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 שבת זכור   -   " תצוה "   רשת פ שבת  
 מאיר: - לבנות את הארמון שלנו / סיון רהב 

,  " תצווה " בעיניי, זה אחד הסיפורים היפים על מוטיבציה ועל עשייה. שמעתי אותו פעם על פרשת השבוע, פרשת  
 שמלאה במצוות ובהוראות מעשיות שעלולות להיראות טכניות וקשות לביצוע: 

זה היה יום חם. במחצבה עמדו שלושה פועלים, מחו את הזיעה ממצחם והמשיכו לעבוד. המשימה שלהם הייתה  
 לחצוב אבנים ולסתת אותן. כל אחד החזיק פטיש כבד, והיכה באבנים גדולות. 

"מה אתה עושה?", שאלו את אחד הפועלים, והוא ענה: "אני? אני מסתת אבנים". כלומר, הוא תיאר באופן  
"ומה אתה עושה?", נשאל פועל אחר, והוא ענה: "אני מתפרנס". הוא כבר מצא    הפשוט ביותר את העבודה שעשה. 

מטרה לעבודה שלו. הוא לא סתם מסתת אבנים, הוא מקבל מכך כסף כדי לקנות בסוף היום אוכל, בגדים ודברים  
"ומה אתה עושה?", הופנתה השאלה אל פועל שלישי. "אני?", הוא ענה בעיניים    נוספים שהוא צריך כדי להתקיים. 

ין את התמונה הגדולה יותר, את המטרה  בורקות, "אני בונה ארמון!". כולם ענו נכון, אבל הפועל השלישי הב 
הנעלה שבשבילה הוא מתאמץ. הוא קלט את החשיבות של כל עשייה, של כל מצווה, של כל פרט, של המלאכה  

 בונים ארמון גדול.   - היומיומית. הוא ראה איך בסופו של דבר המעשים הקטנים שאנחנו עושים בחיים  

 
 נר זיכרון 

 

 תשמ"ט אדר  י"ב -ז"ל   לאה פורמן 
 

 "ו תשע אדר   י"ב -ז"ל    ניקי וייס
 

 תשל"ב אדר   י"ד -ז"ל  ציפי )ציפורה( ערמון 
 

 תשס"ב אדר   ט"ז -ז"ל  פרידה כוכבי 
 

 תשנ"ז אדר  ט"ז -ז"ל  ציפורה קנר
 

 תשנ"ז אדר  ט"ז - ז"ל   שמואל דנה
 

 ט"ז אדר תשס"ח  - ז"לפנינה שכטר  
 

 י"ז אדר תשס"ה  - ז"ליוכבד גוטליב 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 שבת    זמני
  

  17:07  הדלקת נרות 
 

 17:27 מנחה וקבלת שבת   

 

 18:13   השבת צאת 
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 פינת ההלכה

 קיצור הלכות פורים

 ארבע מצוות מקיימים אנו בחג הפורים.

יש לקרוא פעמיים את המגילה ממגילה כשרה ובטעמי המקרא,    א. קריאת המגילה:

בקריאת המגילה, שאף היו תחת פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום. גם נשים חייבות  
ידי אותו הנס. אפילו אם מילה   לדעת רוב הפוסקים,  אותה הגזרה ואף הן ניצלו על 

אם בכל אופן  אחת מקריאת המגילה לא הגיעה לאוזנו של השומע, לא יצא ידי חובה. 
בזה ידי  הרעש גבר ומילה אחת נשמטה מאוזנו של השומע, מיד ישלימנה בקריאה מן הספר שלפניו, ויוצא  

חובתו. וזאת בתנאי שאת רוב המגילה ישמע מן החזן שקורא מהמגילה הכשרה, ואזי יוכל להשלים את מה  
מיד את המילה שלא שמע, הפסיד את  אם לא ישלים  שהפסיד על ידי קריאה מהספר המודפס שלפניו. אבל  

 כל קריאת המגילה.
 
