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 " ויצא "   רשת פ שבת  
 מאיר: - נותנת כוחות / סיון רהב   - רחל  

 שני פסוקים מדהימים מופיעים בפרשת השבוע, ושניהם מלמדים המון על כוחה של זוגיות וחברות. 
בתחילת הפרשה מסופר על אבן כבדה שהונחה על פי הבאר. אבל מה קרה כשיעקב רק ראה את רחל, בפעם 

ת ָרֵחל... ַוִיַגש ַיֲעֹקב ַוָיגֶׁל ר ָרָאה ַיֲעֹקב אֶׁ ן ֵמַעל ִפי ַהְבֵאר". פתאום האבן הגדולה,   הראשונה? "ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ בֶׁ ת ָהאֶׁ אֶׁ
שבדרך כלל צריך כמה רועים כדי להרים אותה, הופכת קלילה. המפגש העוצמתי עם רחל כמעט מבטל את  

 כוח הכבידה.
אחר כך יעקב עובד שבע שנים כדי לזכות להתחתן עם רחל, והתקופה הזו מתוארת בפסוק המפורסם והיפה:  

ַבע ָשִנים, ַוִיְהיּו ְבֵעיָניו ְכָיִמים ֲאָחִדים ְבַאֲהָבתֹו אֹוָתּה".  "ַוַיֲעבוֹ   ד ַיֲעֹקב ְבָרֵחל שֶׁ
שבע שנים ארוכות הופכות לימים אחדים. אם קודם כוח הכבידה כמעט התבטל, עכשיו גם מישור הזמן מאבד 

 את משמעותו.
שי, של דמויות שמעוררות בנו השראה ונותנות  הקשר בין יעקב לרחל מזכיר מה הכוח של אהבה, של קשר אנו

כוחות. יש אנשים שמקצצים לנו את הכנפיים, ויש כאלה שפשוט נותנים לנו כנפיים. לצידם של אילו אנשים  
 אנחנו בוחרים לחיות? 

 נר זיכרון      

 

 תש"ע כסלו  י"ב -ז"ל   שמחה לופסקי 
 

 תשפ"א כסלו  י"ד -ז"ל  יצחק דישון 
 

 תשס"ה כסלו  ט"ו  -ז"ל  מרים כפרי
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 שהשמחה במעונם 
 טוב  - מזל 

 

 נטע. ו   בת לאור   , לישראל רותם ולכל המשפחה להולדת הנינה, נכדה לעדנה ואלי 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 

   שבת   זמני              
  

  16:02  הדלקת נרות 
 

 16:22 מנחה וקבלת שבת   

 

 17:12   השבת צאת 

 
  

 ברוך דיין האמת  
 

 כואבים ואבלים על פטירתה של 

 ז"ל  רחל ארציחברתנו היקרה 
 

 , גלעד יפעת, גליתומשתתפים באבלם של 
 ומשפחותיהם. 

 

 תנוחמו מן השמיים. 
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 פינת ההלכה 

 

 "...!חנוכה?בכן בשבת ולא : "נורה חשמלית

 

נ יכולה  להלכה,  כנר חנוכה.ורה חשמלית  נעמוד הפעם    לשמש כנר שבת, אבל לא  על הטעם וההבדל 

 בשורות הבאות:  
 

לקיים את המצווה בברכה   בשעת הצורך אפשרש  ,דעת רוב הפוסקים,  נר שבתלעניין   

נר השבת   נורה חשמלית, מפני שעיקר תפקידו של   ת הדלקשמכיוון  )  .להאירבהדלקת 

מכון 'צומת' פתרון פיתח  אסורה מסיבות בטיחותיות.    מלון ובבתי חולים  בחדרינרות  

הלכתי שיוכל לתת מענה להביא את אור השבת אל המקומות שבהם קיים בכך קושי. 

