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 " תרומה "   רשת פ שבת  
 מאיר: - מה המתנה הכי גדולה? / סיון רהב 

 מתנות. שימו לב איך הטון מתחלף בפרשת השבוע: המתנה הכי גדולה שאפשר לתת למישהו היא להפסיק לתת לו רק  
עם ישראל לא רק הודה, אלא    - קריעת ים סוף, מתן תורה ועוד    - אחרי שקיבלו אינספור ניסים ושפע של חסדים  

 גם התלונן על רעב וצמא ורצה לחזור למצרים. בהמשך היו אפילו מי שעשו את עגל הזהב. 
חּו ִלי  אבל השבוע בפרשת "תרומה" הכיוון מתהפך:   ִיקְּ ל וְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ר ֶאל בְּ בֵּ אלוקים לא רק נותן אלא גם דורש: ״דַּ

רּוָמה״. תתרמו, הוא מבקש, תבנו משכן, תתנו כסף, תתחילו לפעול בעולם הזה.    תְּ
ומה קורה מייד אחר כך? מתחילה בעם תנופה של עשייה חיובית, של אקטיביות מבורכת, של תרומה והתנדבות,  

רק צריכים משימה שתיתן להם    - זה נכון בהרבה תחומים בחיים. לפעמים ילדים שמשעמם להם    . בלי תלונות 
צריכים רק    - ניצוץ בעיניים )וזה יכול להיות אפילו לשטוף כלים(. לפעמים מבוגרים שחשים שהכול אפור ומדכדך  

 להרגיש שליחות ומשמעות במה שהם עושים.  
אנחנו מרגישים    - ביחסים עם אלוקים ועם בני אדם: כשאנחנו נותנים ופועלים  פרשת תרומה מגלה לנו סוד גדול  

 יותר קשורים, יותר שמחים ויותר מחוברים. מוזמנים לחשוב על דוגמאות מהחיים שלכם. 
 
 נר זיכרון          

 

 ד' אדר תשי"ז  -ז"ל   ר' יהודה לייטנר
 

 תש"ע ' אדר ד -ז"ל    שמואל לייטנר       
 

 ה' אדר תשנ"ב  -ז"ל מלכה גלזר                                                                          
 

 ז' אדר תשס"ז   -ז"ל חיים רימון                                                                        
 

 י' אדר תשס"ז  - ז"ל עמוס ולך                                                                       
 

 י' אדר תש"ע  -ז"ל יצחק גוטליב                                                                         
 

 
 
 
 
 

 השמחה במעונם ש
 טוב  - מזל 

 

  לרויטל ויונתן, ליורם ופרידה, לישראל רותם ולכל המשפחה להולדת הבן, הנכד, הנין.
 

 המשפחה, להולדת הנכד, הנין, בן ללימור וחגי. , לישראל רותם ולכל  לפרידה ויורם 
 

 לרחל, יאיר, מאיר ולאה כהן ולכל המשפחה להולדת הנכדה, הנינה, בת בכורה לשקד ועידן. 
 

 לשרה גודמן ולכל המשפחה להולדת הנינה, נכדה לנחמה ויוחאי, בת לניבה ורפאל. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 שבת    זמני
  

  17:01  הדלקת נרות 
 

 17:21 מנחה וקבלת שבת   

 

 18:08   השבת צאת 

 
  

 ברוך דיין האמת  
 

 אנו משתתפים באבלו של חברנו מאיר כהן 

 ז"ל זכריה כהןבמות אחיו 

 תנוחמו מן השמיים. 



2 

 

 

 פינת ההלכה

 

"לך כנוס את כל היהודים..."  

בשמחה"...  מרבין  אדר  ב  "משנכנס  הבאות  בשורות  נעסוק  יום והפעם   של  אופיו 
יצומו כאשר    תענית אסתר. גזר להשמיד את כל היהודים, ביקשה  אסתר ממרדכי, שכל היהודים  המן 

ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון הּוא  שלושה  ימים כדי ששליחותה אל אחשוורוש תצליח:   לֹוָׁשה ָעָשר יֹום ֹחֶדׁש ִניָסן"בַּ … ִבׁשְׁ
ָכי:  בֹו… דֳּ ָהִׁשיב ֶאל ָמרְׁ ר לְׁ תֵּ תֹאֶמר ֶאסְׁ יְׁ   וַּ נֹוס ֶאת ָכל הַּ ְך כְׁ לּו  לֵּ ל תֹאכְׁ אַּ י וְׁ צּומּו ָעלַּ ׁשּוָׁשן וְׁ ִאים בְׁ צְׁ ִנמְׁ הּוִדים הַּ