  

חשוב לקיים את הסעודה בצוותא, יחד עם חברים ידידים ובני משפחה. זמן הסעודה הוא    ב. סעודת פורים: 

דווקא ביום, ואמנם גם בלילה כתבו הפוסקים שצריך להרבות במאכלים טובים במשתה ובשמחה, אבל עיקר  
   .  מי שעשה את סעודתו בלילה בלבד, לא יצא ידי חובה.אחר הצהרים ביוםהשמחה והסעודה צריכה להיות 

 
 

ידי מצוות משלוח מנות איש שתי מנות לאדם אחד,    מצד הדין די לשלוח  ג. משלוח מנות: כדי לצאת בזה 

נחשבים כשתי מנות.    טעמים שוניםלרעהו. שתי המנות יכולות להיות שתי מנות של אותו מאכל בטעם שונה.  
ידי  ראוי באופן מיידי לאכילה או לשתייה.    משלוח מנות צריך להיות יוצא בזה  ועוגה,  יין  לכן השולח בקבוק 

שסבר שיש עוד תנאי במשלוח המנות. לא מספיק רק שהוא יהיה מורכב   )החיי אדם(  משלוח מנות. יש פוסק להלכה
פשוט לאדם שאין לו בו שמחה,  , ואם שלחו משלוח  שמחה למי שמקבל אותומשתי מנות, אלא צריך שתהיה  

אין יוצאים בו ידי חובה. אמנם שאר הפוסקים לא הזכירו תנאי זה, אך מכל מקום רצוי לכתחילה להקפיד על  
  כך.

  
למרות שעדיף שסכום הכסף שמייעדים לצדקה יהיה גבוה, מהסכום המיועד למשלוחי   ד. מתנות לאביונים:

וצרכי הסעודה, לכל עני מתנה אחת. טוב להקפיד שמינימום המתנה   ,מתנות לשני ענייםשתי  די ב  המנות 
תהיה בסכום שאפשר לקנות בו סעודה. למעשה ראוי ונכון להרבות עד כמה שיותר במתנות לאביונים. מי שלא  
מצא אביון במשך הפורים, יכול להשאיר אצלו את הכסף וליתנו כאשר יזדמן לפניו עני. ולכן יש להפריש כבר 

חברים ששמים מעות  ר יום הפורים את הסכום המיועד למתנות לאביונים, וכאשר יזדמן לפניו עני יתן לו.  בבוק
)ולא ידי  יוצאים ידי חובת מתנות לאביונים    –למתנות לאביונים בקופת הצדקה המיועדת לכך בבית הכנסת  

 והכסף יחולק ע"י גבאי הצדקה בקיבוץ למשפחות עניות, בו ביום.  מצוות משלוח מנות( 
 

 .כאלמיפורים שמח! 
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 שלושים יום לפטירתה   במלאת
 של חברתנו היקרה 

 

 ז"ל  סימון רחל
 

 קברה ונתייחד עם זכרה ל  נעלה
 (  6.3) י"ג אדר ,ביום שני  האזכרה תערך 

 16.30בשעה 
    16.15  הנוף הירוק בשעה יתי הסעה מחנ
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 מידע תרבות 
                        

שלישי האחרון נהנינו מסיפור חייהם המרגש של אב ובנו, רזי ואור, אשר סיפרו את סיפור ביום 
 תאונה אשר שינתה את מסלול חייהם ודרך התמודדותם.  ,חייהם בעקבות תאונת האב

 תודה לנירית רוטשטיין על היוזמה והארגון.  
 

באירועי התרבות  בשבוע הקרוב נחגוג את חג הפורים. חג אשר מהווה את אחד מרגעי השיא 
 הקהילתיים שלנו. 

 בבית האימון. , תתקיים מסיבת פורים  21:00( בשעה  6.3ביום שני בערב, י"ד אדר ) 
 הצוות המארגן והמוכשר כבר עובד מספר שבועות על התוכן. כולם מוזמנים לבוא ולהנות! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 לאדם. ₪  35חיוב בתקציב   .0546564227 - אפס* רישום אצל אמיתי בוקובסקי בוואט
 

- , ייתן פרדריק ברנר )אבא של אליאור ליס( הרצאה בנושא 19.3ביום ראשון  -רשמו לפניכם 
 )תפוצה(. פרדריק הוא אחד מן הצלמים המובילים בעולם.   Diaspora -בודתו האחרונה ע

 רחבי העולם.במדינות, הוא עוסק בתיעוד הקהילות היהודיות  40-שנה וב 25-כבר יותר מ
 שמיר ואמיתי.   -פורים שמח            
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 מתנות לאביונים 

 

 לתורמים ל"מתנות לאביונים משלוחות בלב אוהב."
 