דקורטיבי,   חשמלי  פמוט  ערכת  בדמות  זה,  היקרה   מאפשרפתרון  המצווה  קיום  את 

. מצו"ב הצילום  והחביבה הזאת גם לאלו שמסיבות שונות אינם יכולים לקיים את המצווה כמאמרה

 . של 'נרות' אלו(
 

, ולכך  ידי חובת המצווה בנורות חשמל  שאין יוצאים  ,דעת רוב הפוסקיםכאן    ,נרות חנוכהאך לעניין  

 מספר טעמים:  ,מובאים בהלכה

 

 מפני שאין הן נחשבות כנר, שאין בהן פתילה ושמן.   .א

 הואיל ואורם חזק מאוד יש לחוש שהן נחשבות כאבוקה ולא כנר.  .ב

במציאות בעת תקנת חז"ל, יש לומר שלא נכנסו בכלל הנרות מפני שלא היו  ":  הרב קוק כתב .ג

כיוון שהחשמל לא נתגלה בעת שתקנו חכמים את    (מצוות ראיה או"ח תרעג)"  שעליהם חלה התקנה

את  בהם  לקיים  שאפשר  חכמים  בתקנת  שכלולים  הנרות  מסוגי  כאחד  נחשב  אינו  המצווה, 

 . המצווה

לפיכך עליו להיות דומה לנרות המקדש, וכיוון שנורה חשמלית נר חנוכה נועד להזכיר את הנס,  .ד

 .אינה דומה לנר, אין יוצאים בה ידי חובה
 

שעל ידי כך יזכיר את    בלא ברכה, כשר, ידליק נורות חשמליות  חנוכה  אולם בדיעבד, כשאין לאדם נר  

המצווה את  בכך  יקיים  אף  הפוסקים  מקצת  ולדעת  במקומות  .  הנס,  להעמיד  נוהגים  ציבוריים  יש 

שתקנו   שאין מקיימים בהם את המצווהחנוכיות גדולות עם נורות חשמל שאורן נראה למרחק רב, ואף  

 ., שעל ידי כך מזכירים לרבים את נס החנוכה יש בזה מעלהחכמים, מכל מקום 

                         

 .מיכאל שבת שלום ומבורך, 
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 תודה 
 

בשם כל משפחת רותם אנחנו רוצים להודות בכל ליבנו לקהילת שלוחות על התמיכה והעזרה,  
 הן מצד המוסדות והן מצד אנשים פרטיים. 

 

 הרגשנו עטופים ומחובקים ועל כך אנחנו רוצים לומר תודה גדולה.  
 

 משפחת רותם. שנתראה רק בשמחות.      
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 הספד לרחל ארצי ז"ל / עליזה גלבוע 

 

 יקרה, רחל 
 

 והבאת לנו את ראובן היקר,לשל"ת  -הגעת אלינו במסגרת שרותך בגרעין נחל "עציון" 
 השלמתם האחד את השנייה.  ,זו הייתה זוגיות יפה ומחבקת

 

 צא דופן לתקופה, בבריאות ובחולי נלחמת עבורם  ו היית אמא מסורה ודאגת לילדייך באופן י 
 תר.שיקבלו את כל צורכיהם ואת הטיפול הטוב ביו 

 

 היית ברוכת כישרונות, אהבת לשיר ומצאת לך בית בחבורת הזמר "שדות שבעמק".  
 הנעמת לנו באירועי תרבות בשירה, בחידודי לשון ועוד.

 

 אני זוכרת בביקורי אצלכם את הקישוטים היפים ששזרת מפרחים יבשים בכל פינה בבית.
 

 אני גם זוכרת מתנות קטנות ארוזות בקפידה, עם יצירות כאלו ואחרות וכמובן אליהן מוצמדים  
 חמשירים ושירים קטנים הבנויים משמו של זה שזכה במתנה.  

 

 הגעת אלינו מירושלים שם חיית בתקופות קשות של עוני וצנע. על זה בטח יספרו ילדייך 
 ירושלמית שורשית, מכובדת.   על ידי בני משפחתך, משפחה ו והספרים שנכתב

 

 ידעת להעריך דברים קטנים שאנחנו הקיבוצניקים ממש לא הבנו כמה יקרי ערך הם.  
 

 ממה שאני זוכרת/יודעת וזה רק קצה הקרחון. - ובכמה מילים על תרומתך לקיבוץ
 שרתת את הקהילה במה שנקרה אז "אספקה קטנה", כשהכנת חבילות לכל משפחה  

עם מצרכים חיוניים עפ"י הזמנה. מאוחר יותר זכית לספק צרכים אלו בגרסה המודרנית,  
כשניהלת את הכולבו ודאגת לתת לנו חוויה של חנות בעיר, שהבאת לכאן מכל טוב הארץ  

 .  פקס מפנקיםמדברים סופר חשובים לפיצ'
 

בהמשך ניהלת את מחלקת הדואר וגם שם במסירות רבה דאגת ולא נחת עד שכל מכתב סורר  
 הגיע ליעדו. 