ָלה ָויֹום..." יְׁ ֹלֶׁשת ָיִמים לַּ תּו ׁשְׁ ל ִתׁשְׁ אַּ זוהי למעשה 'תענית אסתר'. אלא תענית זו במקורה אירעה בחודש   וְׁ
 !  בחג הפסח –בתאריכים: י"ד, ט"ו, וט"ז בניסן  ניסן

 

כיום הצום אינו בחודש ניסן )וגם אינו שלושה ימים( מכיון שבחודש זה אין צמים ומספידין. יש המבארים 
ֶמֶלְך    שצום זה חל בתאריך י"ג אדר, מכיוון שבמגילה נאמר: ִדינֹות הַּ הּוִדים ֲאֶׁשר ִבמְׁ יְׁ ָאר הַּ ָעֹמד   ִנְקֲהלּו"ׁשְׁ וְׁ

יֹום   ָׁשם ... בְׁ פְׁ ל נַּ ֲהלּו" משמעותה בחז"ל לא רק אסיפה אלא )ט, טז(.   "  ֶדׁש ֲאָדרְׁשֹלָׁשה ָעָשר ְלחֹ עַּ המילה "ִנקְׁ
ויקהל, ט"ו[."יום תענית"   ולכן סמכו   ]שאילתות,  בזמן שנערכו מלחמות היה מקובל לצום ולשוב בתשובה 

ואכן   באדר.  י"ג  ביום  היהודים  שעשו  לתענית  אסתר  תענית  את  מתקופת חז"ל  עוד  ישראל,  כל  מנהג 
לפני שנכנסה אל המלך כדי לבטל את    הגאונים,  זכר לתעניות שהתענתה אסתר  להתענות בי"ג באדר, 

הגזירה, וזכר לתענית שהתענו ישראל בי"ג באדר באותה שנה. שגזירת המן הרשע היתה, כי ביום שלושה  
.  עשר לחודש אדר, ישמידו, יהרגו ויאבדו את כל היהודים, נער וזקן, טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז 

 ועל כן נהגו ישראל, להתענות בכל שנה בי"ג באדר. 
 

מבואר  והלא  פורים,  לפני  יום  תענית  תקנו  היאך  היא:  ההלכה  בספרות  המופיעה  מהשאלות  אחת 
ב'מגילת תענית' שאין מתענים ומספידים בימים שלפני הימים הטובים שקבעו חכמים לישראל? ומצינו  

וס'(   )הת. יש מי שבאר שהואיל ובטלה מגילת תענית, גם דין הימים שלפניו בטלו  אעל כך שלוש תשובות:  

)הרז"ה(  דעה אחרת סוברת שדין פורים כדברי תורה שאינם צריכים חיזוק, ומותר להתענות לפניהם  ב.  

"דברי הצומות וזעקתם", לפיכך    -והדעה השלישית סוברת שהואיל ויש לזה מקור במגילת אסתר    ג.
 מותר להתענות לפניו.  

 

הצומות הקלים נתקנו על ידי חכמים, , מפני ש דין תענית אסתר קל מדין שאר הצומות הקלים ככלל, 
יחד  ואילו תענית אסתר נקבעה על פי מנהגם של ישראל. אלא שלמעשה כמעט שאין הבדל בדיניהם.  

 עם זאת, כיוון שיסוד תענית אסתר במנהג, במצב של ספק נוטים יותר לקולא. לפיכך:  

חודש   .א וארבעה  עשרים  כל  מהצום  -יולדת  הקלפטורה  הצומות  שלגבי  ואף  בזה  ,  נחלקו  ים, 
 הפוסקים, ורובם מחמירים, בתענית אסתר יש מקום להקל. 

המשתה, .ב ימי  בשבעת  וכלה  )ולגר"א   חתן  אסתר  מתענית  ופטורים  הקלים  בצומות  חייבים 
 פטורים אף בצומות הקלים(. 