                תודה ענקית לכולם!  
 

שאן והסביבה ע"י הרב מיכאל  -התרומה הקבוצתית תחולק לנזקקים בע"ה בחג פורים בבית

     וצוות צדקה.  
  

ביום  תתקיים חלוקת החבילות במחסן הבגדים הישן לאלו שבחרו לתרום ולקבל חבילת שי, 

                       10:00-17:00בין השעות   (,5.3י"ב אדר )ראשון, ערב תענית אסתר, 
 

 אם יש שאלה אפשר לפנות לצוות מתנות לאביונים.
 מאירפלד. אילנה       

 

 
 
 
 

 מהמרכולית 
 

 . 17:00השעה המרכולית פתוחה רצוף עד  ,(6.3י"ג אדר ))תענית אסתר( , שני יום  -פורים 
 

 המרכולית סגורה!!!!    ,( 7.3ר )די"ד א)פורים( , שלישי יום            
 . רעיה וצוות המרכולית-מח שפורים                 

 
 
 
 
 
 
 

 
 מענף הבגד 

 

 מחסן הבגדים יהיה סגור. (,7.3) י"ד אדר ,ביום שלישי  -פורים 
 . 17:00-18:00  ,8:00-12:00  משעה: חמישי על כן נפתח ביום 

 

 . 8:00-12:00ביום שישי המחסן יהיה פתוח משעה  שימו לב !!!
 

אם יש   ולראות עדיין יש בגדים לא מסומנים על השולחן במחסן. אפשר להגיע בשעות הפתיחה
 . בגד ששייך לכם. לאחר פורים הבגדים יועברו לארגון צדקה

 נורה.  -פורים שמח                       
 
 
 
 
 

 שולחן תן/קח
 

 . במרפסת של המועדון לחבר, שולחן תן/קח   מסדרת י אנ
 

 דברים שכן. אנשים יכולים לשים דברים שלא נחוצים להם ולקחת שולחן עליו 
 

 )לא שבורים ולא מקולקלים(.    דברים ראוייםבבקשה לשים רק  
 

 מקרר, תנור וכו'( יכול להשאיר מס' טלפון.  -מי שיש לו משהו גדול מדי )כגון 
 

 כלי בית בבקשה לסמן חלבי או בשרי. 
 

 בגדים, נעליים, תיקים, קלטות/דיסקים וספרים.   -להביא  לאבבקשה 

 פרידה רותם. -תודה                   
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 מהמרפאה 
    5-10.3 - שעות פתיחת המרפאה בשבוע של

  -   האלתור ר בלומברג פתחנו בחזרה את האפשרות לבקשות ישירות אליו דרך  " עם חזרתו של ד 
 חגית ו.   -שבת שלום                 . ית הכללית י אפליקצ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 + 60מועדת  
 

תיקים  ולבצע תחזוקה בגינות הו נוי,  ה אנחנו ממשיכים בשיתוף עם    -   סיוע בתחזוקת גינות ותיקים 
   ביחד עם מתנדבים. שביקשו זאת, בהמשך לקול קורא שפרסמנו. נמשיך גם בשבוע הבא  

נשמח מאוד למתנדבים מכל . ת על העזרה וההתגייסותעאתודה רבה לזיו שניידר והלל ס
 ., לחצי שעה עד שעה )כולל נוער, משפחות צעירות ולא צעירות(לאיםי הג 

בכל שבוע  ובעז"ה , גם השבועתיקים שפנו בנושא לתיאום ו אני אהיה בקשר עם החברים הו 
 . המדויק המועדאת החברים על ונעדכן  נקיים מפגש התנדבות שכזה

 

לנו יש משלוח מנות )בשרי(  לקראת סעודת פורים, גם גם השנה,  - +60משלוח מנות לחברי  
  אז כשאתם מתכננים את הסעודה, קחו זאת בחשבון. בשבילכם.

