד החינוך, יש עידוד מדיני ללימודים בתחום החינוך  
 הלימודים.  בגיל הרך ללא עלות, בשעות נוחות ואף עם קבלת מענק בסיום 

 אני שמחה מאוד שגם נשות צוות המערכת רואות בכך חשיבות ורבות מהן כבר נרשמו ללימודים.
לשמחתי הרבה גם השנה ישנה עבודה משותפת ורבה עם הנהלת הגיל הרך ואנו כבר בעשייה 
וקבלת החלטות לשיפור המערכת. נוסף על כך, יו"ר ההנהלה ואנוכי מקיימות פגישות שבועיות  

 ת אודות "השוטף" ו ה "מיוחד" במערכת. קבועו 
 מוזמן ליצור עימי קשר.   -   . אז... מי שיש לו ומוכן למסור מסך מחשב ו  מדיח כלים נשמח מאוד לקבל  

תודה רבה לכל העוסקים למען המערכת, בשכר ובהתנדבות. חדוות העשייה כלל לא מובנת  
 מאליה ועל כן התודה והברכה.
ן אישי" זמן המוקדש לשיחה והקשבה פנים מול פנים. מי שמעוניין,  לסיום אזכיר כי, אודות "חלון זמ 

 מוזמן לפנות אליי לתיאום הפגישה. 
 

 yeladim@shluhot.com.  053-3434458  ,מנהלת חינוך לגיל הרך , שגיא   שלכם ולמענכם,
 

 + 60מועדת  
 

 . לכל הקהילהבשבוע הקרוב, נקיים שני אירועים 
וארוחת ערב    TEDערב הרצאות    -בבית דורות    20:30, בשעה  22/11/22יום שלישי הקרוב,   .1

ביום שלישי הקרוב נפגש לערב הרצאות קצרות של עשר דקות כל אחת. את תוכנית    -  קלה
 נות, נתחיל בארוחת ערב קלה.  הההרצאות נפרסם בקרוב. מוזמנים להגיע בזמן ול 

בשבת הבאה, נקיים    -  קידוש חמין קהילתי   -מוסף  ( לאחר תפילת  26/11/22בשבת הבאה )  .2
קידוש של כל הקהילה לאחר התפילה. נשמח מאוד למתנדבים שיביאו חמין, ניתן להירשם 

 בקישור או לשלוח לי הודעה.  
ארוחת שבת בצהריים בה מתארחים ומארחים משפחות צעירות   -ארוחת חיבורים בשבת  

תתקיים בשבת פרשת "וישב"  השני והשנייה  ומשפחת ותיקות, ומכירים את אחד ואחת את
 . אורן   שבת שלום,         פרטים נוספים בהמשך.. 17/12/22ב
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 המרפאה מ
 

   20-25.11 - שלשעות פתיחת המרפאה בשבוע 

 חגית ו.   -שבת שלום          
 
 

 

 

 

 ממשאבי אנוש 
   

 - פנימי  -
 להנהלה כלכלית  דירקטורים :  יםדרוש 

היכן  ולרענן את השורות  לאייש  ניגשים  אנו  נוהל בחירת ממלאי תפקידים בקיבוץ  לאחר עדכון 
 שנדרש, בהתאם לנוהל החדש.

 להלן פניה בנושא דירקטורים להנהלה כלכלית:  
 

 אור התפקיד: י ת

 . השתתפות בישיבות הנהלה כלכלית •

 .מקדימים קריאת חומרים  •

  הבעת עמדה אקטיבית ושותפות בגיבוש החלטות בנושאים כלכליים בקיבוץ. •
 דרישות תפקיד: 

 . הבנה כלכלית •

 .ידע בקריאת דוחות רווח והפסד, מאזנים וכו'.. •

 הכרה כללית ובסיסית של ענפי המשק.  •

 יכולת ניתוח תחשיבי כדאיות וקבלת החלטות.  •

 . שלוחותהעסקית של  רצון לתרומה, מעורבות והשפעה על הפעילות •

 יתרון. - רקע ניהולי  •

 יתרון. - הכשרה כדירקטור •
 

   . הבוקראחת לחודש בשעות  תדירות הפגישות: 
 

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

 .24.11.2022יך  עד לתאר
 

 . הפניה רלוונטית לחברים 'מלאים' בלבד. )לא לחברים בעצמאות כלכלית( *
 
 
 

 
 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  

  8:00-9:00 11:30-14:00 12:30-15:00  ב'

     ג'
11:30-7:30  

 בתאום עם אורה 

 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  

    8:30-12:30  ו'

mailto:masha@shluhot.com
mailto:mmeshek@shluhot.com
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 מהמזכירות 
 