אף שאינם נחשבים חולים, כיוון שהם מצטערים הרבה, בשאר הצומות חייבים כואבי עיניים,  .ג 
)אמנם כתב הרמ"א שיצטרכו להשלים את הצום בצועד אחר אך דעת לא יתענו    בתענית אסתרלצום אך  

 הרב אליהו והרב ישראלי שדינם כחולה ולא ישלימו(. 

ונגינהלעניין   . ד  חמים  במים  החורבן, רחצה  אבל  משום  הקלים,  בצומות  להחמיר  שנכון  אף   ,
 אין מקום להחמיר. בתענית אסתר

 

  .ם, מיכאל חודש טוב שמח ומבורך לכול 

 

 
 

 

 

  

 

 



3 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מועדת בית הכנסת 
 

 משנכנס אדר מרבין בשמחה 
 

 כנסת בליל פורים.הועדת בית כנסת קיימה דיון בנושא קריאת המגילה בבית 
 

תרוצצות הילדים והרעש הרב הקשו מאד על הקריאה ולא אפשרו לצאת ידי  ה בשנה שעברה 
 קריאת מגילה. חובת 

 

החברים מתבקשים להושיב את הילדים לידם ולא לאפשר התרוצצות, ולהשמיע רעש ב"המן"  
   רק לפי האות מהגבאי.

 ועדת בית כנסת. שמואל  תודה, 
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 מידע תרבות 
 

( ערכנו ערב חשיפת אירועי תרבות. בערב זה הצגנו את אירועי התרבות  20.2ביום שני האחרון )
 לשנה הקרובה, את הקו המנחה שלהם ואת האופן שבו הם יתנהלו.הצפויים לנו 

לכל אירוע )גדול כפורים או קטן כהרצאה( יימצא מתנדב אשר ימונה כאחראי ראשי על האירוע  
 והפקתו, מה שיכלול: ניהול התקציב, גיוס מתנדבים לעזרה וכן יצירת תוכן פרסומי.

רועים, תוך כדי פנייה לכלל קבוצות הגיל  הרצון הוא לתת במה למתנדבים השונים בהרצת האי 
 בקיבוץ, במטרה ליצור גיוון, אך גם חלוקת עומס שווה בנטל היוזמה והארגון.

תודה למי שכבר לקחו על עצמם לארגן את האירועים הקרובים )פורים, חג המשק, אירועי יום  
 השואה והזיכרון ועוד(.

 כם על רעיונות לאירועי תרבות נוספים. נשמח לשיתוף פעולה של עוד מתנדבים, וכן לשמוע מ
 

   - 20:00בשעה ניפגש כולנו בבית דורות  ,(28.2) , ז' אדרביום שלישי הקרוב
 "הסיפור שלנו".   -להרצאה מפי רזי ואור כהן 

הרצאה על אב ובנו המתמודדים עם פציעה מורכבת של האב, המביאה אותם למסע של גילוי  
 תודה לנירית רוטשטיין על היוזמה ועל הארגון.  עצמי נועז.

 . אמיתי ושמיר
 

 
 
 

                          

 
 
 

 
 

 
 
 

 טורניר משפחות 
 

 טורניר המשפחות מתקרב וההרשמה עומדת להיסגר. 
 משפחות הבטיחו את מקומם. 20כבר מעל 

 את הדודים והדודות  ,אז קדימה תגייסו את הסבים והסבתות
 וכמובן את הילדים המתוקים ובואו לקחת חלק  

 בטורניר הנהדר כאן אצלינו בקיבוץ.
 

   -   ( 28.2)   ז' באדר   , ההרשמה עד יום שלישי 
 טסאפ הקהילתי. בקישור שמפורסם בקהילנט ובוו 

 

 

                                                 הצוות המארגן          

 
        מנהל הקהילהמ
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 מהמרפאה 
 

   26-28.2  - 1-3.3 - שעות פתיחת המרפאה בשבוע של

מתחם בדיקות הקורונה בבית שאן נסגר. במרפאת עומר בעפולה ממשיכים לבצע בדיקות כל יום,  
 שמגיעים. מומלץ להתקשר לשם לפני 

   17.30בשעה (, 1.3, ח' אדר )ביום רביעיאנו ממשיכים עם סידרת ההרצאות של הכללית. השבוע 
 חגית ו. -שבת שלום    .נפילות ותאונות ביתבבית דורות. נשמע שוב את מאיה שפונט והפעם בנושא 

 

 
 

 מועדת חברים
 

איציק פרס נענה לבקשתנו וישמש איש קשר בין בעלי הקלנועיות ואנשי השירות של  - לבעלי הקלנועיות
 מאחלים לאיציק הצלחה רבה בתפקיד. תל יוסף.