 

יזמת פרויקט מקסים ומורכב של הכנת חוברת זיכרון לכל חבר שנפטר, בה אספת את כל  
אותו חבר או חברה בהד הגלבוע ובדפי המידע   ע"י, -על ונכתבו -המקורות והכתבות שכתבו 

 אותם לחוברת מכובדת.ואיגדת 
 

 בו היה סיפור ילדותך בירושלים כשביום ירושלים ובהזדמנויות   שהשקעתפרויקט נוסף 
 שונות נקראת לספר בבתי ספר ובבתי הילדים על תקופה מיוחדת זו של ירושלים תחת שלטון 

המשפחה הירושלמית שלך שהיית כה   ,מצור וצנע. על חוויות ילדות ומשפחה מאושרת בריטי,
 ה בה. גא

 

 על כל אלה ועל גלית חברתי הנפלאה תודה.  
עליכם ... גאה יחד עם אבא .התנחמו בכך שנשמתה של אמא נחה עכשיו  -יפעת, גלית וגלעד  

 ועל המשפחות היפות שהקמתם.  
 

 נוחי בשלום על משכבך.   -רחל יקרה 
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 גלית-/ הבת אהספד לאמ
 

 .  בת ירושליםכרם לברכה. אמא שלנו. רחל בת גרשון ועליזה ז
 

 , מן ההר אל העמק.הרחק ממחוזות ילדותך אותך הוביל חייך נתיב
   .ובבחירותייךבה  את האמנתאך  ך,תה דרכיקלה היתמיד לא 

אביך  בית  על  מרתקים  הבחיק משפחה מלוכדת וחמה. סיפורייך ,  בצל מלחמהונעורים ילדות חווית שנות  
 ליוו את חיינו.   - ירושלים ,שייח' ג'ראח ,שמעון הצדיק ,ילדותך ושכונת

שיועד לקיבוץ   והצטרפת לגרעין הנח"ל "עציון"   עזבת את בית הורייך.  הלכת עם צו ליבךבגיל שמונה עשרה  
 טירת צבי.  

כאשר השתלבת ומוסיקה,  אהבתך לשירה  את    יםהגש . הצלחת לעשית בקיבוץ שלוחות  את פרק השל"ת
נפשותיכם   כמוך.מר.  ז, חובב  עולה חדש מבוסטוןפגשת ב,  מסגרת כנס מקהלותכך, בות הקיבוץ  במקהל

בזו באהבה זו  בקיבוץ.  נקשרו  ביתכם  והקסום אשר  הצעיר,    שלוחות  בחרתם להקים את  בנוף הפראי 
 . לו בשמחה את שם המשפחה העברי שאימץ יךעלי תקיבלואת  הגלבועלמרגלות 

כאשר  רבה,  נאמנות  במילאת  אותם    -  מגוונים, בתפקידים  נכבדה  " קריירה קיבוצית" עידים על  מ  קורות חייך
 .  יךלנגד עיניתמיד עומדת טובת הציבור 

,  סבתא למופת  ימי שמחה והודיה.בבזמני קושי ומשבר, כמו גם  עמוד התווך המשפחתי  .  לביאהאמא  היית  
ולתשבצים. שפה ההקנית להם את חיבתך לרזי ה,  נכדייך מרגע הולדתםכחת בחיי  נו עברית, לחידות 

 הישגיהם.    בהם וב תמיד התגאית
נה לו  וק  אויב מרבכאב כיצד    ראינו. בצד ההתמודדות עם האובדן,  כתו של אבאלהחיוך בעינייך כבה עם  

 ך.תה כה יקרה לישהי ,שליטה על חייך ועל עצמאותך
 .  אור גדול בתוך ימי אפלה. נולחיינכנסה  נפלאהנטלי הכאשר  חסד נעשה לך ולנו

והיא הייתה   היית לה כאם  -במשך כחמש שנים  ואת הטעם.  , את החיבוק  החזירה לחייך את השמחה  נטלי
 ואנחנו אימצנו אותה אל ליבנו ומשפחתנו. , לך כבת

 .  בחודשים האחרונים, נאחזת בחיים כלוחמת אמיתית
  המעטפת הקהילתיתעל  ו  הטיפול המסור שזכית לו. על  השנים הטובותעל  בהודיה.  אך גם  ליבנו מלא בעצב  

 שתמכה בנו לאורך הדרך. 
 