משלוח מנות )אחד לבית אב( ימתין לכם בקומת הכניסה בחדר האוכל ביום שלישי בין השעות  
  -בצהריים. מוזמנים להגיע ולאסוף אותו, ואם יש צורך בסיוע מיוחד כך שיגיע אליכם  12 ל 10

 תי. אנא עדכנו או 
 . אורן  ,ופורים שמח שבת שלום       

 

 
 

         

 מועדת תכנון
  

 . רוטשטיין  , לב ולך, ,דווידוביץ -ת הבנייה של משפחות ו תוכני לויות  תעל לוח המודעות  
 

 . 17.3.23עד ל  3.3.23 - התוכניות יוצגו מ
  

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

 
 
  

 
 קבלת רופא  קבלת אחות  בדיקות דם 

 קבלת קהל 
 מזכירה 

 טיפת חלב 

  8:00-9:00  10:00-12:30 7:30-8:10 א'

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

    פורים שמח  ג'

 ד'
7:30-8:10 

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

13:30-16:30   

8:10-7:00 'ה  בתאום עם אורה 8:00-9:00  8:30-10:30 

   8:30-10:30 8:30-12:30  ו'
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  אין מחר...  - אם אין עבר    - מן הארכיון  
 

בעיצומן, חלק מן התחפושות משוחזר, מן העבר, וכך גם קטעי הארכיון העוסקים  אדר כבר כאן, ההכנות 
 בפורים ומובאים הפעם, ברוח החג, שלא לפי סדר כתיבתם... 

 

 "בעצרת האו"ם:  -   14.4.1963ערב שביעי של פסח, תשכ"ג,    - משה גורן, 'הד הגלבוע'  
"תשאלו כל ילד, אפילו את אלה שהם בבית התינוקות, איך היה בפורים? תראו שכולם ישיבו פה אחד: 'היה  

נהדר'! אפשר לסמוך על דעתם של הקטנים. בלי ספק זה היה טוב. ארגון היה; תחפושות היו; מצב הרוח היה  
ובפנים הסידור היה  מרומם. בקיצור: מושלם. חדר האוכל היה מקושט בטעם. הדגלונים עשו את שלהם  

,  המזרח התיכון ,  דרום אמריקה ,  רוסיה הסובייטית כולם ישבו וכולם היו. ולמצעד המשלחות:  -אינטימי ונוח 
 מפולגים בתוכם ומנסים להתאחד...   -  נציגי המערב, אפריקה המתעוררת, ישראל

   –פשוט ישר כוח להם מגיע  -הערק, הוודקה ועובדי הבר   , ויסקי, הסודהו סוף דבר, זה היה טוב! ה
 שתזכו להרחיב את העסק גם בפורים וגם במועדים אחרים".

 

   :לשלוחות   70- שנת ה   , 23.2.18'דף מידע', ח' אדר תשע"ח,    - לקראת מסיבת הצעירים  
(, בלילה, נערוך מסיבת פורים בלול הישן.  28.2ושכניהם משלוחות. ביום רביעי, י"ג אדר ) ווילות"לתושבי הקר 

 אנא קבלו בהבנה את צהלות השמחה שיבקעו באותו לילה. פורים יש רק פעם בשנה..."
 

 : על פורים של חברת הילדים   -   23.3.1979כ"א אדר תשל"ט,    - ראובן ארצי,  'דף מידע'  
הילדים השנה התחילו בהכנות המרובות... תכנית היום סודרה בהסכמת כל   "חגיגות הפורים של חברת

נפתחו ארובות   11.15כנסת, מוסדות משקיים... אלא ש... בשעה  -הגורמים, קרי: חינוך, טיפול, עבודה, בית
 השמים ואחרי התייעצות קצרה הוחלט להעביר את כל השוק למערך הגזר... אבל, מעז יצא מתוק:  

. בני התיכון התמודדו בתנאים קשים ביותר, אלתרו בו  ב  משלוח המנות היקר ביותר, הגשם.  . קיבלנו אתא
. למרות הגשם  ג במקום והעבירו מתקנים, פעלו כנמלים ודבורים הדבקים במשימה, וכל הכבוד להם, לכולם.