 

לא יאוחר מיום שישי, י"ז אדר    , חברים שמתכוונים לארח בפסח מתבקשים לפנות לשלומית לוי   - דירות לפסח  
 יוסי יעיש.       אש, ע"מ לתת מענה ככל שיידרש. (, מלאי הדירות מוגבל ולכן חשוב לנו להיערך מר 10.3) 

 
 ת הנצחה ומצו

 

אנו יוצאים לדרך ומקדמים הנצחה לבנים בגן המשחקים. ברצוננו לבצע צביעה    - פרוייקט הנצחה לבנים
 אומנותית על קיר המקלט. ילדי ביה"ס מגויסים למשימה ונשמח לסיוע מחברים נוספים. 

                                                                          יוסי יעיש.             נט ובהא ודע.-כשיהיו פרטים יותר מדוייקים נפרסם בקהילה
 
 

     
 +60מועדת 

בשיתוף עם הנוי, התחלנו לבצע תחזוקה בגינות ביום רביעי האחרון  - סיוע בתחזוקת גינות ותיקים
 הוותיקים שביקשו זאת, בהמשך לקול קורא שפרסמנו. נמשיך גם בשבוע הבא ביחד עם מתנדבים.  

נשמח מאוד למתנדבים מכל הגלאים,  . תודה רבה לזיו שניידר והלל סעאת על העזרה וההתגייסות
 ירות(. לחצי שעה עד שעה )כולל נוער, משפחות צעירות ולא צע

אני אהיה בקשר עם החברים הותיקים שפנו בנושא לתיאום גם השבוע, ובעז"ה בכל שבוע נקיים מפגש  
 התנדבות שכזה ונעדכן על המועד.

אנחנו בונים את המשך הפעילויות לחודשים הקרובים. מוזמנים לפנות אלינו עם   - מסתכלים קדימה
 .אורן שלום,שבת                       רצונות ורעיונות. 

 
 

 קלפי המועדת  
 

 

 
 

           
 
 
 

 אילן חרובי. -בברכה             

 
 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  

  8:00-9:00 11:30-14:00 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 

15:00-16:30   

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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 יו"ר הקיבוץשל   ו משולחנ
 

חברי קיבוץ הצביעו בקלפי השבוע   160מחמם את הלב לראות ש    -כמו שאומרים ההשקעה משתלמת  
והביעו את דעתם. מספר החברים הגדול שהצביע, מוכיח לנו שניתן וצריך לשתף יותר את חברי הקיבוץ  
במה שקורה אצלנו. זה בא לידי ביטוי במספר המשתתפים בערבי ההסברה והשיתוף הרבים שעשינו ויש 

 נים הרבה יותר מאשר לפניכן. לי תחושה שהיום החברים מבי
התוצאות מדברות בעד עצמן, ניקח אותן לגיבוש המלצות להמשך וכפי שעשינו עד    -  ומה מכאן והלאה

 כה, נשתף במהרה את החברים בכל הפרטים והתהליכים  הנדרשים ולא נסתיר דבר. 
 שיוך דירות יהיה בשלוחות והוא יעשה באופן מקצועי ואחראי.  - המסר המרכזי שלי

 

שלנו מגיע לשלב של התחלת העבודה על תקציבי ומיסי הקהילה לאחר גיבוש הצוות   השיח הקהילתי
המוביל. בתחום בית כנסת ודת אנו מגייסים גורם שיוביל תהליך קהילתי פנימי. בתחום העסקי אנו מגבשים 

 אבני דרך לפעילות בהתאם לנקודות שעלו בדיונים. 
 

בקיבוץ בכל הקשור למיקום הקליטה לאחר    תהליכי הקליטההתחיל תהליך של חשיבה לגבי המשך  
גם את המגרשים  למגרשי היורשים בקרוב. אנו בוחנים  גם לקליטה שתהיה  ג', תוך תשומת לב  תמר 

 במחנה וגם את המגרשים הריקים הנוספים. 
 