ובוחרת    טופה באהבהעבביתך,  אשרינו שזכינו לחלוק איתך רגעי משפחה יקרים ולהיפרד ממך כשאת  
 במנוחה ובשלווה. 

 
 

 כהנא שקד-הספד לסבתא / הנכדה
 

 .אחת לזמן מה, היישר מן העיר הגדולה, אנו מגיעים אל הקיבוץ
 לא לומר 'קופחת'( ש)  צועדים לאורך גדר המערכת, למרגלות הגלבוע, תחת השמש הבוהקת

 . והרוח החמימה
ועוד לפני שעולים על שביל  איפשהו בסיבוב, אל מול קבוצת האקליפטוסים, אנו חוצים את המדשאה

 .סבא וסבתא מקבלים את פנינו ,האבנים הלבנות, המוביל אל מפתן הדלת
 .והבית הוא תמיד אותו מקום חמים, מואר ונעים, שטוף בגוונים של כתום, חום ועץ

ובערמה השוכבת בסל העיתונים,  מדפי ספרים גבוהים ותמונות משפחתיות מקשטים את קירות הסלון
 .שלמותולא ניתן למצוא תשבץ אחד שאינו פתור ב

כחול בהיר עם סל  " תלת אופןה"  אופניואנחנו, הילדים, נרגשים, מצפים ומחכים כבר לטפס אל תוך סל 
 ... שעבורם מאורע זה הינו פסגת השבוע, בורגניים ,לבן מאחור, שיכול להכיל בדיוק שני נכדים קטנים

, או אל פינת החי, או  אל חדר האוכל ובקרוב יזכו לנסיעה בלעדית עם סבתא רחל בין שבילי הקיבוץ
 !אל המשרד של סבתא, משרד הדואר - במקרה הכי טוב

ואולי סתם למיין מסמכים אל  מעטפותעל הואם באמת יתמזל מזלם, היא תאפשר להם להדביק בולים 
 !מרגשיהיה   -כך או כך  שבמשרד...תוך המגירות הרבות 

 ... וגם כשיעברו הרבה שנים, ישנם דברים שאינם משתנים
 קבלת ברכת אקרוסטיכון בכל יום הולדת )הלא הוא אחד מסימני ההיכר של סבתא רחל(  - למשלכמו 

 .או סיפורי ילדות על באר מים בחצר הבית בשייח ג'ראח
כשאני חושבת על סבתא, אני רואה לנגד עיניי    ועדיין   רות בחייה תג קשה להתעלם מהשנים האחרונות והמא 

 ... "ועדיין יכולה לשמוע אותה קוראת לי "שקדיליין    המלווה בצחוק מאופיין שכזה עם חיוך    מאירת פנים   , אישה יפה 
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 מועדת בית הכנסת 
 

 בית מדרש 
 

 . קרב לבמ הן תודה להשבוע לקחו יוזמה ברוכה מספר חברות וסידרו את ספריית בית המדרש,  
 

 מבקשים להחזיר ספרים למקומם בתום הקריאה.  ו בהזדמנות זו, אנ
 

 ספרים מהבית ולהשאירם בבית המדרש.  כמו כן, לא להביא
 

 : חלוקת תפקידים בועדת בית כנסת 
 

 על מנת שחברים ידעו לפנות בנושאים שונים הקשורים לבית הכנסת, זוהי חלוקת התפקידים.
 