 .ויהודה לב יוסי יעיש ,מוזמנים עדי שגיא -דיור בעלי צרכים מיוחדים 
הוצג מיזם דירה לחיים בהצעה לקריאה ראשונית, והוצגה סקירה של הפעילות בנושא זה  

 . ע"י עדי שגיא )מנהל מחלקת צמיחה ומעורבות חברתית בקיבוץ הדתי( בקיבוצי התנועה
 .הבאות המזכירות בישיבות  זה העמקה ודיון מורחב בנושא ו בוצעי  החלטה:

 

 . יורם רותם -גזבר מן מוז  -הסדר בנים  מימון  
 מיליון ₪.  5.5 -הסדר בנים הינה כשנותרה במסגרת סך ההתחייבות  .א
של    2022מהעלות לשנת    50%במסגרת הסדר בנים הוחלט בשנה שעברה להמשיך לשלם   .ב

 ., והנ"ל עמד בהחלטות השינוי מענה זמני כהסדר הבנים ממס האיזון 
ע"פ החלטות  במלואו , נתח התשלום להסדר הבנים ממס האיזון מומש 2023לקראת תקציב  .ג

 . בלבד מהרווחים מומן על הסדר בנים להיות מע"פ החלטות השינוי משלב זה ו  ,השינוי 
בנושא .ד דיון  קיימה  חובה   המזכירות  הינו  אשר  הבנים,  הסדר  להתחייבות  מענה  לתת  בכדי 

שיוך, הסדר בנים  מקיף ל כי נדרש לתת מענה  כוללת  זאת, בראיה    .מהותית כלפי החברים
 איזון. המס הפחתת ו 

 .  20-30% -בכמס האיזון הפחתה של תקרת   צפויהבמסגרת תקציב הקהילה,  החלטה:
זה   כי במצב  הבנים    מוצע  של  הסדר  בנתח  האיזון  ממס  משולם  להיות  מהעלות    50%ימשיך 

כחלק מאישור תקציב הקהילה לשנת    האסיפהנושא זה יובא לאישור    .כחלק ממס האיזון השנתית  
איזון שיגבו לטובת הסדר בנים  הכספי דמי    מהסדר בנים ממס האיזון.  50%, בו יוצג מימון  2023

 כמענה מקיף.  החלטה  לקבלתישמרו בנאמנות עד  2023החל מינואר 
 

   .במזכירותמרכז ועדת חברים  חברותסיום  
 .ל סיום חברותו במזכירותבישיבת המזכירות הקודמת עהודיע מרכז ועדת חברים  .א
 .  בעבר בנושא הרכב המזכירות   בוצעה בדיקה ביחס לתקנון ולהחלטות שהתקבלו בחודש האחרון   . ב 
ארבעה נציגי )  במתכונת הנוכחית  הרכב המזכירותלהביא לאישור את  הינה  המזכירות  חלטת  ה .ג

   .עד תום הקדנציה של המזכירות הנוכחית (מנהלת עסקית ויו"ר קיבוץ ,ציבור, מנהל קהילה
של המזכירות באסיפה, תוך שמירה  בתחילת הקדנציה  שאושר  הרכב המזכירות  על פי  זאת   . ד 

     . בעלי זכות הצבעה( שישה  כפי שהיה במזכירות הקודמת )   בעלי זכות ההצבעה במזכירות מספר  על  
 האסיפה. ובא לאישור תלאישור הרכב מזכירות   ה מלצהה החלטה:

 בשם חברי המזכירות.  -  ורן גל, יו"ר המזכירותא
 

 
 מרכזת המשק של   הולחנמש

 אל חי יפתח אוצרות שמים"
 ישב רוחו יזלו מים

 רצון תברך עדהבגשמי 
 בפחי יגון כצפור לכודה

 בצדקת אב המון הכין סעודה
 ואמר יקח נא מעט מים

 אל חי יפתח אוצרות שמים
 ישב רוחו יזלו מים

 אל חי יפתח אוצרות שמים
 ישב רוחו יזלו מים

 זכור רחמיך יוצר מאורות
 צוה עביך יריקון אורות

 בצדקת מלך נעים זמירות
 אשר אמר מי ישקני מים

 