ום  פורום ההנהגה הכלכלית של הקיבוץ הדתי ניפגש ולהלן סיכום ותמצית התובנות שעלו במפגש הפור 
 שעלו:   בעלומים לגבי עתודה ניהולית בקיבוצים האתגרים המרכזיים 

 של ממלאי תפקידים ונציגי ציבור בהנהלה כלכלית: הצערה    - קיצור טווחי זמן והבשלה   ▪
לא עושה    - מציאות שבה נוכחות דומיננטית מדיי של דור ותיק חוסמת ומקשה מאוד על השתלבות צעירים  

 מקום ויוצרת כעיין 'תקרת זכוכית' מבוססת גיל סביב שולחנות קבלת החלטות. 
כוחות   ישנם  כמו  להיכנס;  מעוניין  לא שם...ולא מספיק  יש הרגשה שהדור הבא פשוט  בחלק מהקיבוצים 

 ליים' המושכים אותם החוצה מהמשק. 'צנטריפוג 
אלו מאידך לא מפנים כיסאות והדור הבא    - מובן שיש כאן מציאות רבת פנים ואולי גם אפקט ביצה ותרנגולת  

 אינו מזנב או נדחק אל אותם כסאות. 
הבנה כי הגוף הציבורי, הנהלה עסקית/משקית, חסר את הידע ותפיסה מותאמת    -   מקצועיות לא מספקת  ▪

התפקיד  לגביה    של  ולגבש  מציאות  לקרוא  יכולתו  את  שמחלישות  רלוונטיים  וכישורים  ידע  גם  ולעתים 
 החלטות טובות.  

שלרוב קל לגייס ולא תמיד תפקודם    - בין דרג ציבורי )חברי הנהלה כלכלית    פערי אטרקטיביות ומוטיבציה  ▪
 משמעותי( לבין בניית כוח ניהול בענפים ובעסקים.  

גם נשים שעוסקות בנושאי הרלוונטיים. כמעט    - אל שולחנות כלכליים ומשקיים, לרתום    קושי להביא נשים  ▪
 בכל המשקים יש תת ייצוג לנשים בתפקידים עסקיים.  

 מדיי בענפים ובעסקים וקושי לייצר עתודות פנימיות אורגניות מתוך המערכת לתפקידי ניהול.    דרג ביניים חלש  ▪
 ניהולי והשפעותיו.   עלו גם שאלות הנוגעות למבנה ארגוני  ▪

 פעולה מקומית לחיזוקו: אפשרויות ודרכים לקדם  הנה תמצית הנקודות העיקריות שעלו,  
כדי לשמר ידע בקיאות, סטנדרטים תפקודיים של גופי הנהלה וממלאי    החלפות מדורגות להקפיד על   

 תפקידים ורציפות בזיכרון הארגוני.  
של בתחילת קדנציה או בתחילת שנה לבנות מפגש  לקדם עם הנהלה כלכלית מהלך למידה והכשרה )למ  

צוות ציבורי לומד( שבין    - שעוסק רק בזה, או לחילופין סדרת מפגשים או משבצות העשרה מפעם לפעם 
 היתר מיישר קו על דרכי עבודה וציפיות, מחויבות, אחריות נושאי משרה ועוד...  

שיסדיר את צורת הפעולה בין חברי הצוות ויכול לצמצם אכזבות    כתב אמנה לסיים אותו בהכנת מעין  
 ולהגביר ערך מוסף. בתוך האמנה להסדיר גם תפקיד ציבורי מוחשי, למשל הגעה לאסיפות.  

ללמד את עצמנו להנגיש תוכן עסקי כלכלי ותחושת משמעותי לדור הצעיר. זו דרך טובה גם ללמוד את   
ולהתאים אליה את המס ה השפה   ו/או הצעירים  עכשווית  בין החברים החדשים  זיקה  רים באופן שיחזק 

 לעשיה המשקית והכלכלית.  
יסודית    ואיתור מקדימה,  ולדבר עם אנשים מתאימים שיציגו מועמדות    - לעשות עבודת רתימה  לצאת 

ולפעול בכלים לגיטימיים של פוליטיקה מקומית לקידום מקצועיות והתאמה סביב שולחנות קבלת החלטות.  
 ת מעורבות היא אינטרס משותף לטובת הציבור ומנהיגיו. הגדל 

דירקטורים חיצוניים שיכולים למשוך למעלה את תפקוד שולחן מועצת מנהלים או הנהלה עסקית    לשלב 
ולהביא   ידע  גם להשלים  ונורמות עבודה, כמו  ולשפר מקצועיות  נקודתיים  יכול לסגור פערים  זה  ציבורית. 