 תפילין ומזוזות. הנחיה כללית של הועדה, לוחות זמנים, ספרי תורה,   -  הרב מיכאל
 

 מרכז הועדה, בעלי תפילה.   -   שמואל
 

 שעוני שבת, אורות ומזגנים, העלאת קרואים בשבת ומועדים.  -  אבי בוכהלטר  
 

 תחזוקה שוטפת, חומשים, סידורים.  -  שלמה שרגא  
 

 לוגיסטיקה: פרוכות, הבדלה, קופת צדקה, בריתות, חתונות, קידושים. - צוריאל ביאלה 
 

 שיר הכבוד, קבלת שבת.   -  ן יונתן אלטמ
 

 עזרת נשים, מקומות ישיבה לנשים, דרשות, קידושים.   -   נורה דיגורקר 
 

 קידושים.  -  נירה ריטמן 
 

 בימי חול, מנחה וערבית ימי חול.  8:00מנחה א' שבת, מנין   -  יותם גלעד  
 

 סידור עליות לתורה, הפטרה, הגבהה וגלילה.     -     איציק פרס 
 

 בעלי קריאה בתורה.    - אילן חרובי  
 

 ימי חול, מקומות ישיבה, מנחה ב' בשבת.  6:00שחרית  -דייויד סנדהלם 
 

 שמואל.   - י בכל ענין יכמובן, שכולם מוזמנים לפנות אל
 
 
 

 ברוך דיין אמת / רענן וייס
 

 אני לא רגיל לדבר בציבור אבל חייב לכתוב כמה מילים על מרים. 
 

שחיפשתי מישהו להיות אחראי על בית אימון של ההודים ואיתן הציע לי את  כ   1990- זה היה ב 
 מרים.  

 

לא האמנתי שהיא תרצה את העבודה המלוכלכת הזאת אחרי הרבה שנים בתפקידי ציבור חשובים  
)אחראית מטבח, מזכירת פנים(. התפלאתי איך מהיום הראשון היא לקחה פיקוד ולא הסתכלה לאחור.  

 מאד.    ים מיוחד   ים השנים שעבדנו ביחד היה לנו יחס   30במשך  
חרי סיבוב בלול, כוס קפה וביצה קשה היא הייתה  לא הייתי צריך להתערב בעבודה היומיומית. א

מדווחת לי על כל הבעיות. לא רק שהתוצאות המקצועית שלה היו הכי טובות מכל המגדלים באזור,  
היא גם הספיקה תוך כדי לרקום מעילים לספרי תורה ופרוכות בזמנה החופשי וגם להתנדב כל 

 אני עדיין לא מבין.   ,פיקה הכל שבוע בבית אבות בבית שאן. לא יאומן!  איך היא הס 
 

שנתיים והייתי צריך בעצמי להחליף אותה בתפקיד הבנתי כמה  כנאלצה לפרוש לפני  כשהיא 
 היא חסרה לי.  

 מאד קשה לראות את ההתדרדרות שלה בזמן האחרון אחרי חיים של מרץ וחשיבה על הזולת.  לי  היה  
 

 . ך תנחומי לישראל וכל המשפחה. יהי זכרה ברו
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 המרפאה מ
 

   4-9.12 - שלשעות פתיחת המרפאה בשבוע 

 
  : ותיקו במסגרת חודש ה 

 

   ,הרצאה בנושא: תזונה בגיל השלישי  תתקיים
 

   בבית דורות.  20.00בשעה   (, 7.12)  , י"ג כסלו ביום רביעי 
 

 מוזמנים. תזונאית מבית חולים העמק.  מרים שטריקר, - המרצה 
 

 

 חגית ו.   -בת שלום ש
 

 

 
 
 
 
 

 שיוך דירות 
 

 שלוחות סיימה להגיש לרשות מקרקעי ישראל את כל החומר הנדרש לשיוך בחלופת האגודה.  
 

 השלב הבא הוא הגעת שמאי לקביעת ערך המגרשים שלאחריו יוגש לקיבוץ לתשלום.  
 

עקב משימות מימון נוספות שיש לקיבוץ התבקשנו לעצור בשלב הזה על מנת לבחון את  
אפשרות המימון. המזכירות וצוות שיוך דירות קיימו דיון בנושא, והועלו הצעות שונות כולל שינוי  

 מסלול השיוך. 
 