 אל חי יפתח אוצרות שמים
 ישב רוחו יזלו מים

 אל חי יפתח אוצרות שמים
 ישב רוחו יזלו מים

 בגשמי ברכה תברך אדמה
 בגשמי זמרה תזמר אדמה

 בגשמי חיים
 בגשמי ברכה
 בגשמי ישועה

 אל חי יפתח אוצרות שמים
 ישב רוחו יזלו מים

 מים
 "/ מתוך פיוט תיקון הגשם  ישב רוחו יזלו מים
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הנושא נדון בעבר ואף נבחר צוות  -מערכות סולאריות ביתיות  - מערכות סולאריות ביתיות
שיעסוק בו, ונעשתה פניה לחברים המעוניינים בהתקנת מערכת ביתית, בעקבות זאת חוברה  

 מערכת ביתית אחת שהיוותה פיילוט לעניין. 
( לרשום מערכות נוספות נענינו בשלילה  2021עם זאת, כשנעשתה פניה לחברת החשמל )ביוני 

ולכה באזור הזנה של תחמ"ש בית שאן(. לאחרונה רשות  )בעיקר, בשל מגבלות במערכת הה
ק"ו המקל   10החשמל קיבלה החלטה על מסלול מהיר לחיבור מערכות סולאריות ביתיות עד 

כזכור שלוחות מוגדרת כמחלק חשמל היסטורי    מאוד על הבירוקרטיה שהייתה עד כה. עם זאת,
מרחב הגאוגרפי של המחלק  ז"א יש לנו אישור מרשות החשמל לחלק/למכור חשמל בתוך ה

 ולהחזיק את תשתיות החשמל בהתאם לאמות המידה של הרשות.  
בשל כך יש השפעה להתקנת המערכות הביתיות על המחלק והתנהלות שונה מצרכנים שצורכים 

על גגות   חשמל ישירות מחברת החשמל. בעקבות פניות של חברים להתקנת מערכת סולארית 
בחינה והסדרה של העניין, בהנהלה כלכלית  בלסייע לנו בלמידה,  ביתם, ביקשנו מעמנואל צייגר

האחרונה עמנואל הציג את הנתונים כפי שנאספו ממומחים שונים, ואת המסלול וההחלטות שיש  
לקבל/לבצע בכדי שנוכל להסדיר את העניין. ההנהלה כלכלית אישרה להמשיך לניסוח החלטה  

תודה לעמנואל על העבודה  ייעוץ סולארי.  מוצעת בליווי של עו"ד המתמחה בתחום וחברת
 וההתגייסות.  

  

הנהלה  הבהתאם לנוהל ממלאי התפקידים החדש ולאחר קבלתו אישרה  -  רפתה הנהלת 
אחראי בריאות   -צוריאל ביאלה  ,מנהל הרפת  -כלכלית את הרכב הנהלת הרפת: חנן מלאכי ה

 ,  (בעברו מדריך שה"מ) מדריך מקצועי מטעם צמח תערובות-ברפת שלוחות, איל פרנק
מרכזת משק,   -שחר דוידוביץ', רותם שכטר  - מלווה מקצועי של הרפת, נציג ציבור-יהודה לדרמן 

הנהלה  ה יוזמן ע"פ הצורך. הקמת הנהלת הרפת היא חלק מהיעד ומהמשימות של    -   שי גרוסמן יו"ר 
.  הענפים   חידוש ובנייה של הנהלות לענפים במטרה לייצר אסטרטגיה ולקדם את   -   2022כלית לשנת  כל ה 

 כמו שכתבתי בעבר חיכינו לקבלת הנוהל ובע"ה נמשיך בבניה של הנהלות נוספות. 
 

 חדשות מהשטח: -  מדווח עמית פורשר -מתכת שלוחות 
עליו אנו עמלים יותר משנה, את חלקו קט י )הטענת מכולות( לפרוי  בימים אלו ביצענו המכלה

 הדגמנו בחג המשק האחרון כשפיזרנו סוכריות בעזרת העגלה המפזרת. 
אנו ספקי משנה של חברה בשם ירוק   .הפרוייקט הוא הקמת בית אריזה לדגים בחוף השנהב

 ., חברה ישראלית שבונה בכל העולם חוות חקלאיות בתחומים שונים2000
 כיות מול החברה. מקווה ומאמין שתהיה המש

 .יסע צוות מצומצם בעוד כחודשיים, מבטיח לסכם את החוויה אחרי י הפרוייקט להתקנה של 
 

 בענפים.  2023אנו בעיצומה של עבודה על תוכניות עבודה  - 2023תוכנית 
החשב   ,לשלושה חלקים. החלק הכלכלי נעשה בעזרתו הגדולה של עוז לוי  תהתוכנית מתחלק 

חודשים, ניתוח של אתגרים   9שלנו, מסד הנתונים לבניית התוכנית הם תוצאות ביצוע 
והזדמנויות, בחינה של סיכונים, נתונים ידועים מראש )לצערנו הוודאות לא תמיד מובטחת(.  