ידד מיוחד ולמרות שחלק מן התכנית השתבש, לא נפלה רוחם של הילדים, והם העשירו והאשירו את חגנו. ה
ם, ישהוסיף לנו מטוס מאוד מרשים, אח ל"קנטינה" ונין לרכבת... גם מקומם של המדריכ ,מאוד לאברמל"ה

 בסחבם את המעמסה"...   ,לא נפקד היום ,קותי ונחום
 

 מילים מסיכום נשף הפורים:  -   23.3.55כ"ט אדר, תשט"ו,    - דוד לוינשטיין, 'הד הגלבוע'  
 "שלושה דברים אמורים בתחפושת: רעיון, ביצוע והופעה... 

תחפושת הנוער ביטאה רמה גבוהה מכפי שאנו רגילים לה בדרך כלל, ואין לומר שהם פיגרו במובן זה אחר  
החברים... הקבוצה ההודית הצטיינה על כל אגפיה בססגנות תלבושתם... הקבוצה הערבית הייתה אף היא  

ות הללו לא היו זקוקות לא לשיק ולא למשחק, כי היטיבו בעצם מהותן להוות דבר טובה, אם כי שתי הקבוצ
שלם... וגם הקוזקים המסורתיים, שבכל תחפושת פורים לא נעדרו... הייתה לנו השנה שמחת פורים אמיתית. 

 יש להודות לכל החברים שנתנו יד להצלחת המסיבה ובפרט לועדת המסיבות"... 
 

 :23.3.73י"ט אדר ב' תשל"ג,    - מתוך 'דף אינפורמציה'  
"לאחר פתיחה חזקה ומהדהדת בזמן קריאת המגילה עבר ליל פורים בקול דממה דקה של הכנות למסיבת 

פורים. שברו את הדממה "בעלי יוזמה" אשר ארגנו תהלוכת פורים לילית )מי אומר שאין יוזמה(. החג עצמו  
חבל רק שמספר ילדים וחברי השלמה )"מוריה"( ניצלו  עבר קליל ונחמד עם אוירה טובה ולא כל כך עמוסה. 

את החג והאוירה לסחיבת טרקטורים ו"טוסטוסים"... החג נגמר במסיבת פורים וריקודים אשר נמשכו עד 
 השעות הקטנות".

 ... סגנונות אירועים, רבת רבתנימה נעימה של נוסטלגיה אכן, עיון במקורות הפורימיים שלנו מעלה 
 

 .רותי פרסשבת שלום וחג פורים שמח,     
 
 
 

 
 אסיפת חברים  

 תתקיים אי"ה  

 (  5.3.2023ביום ראשון, י"ב באדר תשפ"ג )

   20:00בשעה 

 האסיפה תתקיים  בזום
 

 . חברים המעוניינים להשתתף באופן פיזי מתבקשים לעדכן את רפי אלון 
 

 .https://us02web.zoom.us/j/85035881958  -    להלן הקישור ל"זום" 
 

 סדר יום לאסיפת חברים
 

 . 2023אישור תקציב הגזר לשנת    -עדכונים מהגזר 
 הנהלת האסיפה. - מוזמנים      

  
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85035881958&data=05%7C01%7C%7C47158af2260a4b518ae908db193f1285%7C437e7a91eb6043ca8fb00078099005aa%7C0%7C0%7C638131530905297214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=3yupA42VwOsW78uC35Faf2tWa81YnBqFjIqLXrhEtM0%3D&reserved=0
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 מנהל הקהילה של   ו משולחנ
 

אנחנו נמצאים ו  השבת פרשת זכור ופורים בפתח .משנכנס אדר מרבים בשמחה - איחוד לבבות
מתארים הלא אלאה אותכם ולא חסרו המאמרים    . בימים לא פשוטים מבחינה ביטחונית וחברתית

בהקמת אוהל   ומה קורה באיחודנו. הקיבוץ הדתי הצטרף לתנועה הקיבוצית   ומה קורה בפירודנ 
  . מחכים למתנדבים   . למשך שבוע   19.3  -   ה אנו לקחנו על עצמינו לאייש את האוהל מ   . רוב לבבות י לאיחוי וק 

 . לפנות לאיתן מאירפלד נא ,המעוניינים
בפורים השנה ולקוות שהמצב הביטחוני לא   היהודים"... על זה צריכים לחשוב כולנו "לך כנוס את כל  