שה  ו הנושא יועבר לחברים להחלטה באסיפה ובקלפי. לקראת הדיון באסיפה נקיים של 
 הסברה. מפגשי  

 

 ההסברה הם:   מפגשי מועדי 
 

 . 19:00עד   17:00עה שב  (,8.12) , י"ד כסלו יום חמישי 
 

 . 22:00עד   20:00בשעה  (,8.12, י"ד כסלו )יום חמישי 
 

 . 19:00עד   17:00בשעה  (,11.12) , י"ז כסלו יום ראשון 
 

 . המפגשים יהיו בבית דורות
 . ברלוביץ שמואל     

 
 
 
 

 
 קבלת רופא  קבלת אחות  בדיקות דם 

 קבלת קהל 
 מזכירה 

 טיפת חלב 

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

 8:00-9:00  

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

 בתאום עם אורה      ג'

 ד'
7:30-8:10 

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

13:30-16:30   

8:10-07:0 'ה  8:30-10:30  8:00-9:00  

  8:00-9:00 8:30-10:30 8:30-12:30  ו'
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 מהמזכירות 
 

   2023הצגת תקציב קהילה לשנת  .1
לשנת   .א הקהילה  הקהילה  2023תקציב  מנהל  ע"י  הכנתו    , הוצג  לאחר  וקסמן,  צביקה 

 הקהילה.  בהנהלת
המיסוי   .ב הרכב  בתקציב,  המרכזיים  השינויים  האיזון  הוצגו  מס  והפחתת  המוניציפאלי 

 המתוכננת. 
ולכלל  .ג קלאסיים  לחברים  ושימושים  מקורות  בין  מהפרדה  המורכב  מבנה התקציב  הוצג 

 הקהילה, והתקיים דיון בנושא. 
המזכירות מברכת את הנהלת הקהילה ואת מנהל הקהילה על העבודה היסודית   החלטה:

יתקיים דיון המשך בעוד כשבוע ימים, מבנה התקציב יובא לקבלת משוב מהציבור ולאחר  והמקצועית. 
 מכן לאישור האסיפה. 

 

 מוזמן צוות שיוך    -בחינת חלופות למימוש שיוך דירות   .2
במסגרת מימוש השיוך, בוצעה בחודשים האחרונים עבודה לבחינת מספר חלופות למימוש  .א

ויש    הוהתזרימי וזאת לאור ההבנה שהמציאות הכספית השתנת  השיוך בהיבט המימוני 
 לבחון את ההיתכנות הכספית להשלמת השיוך. 

במסגרת בחינת החלופות, נבחנו מספר אפשרויות למימוש השיוך בהתבסס על הערכת   .ב
 עלות שמאות למגרש. 

מצב העניינים בבמסגרת בחינת החלופות, עלה הצורך להשתמש בקרן שיבולת וההבנה ש  .ג
 יש לשקול גם מתן מענה לעניין הסדר הבנים ומס האיזון הנושא לבדו את כל ההסדר.   הנתון 

במסגרת הדיון הוצגו החלופות לאפשרויות השונות באופן מעמיק ומקיף, כולל עלויות מיסוי   . ד 
 משוערכות: 

 .חלופת אגודה מלאה )רכישת כל המגרשים העתידיים( במימון מלא של הקיבוץ (1
מינימאלית )רכישה ללא שלושים ושלשה מגרשים עתידיים( במימון מלא חלופת אגודה   (2

 . של הקיבוץ
 .חלופה ישירה )שיוך קנייני( בתשלום מלא של הקיבוץ בגין מגרשי החברים הוותיקים (3
חלופה ישירה )שיוך קנייני( בתשלום הראשוני הנדרש של הקיבוץ בגין מגרשי החברים  (4

 .בנים הוותיקים, תוך מתן מענה מהותי להסדר
 :התובנות בדיון ע"י מרבית הנוכחים .ה

חלק   (1 ללא  וגם  המלאה  האגודה  חלופת  בסיס  על  שיוך  לביצוע  כלכלית  היתכנות  אין 
 .מהמגרשים עדיין ישנם סימני שאלה מימוניים וסיכונים שיוטלו על הקיבוץ

באופן שהקיבוץ יישא בכל העלויות הנדרשות בשלב ביצוע השיוך    ,החלופה הישירה (2
ומתן  )כ    בפועל  למרבית הסדר הבנים  והפסקת מימון הסדר   80%מענה  מהיתרה( 

איזון  מס  באמצעות  ומקבל  תמייצר  ,הבנים  פנימיים  החלופות    תאיזונים  על  עדיפות 
 . האחרות

 
   החלטות: 

 א. המזכירות מבקשת להודות לשמואל ברלוביץ, לניב ליש ולצוות שיוך על העבודה היסודית  
 וך בשלוחות. וההשקעה הרבה בקידום נושא השי     

 

המגמה בצוות שיוך והמזכירות הינה להמליץ על מימוש החלופה הישירה )שיוך קנייני(  .ב
בתשלום הקיבוץ של השלב הראשון ההכרחי בגין מגרשי החברים, תוך מתן מענה מהותי  

 להסדר בנים והפסקת מס האיזון על מרכיב הסדר הבנים.
 