ול )מש"א( ועוסק במטרות, יעדים, במשימות החלק המילולי מתבצע בשיתוף עם רננה שא
והחתירה לשפר,   2022ובממדי ההצלחה. בחלק הזה מסד הנתונים שלנו הוא ניתוח של תוכנית 

תוכנית השקעות המחולקת  - לצמוח, להגדיל את הרווחיות לחשוב מחוץ לקופסה. החלק השלישי  
 ף. להשקעות שבר והשקעות שמשפיעות בצורה ישירה על הרווחיות בענ 

כמובן שקיים קשר הדוק בין שלושת החלקים ואנו עסוקים בסנכרון מתמיד ודואגים שהחלקים 
 "ידברו" זה עם זה.  

אני רוצה להודות למנהלי.ות הענפים על שיתוף הפעולה, ההכנות, החשיבה והישיבות האין 
 סופיות .....  

 . רותם שכטר  -שבת שלום 

 
  

 

  ם שלו - שבת  
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 לכולם, שלום  
 

 . לבנות מרחבים המאפשרים להשמיע קול  - | המטרה משולחנה של מזכלי"ת  
 

הושבעה, ובאותו היום אירע פיגוע דמים בעיר אריאל. נדמה שאין הפוגה לשכול ולפציעות. אני   25- כנסת ישראל ה
בשם כולנו ברכת דרך  שולחת מכאן תנחומים למשפחות שאבדו את היקר מכל, ואיחולי החלמה לפצועים. ואני שולחת 

צלחה לכנסת החדשה לכל חברי וחברות הכנסת הוותיקים והחדשים, ובטוחה כי עם רבים מהם נקיים קשרי עבודה  
 לקידום נושאים חשובים במרחב הכפרי, בחקלאות ובחברה הישראלית.

 

למרחב הציבורי שתי  מבטי השבוע מופנה החוצה, לחברה הישראלית, ומשם חזרה פנימה אלינו בתנועה. השבוע יצאו  
 נשים אמיצות, שהשמיעו את קולן וביקשו שסיפורן יישמע. סיפורים קשים של פגיעה מינית המיוחסות לרב חשוב.  

ללא שום קשר לצורך בבירור האמת, יש להכיר בכך שלשתי הנשים הללו נדרש אומץ רב, נדרש גיבוי משפחתי, חברתי,  
)וכמובן גם התקשורת והרשתות החברתיות( עוסקות בהרחבה בתלונות  הציונות הדתית והחברה הישראליתוציבורי.  

ואני מבקשת בהזדמנות זו להעלות על נס חובתנו המוסרית ליצור את המרחב הציבורי המאפשר לנשים לספר, לשתף,  
להישמע, ולתלונתן להתברר. אין זה דבר קל או נעים והנטייה הטבעית היא לרצות לדחוק הצידה את הדברים  

משיך הלאה, אך אין לנו ברירה אלא לקרוא לעצמנו, כפי שקראנו בעבר, פעם אחר פעם, לדאוג ולוודא שיצרנו  ולה 
מרחבים של אמון בהם אפשר לשתף, בהם יש מי שישמע את הזעקה לעזרה, יקשיב לפונה ויאמר: אחותנו! אחינו! יש  

 תייצבים לאפשר זאת בשבועות האחרונים.לך כתובת, ואוזן קשבת, יש מי שישמע, ויסייע. אני מחזקת את כל המ 
 

פרשת השבוע, המספרת את ראשית הסיפור על רבקה אמנו, יכולה להאיר את דרכנו בכך. רבקה הנערה מתוארת 
בפרק כד בבראשית כיוזמת ופועלת בעלת קול משלה ויכולת להכריע. בזכות אלה היא נבחרת. היא מתוארת כמי  

 לח לחפש אישה אידאלית עבור הבן הממשיך.  שהתעלתה מעל הציפיות של העבד שנש 
 (. 'ד, כ"היא יוזמת: "ותרץ עוד אל הבאר לשאב, ותשאב לכל גמליו" )בראשית כ

ה( "ותרץ הנער ותגד לבית  " היא משמיעה קול: "בת בתאל אנכי... גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון" )שם, כ
 ח( " אמה כדברים האלה" )שם, כ

בבהירות ובקצרה את רצונה על הצעד הבא בחייה. לשאלה ששואלים אותה בני משפחתה:  היא מסוגלת להכריע
 "התלכי עם האיש הזה?" היא משיבה במילה אחת: "אלך" )שם, נח(.  