 .פורים שמח לכל בית שלוחות ולכל עם ישראל   .בפתח   ת יעיב על שמחת הפורים העומד
 

שלקחו על  חייקין ביום שני לפני כשבוע וחצי חשפו בפנינו אמיתי בוקובסקי ושמיר  -  תרבות
את משנתם וביקשו מתנדבות ומתנדבים להרים את הפרויקטים    , בהתנדבות   , התרבות   את עצמם  

  ה בערב זה גם בקשה ליצור פעילויות תרבות הפונות לכלל האוכלוסיי   ה עוד נשמע   , השונים במשך השנה 
 למתנדבים מכל שכבות הגיל. ואני מצטרף לקריאה  

 

אך  בחודש הקרוב יצא סיכום של תחילת התקופה על פעילות הצוות,    -   צוות השכרות ומבנים 
כולל חאן שלוחות )הנופש    , ולטיפולו רבי  ברצוני לעדכן כבר עכשיו שכל המבנים עברו לאחריות יוחאי  

 לשעבר( שימשיך לעבוד דרך דניאלה ובאחריות יוחאי. מוזמנים לפנות אליו בשאלות ובקשות. 
 

  , מנהל אגף קהילה במועצה   , יגיע אלינו איתמר מטיאש   , 14.3  , שיביום שלי   -   " של מי התושב הזה " 
כיצד הדברים מתנהלים ומה תפיסת    , קהילה - קיבוץ - חבר   , להציג בפנינו את המורכבות של המשולש 

 להבין ולשאול.   , חשוב להכיר   . העולם שממנה הדברים נגזרים. מבקש מכולם לעשות מאמץ ולהגיע 
 

ביום שישי אחד חגיגי ומרגש התחלנו את השיח הקהילתי.   , לפני כשמונה חודשים   -  שיח קהילתי 
את העתיד  שיח זה התחיל ועלה מן הקהילה בתור צורך אמיתי לברר איפה אנחנו ואיך אנו רואים 

רות אמיתיים שישקפו  י שהשיח יניב פהוא, הדברים שהגדרנו לעצמינו אחד  הקהילתי המשותף.
)לא אמנה פה את כל השלבים( זיקקנו שלושה    ר הציבו לאחר מכן בשיתוף כל    את רצונות הציבור, 

 הקהילה.  התנהלות בעסקים, דת, מיסים ואגרות של   נושאים עיקריים שנדון בהם במהלך השנה. 
בערב של הנהלות שלוחות )מזכירות, הנהלה כלכלית, הנהלה כספית, והנהלת קהילה( נקבע  

 איך ננהל כל נושא ונושא. 
הוחלט שנקים צוות הטרוגני אשר יוביל את התהליך וכמובן יביא בסופו   -   בנושא מיסים בקהילה

 של דבר את הכל לאישור כלל החברים.
 רות המפגש הראשון. י הצוות הוקם והתכנסנו ביום שלישי בערב לפגישת התנעה ואשתף את פ

חשב הצלחה  י ניו י י רור של כל אחד מהצוות מה לדעתו מטרת הצוות )יעוד(, מה בעי התחלנו בב
 מדד ההצלחה. י ביררנו איך ומתי תו 

 ווה העבודה של הצוות ואציין פה ממש בצורה כללית את הדברים. תהוחלט על מ  ,בנוסף
הכנת מסמך לחברים בו ננגיש בשפה פשוטה מה אומר כל סעיף וסעיף בתקציב כיום,  

ונבקש מכלל   מחורי נוסיף לו ת בשימושים )הדברים שאנו צורכים בתור קהילה(.בהתמקדות 
 החברים לכתוב את דעתם ורצונם לגבי סעיפים אלו. 