ז .ג בנושא  הסברה  מפגשי  יתקיימו  הקרוב  החודש  יו"ר  במהלך  ע"י  יובלו  אשר  לציבור,  ה 
 קיבוץ וצוות השיוך. ה

 .בשם חברי המזכירות  - אורן גל, יו"ר המזכירות  
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 אסיפת חברים  

 תתקיים אי"ה  

 (  6.12.2022בכסלו תשפ"ג ) ב, י" שלישי ביום 

 )שימו לב לשעה(  :0320בשעה 

 האסיפה תתקיים בזום 
 

 מתבקשים לעדכן את רפי אלון. חברים המעוניינים להשתתף באופן פיזי  
 

 https://us02web.zoom.us/j/82622763346להלן הקישור ל"זום"  
 

 סדר יום לאסיפת חברים 
 

 .  BDO- מוזמן רו"ח אריה ברון    -   2021הצגה ואישור דוחות כספיים   .1
  

                                                                         אישור העברה לקלפי.   -  קבלת חברים חדשים  .2
 משפחות: גרבר, דשן, סיטרואן. מציג יוסי יעיש. 

 

 מציג שי.  -אישור הרכב המזכירות הנוכחית  .3
 הנהלת האסיפה.  - מוזמנים       

  
 

 
 יו"ר הקיבוץ של   ו ולחנמש 
 

 , מן השמיים תנוחמו.ומשפחת ארצי  רותםשל משפחת  ן אני מבקש להשתתף בצער
 

 רו"ח שלנו.   י פה ע"י באס 2021בשבוע הקרוב יוצגו הדוחות הכספיים של  -אסיפת חברים 
 צב הכספי של הקיבוץ על תאגידיו. מחשוב שתשתתפו ותתעדכנו ב

 סיטרואןו   גרבר, דשן פה נאשר להעביר לקלפי את בחירתם של שלושת המשפחות:  י באותה אס
 ונאחל להם בהצלחה.

פרישתו  על  יעיש  יוסי  של  הודעתו  לאור  המזכירות  של  ההרכב  בעדכון  יעסוק  שלישי  הסעיף 
 מהפורום. 

 

בשעה טובה סיימנו יחד עם צוות השיוך את הדיאלוג על מתווה השיוך ומקורותיו,   -צוות שיוך  
 ועו.וזאת לנוכח העלויות הנדרשות והמקורות שאנו נדרשים להעמיד לטובת ביצ

והמזכירות,   הצוות  המלצות  עם  הציבור  כלל  שיתוף  לטובת  מפגשים  נקיים  הקרובים  בשבועות 
 כשברקע ההמלצה לשלב פתרון כספי ל"שיוך הדירות", ל"הסדר בנים" ולטיפול בתשלום 

 "מס האיזון". 
 

ועסקים   קהילה  ותקציבי  האינטנסיבי   -תוכניות  העיסוק  את  נשלים  הקרוב   בתוכניות   בחודש 
 רות השונות ונביא לאישור האסיפה. במסג

 

לרותם שכטר יחד עם עובדי הלול על אופן ההתמודדות    -  אני מבקש להודות   -שפעת העופות  
 מורכב, שעדיין לא מאחורינו.האירוע ב
 

 נאחל לכולנו המשך גשמי ברכה כשפנינו לחג האורים המתקרב.  לסיכום,
     

 .שי גרוסמן  -שבת שלום 

 
 

 

 ם שלו - שבת  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82622763346&data=05%7C01%7C%7Cfa41e0f7b04d4920772508dad2ab21bf%7C437e7a91eb6043ca8fb00078099005aa%7C0%7C0%7C638053929721256938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=w6b83ZrcGxi0ex9jnew%2BtEHWn%2BFUqQTK77UV0YG8E6Y%3D&reserved=0