 היוזמה, השמעת הקול, היכולת להכריע, כל אלה מוצגות לא כסטייה מהדרך הראויה, אלא הגשמתה. 
 יל את עשייתה.לאורך כל חייה ימשיכו תכונות אלה להוב

קולה ימשיך להישמע גם בפרשות הבאות, היא לא תוותר על זעקה לעזרה בעקרותה, וסיבלה בהריון התאומים הקשה,  
 ובהמשך היא לא תוותר על פעולה למען יעקב בנה האהוב. 

 דמותה של רבקה זוהרת אלינו מפסוקי התורה, ואני רואה בכך השראה.
 . שיתפרסם השבת()הדברים נכתבו בהשראת דף פרשת השבוע של 'קולך' 

 

התחיל לעבוד השבוע. הצוות נפגש לסדנת עבודה  המבקשת לחדד את  צוות העבודה של תהליך "חידוש השליחות" 
 מטרת התהליך ולפרוט אותו לצעדי עבודה מעשיים. 

כמשימה מקדימה התבקשו חברי הצוות לבצע סקר קטן בין האנשים בקהילות ביחס לשאלות הליבה המובילות את 
 התהליך.תוצאות המדגם משמשות את צוות העבודה בהגדרת יעדים לתהליך.

בימים הקרובים יפגש צוות ההיגוי שגובש לטובת התהליך על מנת  נוסף יוצא לדרך והפעם בכפר עציון! קורס מנהיגות
 להגדיר את תכני ההכשרה הנוגעים ישירות למבנה של כפר עציון ולסיפור הייחודי שלה. 

ים כבר עומדים בתור לקיום הכשרת מנהיגות מקומית, ואני מזמינה קיבוצים נוספים שמעוניינים לשמוע קיבוצים נוספ
 על ההכשרה, לפנות אלי. 

 

השבוע התקיים מפגש )זום( הפתיחה של פורום צמיחה בקיבוצי התנועה   -  צמיחה ומעורבות | עדי שגיא
בהובלתו של מני כץ. עסקנו בבניית תכנית שנתית, עסקנו בתכנון לטווח קצר והארוך, שאלנו את השאלות  

המרכזיות על כל משימה שעומדת בפני מנהלי הצמיחה. תודה לכל מי שהגיע. אנו מזמינים מנהלים נוספים  
 שים הבאים.  להצטרף למפג

 

דירות    20-המרכז לייעוץ ושיקום חברה בע"מ של התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי המפעיל כבתים לחיים 
האם להתרחב לעוד משימות או לעוד יישובים   -לאנשים בתפקוד גבוה נפגש השבוע והשאלה שעמדה על הפרק  

מרכז תעסוקה ופינת חי   - ר ובסמוך לו שנה מערך דיו   40בארץ. הפורום סייר בקיבוץ מחניים שם הוקם לפני 
     - יפיפיים. מחניים היו מהראשונים בארץ ובתנועה הקיבוצית שהקימו דיור לאנשים עם צרכים מיוחדים בזכות היזם

 גדעון פלס שמתן בנו נפגע בגיל עשרה חודשים מדלקת קרום המוח.  
הבית לחיים בחפציבה, יו"ר אקי"ם   למפגש הצטרפו גם ענת רגב מבית אלפא אם לנערה מיוחדת, שהקימה את 

בעפולה והעמקים, ופעילה משמעותית בתחום, דרורית ואפריים מקיבוץ דליה, להם בן עם תסמונת דאון שהקימו  
משה מרום היו"ר, צפי   - אף הם מערך דיור והיו בין מייסדי עמותת ית"ד והצוות המוביל של המרכז ייעוץ ושיקום  

יץ המנהל המקצועי. פלד המנכ"ל ודר"ר אורן יורקב  
היישר ממחניים יצרנו לקיבוץ שמיר, שם נפגשנו עם כמה חברי קיבוץ שחולמים אף הם להקים   - עובר לעשייתה 

 בית לחיים ושוחחנו על האפשרות שהמרכז לייעוץ ושיקום יכנס למיזם. 
בישוב    22.11ח בחשון, " בתנועה נערך ליום למידה בשלישי הבא, כ פורום בתים לחייםחברי   -  ויש למה לחכות 

עפרה. הפורום יבקר בעמותת 'לב בנימין' המפעילה רצף של מענים לילדים ומבוגרים עם צרכים מיוחדים מלידה  
 ועד זקנה בכל התפקודים.  

 שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה.          