 לאחר זיקוק הדברים נתחיל לרדת לפרטים לגבי סעיפים שהציבור בחר להשאיר ונבחן אותם לעומק. 
 נדייק את הדברים ונביא לאישור כלל החברים. ,בסופו של תהליך נשתף את הציבור

 פורטו לקהילה לכל אורך הדרך. כמובן שהדברים שמובאים פה הם בכלליות רבה וי 
לדייק ולעמוד בלוחות   ,בסוף הפגישה גם סיכמנו את צורת העבודה בה נעבוד על מנת לייעל

 זמנים הגיוניים.
  ,חברי הצוות: אתי רביץ, יוסי יעיש, יהודה אריאל, רפי אלון, דגנית גל, שרה מועלם, יוחאי רבי 

 .אליאור ליס, שחר דוידוביץ', צביקה וקסמן 
תך הקטנה. לא במילים הגדולות, ולא  יאלוקים מצוי בפרטים הקטנים, אמרו פעם. בתכלית. ברחל ב " 

 . . )שולמית הר אבן( " מד המוסרי הבסיסי י בהפשטות שמחוץ למציאות, המאבדות מהר כל כך את המ 
דעותיהם וצרכיהם -לוחות ושברי לוחות מונחים בארון " - ומצד שני אמר לי חבר בימים האחרונים

שנשכיל בעז"ה ונמצא את הדרך להביא לשינוי המתאים לקהילה שלנו  ."כולם חשובים של
 . צביקה וקסמן   -שבת שלום                          .בצניעות ובהתחשבות

 

 ם שלו - שבת
 חג פורים שמח
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 שלום לכולם, 

 

 לא מוותרים על אף אח/ות | שרה עברון  - לעצור ולהגיע להסכמות משולחנה של מזכלי"ת |  
 

 הבשורות הקשות לא מפסיקות לזרום. נדמה כאילו מבית ומחוץ אין מנוח. 
 

בפתח דברי השבוע אני שולחת תנחומים למשפחת יניב מהר ברכה ומשתתפת יחד עם כל בית ישראל באבלם  
 הכבד על רצח של הבנים יגל והלל הי"ד. דבריה המרגשים של אסתי, אם הבנים, מהדהדים בעוצמתם.  

 

לים עד מאד,  המראות הקשים שהגיעו שעות ספורות אחר הרצח, של הלהבות העולות מחווארה הבוערת, מטלט
 וזוהי העת להצטרף לקריאתם של ראשי הרשויות: לא זו הדרך!  

 

יְך תֹּ " בִּ קֹום ַאֵחר ְוַאְת ּוֵבית אָּ מָּ ים מִּ ה ַיֲעמֹוד ַלְיהּודִּ לָּ ֵעת ַהזֹּאת ֶרַוח ְוַהצָּ י בָּ יׁשִּ ם ַהֲחֵרׁש ַתֲחרִּ י אִּ י יֹוֵדַע  כִּ אֵבדּו ּומִּ
ַגַעְת ַלַמְלכּו  זֹּאת הִּ ם ְלֵעת כָּ  . " )אסתר ד'(תאִּ

 

 אוהל ההסכמות.  המזכירות הפעילה קבלה השבוע החלטה לקחת חלק משמעותי בהובלה משותפת של  
התנועה מצטרפת בכך להובלת שביתת השבת ב'אוהל ההסכמות' שיוקם מול כנסת ישראל, בו יכונסו יחד מתנגדי  

 ת הפוליטית לעשות כן. ובקריאה למנהיגו לחתירה להגעה להסכמותהרפורמה ותומכיה ומי שבאמצע, 
 

 באוהל יהיה שותפים רבים: דמויות ציבוריות, ארגונים ואזרחים אכפתיים מן השורה. לא מוותרים על אף אח/ות!
לעצור ולהגיע להסכמות סביב הרפורמה  אוהל ההסכמות יקיים נוכחות ופעילות קבועה שקוראת למנהיגים 

 המשפטית. 
 

במהלך השבוע הוצאה קריאה לקיבוצים ובה בקשה והזמנה להצטרף ולהוביל. ההתגייסות למשימה הייתה  
 מיידית ומרגשת מאוד, וביחד עם השותפים הנוספים אנו נערכים לתחילת פעילות ביום ראשון.   

צחק, כפר  קבוצת יבנה וכפר עציון לקחו על עצמם את הפעלת השבוע הראשון. בנוסף אליהם הצטרפו בארות י
עציון, שלוחות, משואות יצחק, שדה אליהו, מעלה גלבוע ועלומים, וכן ישיבת מעלה גלבוע ומדרשת עין הנצי"ב.  

 ועוד היד נטויה!  
 

את תחום הלוגיסטיקה והארגון במאהל לקח על עצמו צביקי טסלר מקבוצת יבנה. את נושא שיבוצי הישובים  
נהלת אגף חברה. על התוכן וההנחיה אחראי אליעז כהן מכפר עציון.  מ - והתורנויות במאהל תנהל בת עמי זיידל 

   .עוד פרטים והצעות להצטרפות
 

 דמות שראוי להעלות ולהנציח    -אורי אליאב ז"ל  
 שנה להתקפה הגדולה על טירת צבי  75בערב מרגש ומרתק שהתקיים השבוע בקיבוץ טירת צבי ציינו 

והשיקו את הספר חדש "אדם בעמק", סיפורו של אורי אליאב ז"ל, חבר טירת צבי שהקדיש את זמנו לחקר נופי  
 הטבע של הארץ, תוך התמקדות בנופים בהם חי ופעל.  

אורי היה איש תורה ועבודה, איש של מורכבויות. הוא היה מקורב לפלחים ולרועים הערביים, לעולמם, להגיגי  
בותו של הערב בשמירת המורשת והנצחת דמותו המיוחדת, הביאה לחדר האוכל של טירת  לבם ולמורשתם. חשי

צבי קהל רב שכלל את בני המשפחה, חברי טירת צבי, תלמידים, מורים ומוקירי זכרו של אורי מכל תקופות חייו.  
ון יחד עם צוות  את הערב ניהל ביד רמה תלמידו וחברו של אורי, לוי גבעון. את הספר כתב פרופ' ישראל רוזנס

 היגוי שכלל תלמידים, חברים, ואנשי ארכיון טירת צבי שסייעו רבות באיסוף החומר.  
"יצאתי בהרגשה מרוממת בסוף הערב על כך שזכיתי להיות תלמידו של אורי" כתב גדעון ישראלי מעין הנצי"ב,  

 בפוסט נרגש בסיומו של הערב. תודה לכל המשתתפים והשותפים! 
 

 יום פטירתו של משה רבנו בקבוצת יבנה  - אל | כנס ז' אדר קבורת ארץ ישר
תֹוָרה )אבות א,א(.  במילים אלו סיכום הרב יובל ה, וֲַּעׂשּו ְסָיג לַּ ְרבֵּ ְלִמיִדים הַּ ֲעִמידּו תַּ ִדין, ְוהַּ את    שרלו  ֱהוּו ְמתּוִנים בַּ

 השיעור המאלף על החזרה לקבורת בשיטת ארץ ישראל.  
במסגרת יום העיון בקבוצת יבנה שהתקיים השבוע באולם מלא ובסדר יום מרשים, העמיד הרב שרלו במרכז  

את שיטת הקבורה העתיקה, במקום לשאול   ולחדש עלינו לעבור לשיטת קבורה זו  חובה דבריו את השאלה האם 
ו דיבר על נימוקים כבדי משקל בעד המעבר לשיטה זו, כגון מקום פיזי וזמינותם של  האם היא מותרת. הרב שרל

קרקעות לצרכי חיים ולצרכי עיבוד חקלאי במדינתנו, זאת בנוסף לדיון ההלכתי והאתי . בסוף דבריו קרא הרב  
בטל מהעיסוק  שרלו לשינוי שיעשה באופן מתון, שינוי שיתחולל תוך למידה שמותאמת לדור. אי אפשר יהיה להי

בשינוי, אמר הרב שרלו, אך חידד עד כמה הצלחתו תהיה תלויה באופן שבו ייעשה, ובנכונות לנהל אותו במתינות  
 ובאופן שקול ומושקע.  

תכנונית ואדריכלית,  - יום העיון בקבוצת יבנה, היה בדיוק ברוח הזו. הוא כלל למידה תורנית, למידה מקצועית 
שידרוש תהליך רחב. אנו גאים ושמחים על הזכות שקבוצת יבנה היא זו הולכת  וניכרה בו ההבנה שזהו מהלך 

לפני המחנה, ולוקחת על עצמה להוביל דרך ביחד עם גופים נוספים ותומכים במהלך ומחזקים את ידיהם של  
 העוסקים בכך.  

 
 שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה.            

 