 פרספקטיבה משלימה מבחוץ. 
להפסיק עבודת אנשים לא מתאימים, להפחית את החשש שלנו מהד ציבורי ולפעול    - מץ לב ניהולי  או  

נקי  יותר, תהל   , באופן  ניהול איכותי  ומקצועי לקידום מציאות של  היכן  י ענייני  והעברת מקל  כי החלפה 
 שנדרש והגדלת מעורבות בריאה של הגופים הציבוריים )מבלי ליפול למיקרו ניהול(.  

 . שי גרוסמן -שבת שלום                            

 םשלו - שבת
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 | שרה עברון  שמחת אדר שמהולה בדאגה וברצון לפעול משולחנה של מזכלי"ת |  

 

 משנכנס אדר מרבים בשמחה, אך המחלוקת המעמיקה שאין בתוכה שיח מקשה על היכולת לפנות את הלב לשמחת אדר.  
 

בהתאם למדיניות עליה סיפרתי בשבועות הקודמים, אנו במטה התנועה ממשיכים לפעול במעגלים שונים לקידום  
 יוזמות שיח והידברות: 

שיא, חוברים לעשייה המתרקמת ממפגשי כנס היכל שלמה,  אנו מממשיכים את הקשר עם מרחב השיח בבית הנ
וקוראים מעל כל במה אפשרית: כן לנשיא, כן לשיח, הקשבה והידברות. אמיתי פורת )כפר עציון( וצביקי טסלר  

 )קבוצת יבנה( הם השותפים שלנו בעשיה זו. 
ם מכל קצות החברה  חניכות צהלי וצוות המכינה השתתפו בתחילת השבוע בשרשרת האנושית שחיברה אנשי 

 בישראל יחד, באמירת חיבור, בירושלים.  
הרב ליאור שיליאן מעין צורים ביחד עם חברים וחברות נוספים יקיימו מפגש שיח בין יישובי במסגרת מפגשי  

 , את אחי אנוכי מבקש" שצמחה משיחות ויוזמות מהשטח. פיסקת ההידברותההידברות: "
 אזוריים!- ליזום מפגשי הידברות מקומיים  -ף למהלך  אנו קוראים מכאן למעוניינים להצטר

 

. אני משתפת כאן בחלק מהדברים  כנס ההנהגות השנתי השבוע התכנסו מאות אנשי התנועה הקיבוצית ב
 שאמרתי בכנס ונדמה לי שהם מדברים בעד עצמם: 

תנועת הקיבוץ הדתי, ולומר: אני כאן בשמה,   - "בכנס הבקר חשוב לי להנכיח את היותי נציגה של ציבור דתי 
לא מאתמול, כבר עשרות שנים, שותפים לעשייה ולדרך,    אנשים אחים אנחנו.ומביאה את ברכתה של שותפה, 

 ועם זאת חלוקים בנתיבי העשייה, ולפעמים אף בשורשיה. 
ל ידי חולמות וחולמים ששאפו להוביל את המפעל הציוני, לתקן עולם מבחינה חברתית, ולהיות  תנועותינו הוקמו ע 

 חלוצות וחלוצים לפני המחנה, בשיבת העם לארצו.  
מגילת העצמאות עליה מושתתים יסודות מדינתנו פותחת בתיאור ההיסטורי, הנשען על מורשת משותפת ממנה  

ֶאֶרץ העתיד:  נולד לפני כמעט שבעים וחמש שנים, חזון  ָרֵאל-בְּ מּותֹו ָהרּוָחִנית,   ִישְּ ָבה דְּ הּוִדי, ָבּה ֻעצְּ ָקם ָהָעם ַהיְּ
ָלל  ֻאִמִיים ּוכְּ בּות לְּ י ַתרְּ סֵּ ִתית, ָבּה ָיַצר ִנכְּ ַלכְּ ִמיּות ַממְּ י קֹומְּ ִדיִנית, ָבּה ַחי ַחיֵּ ַהמְּ הֹוִריש ָלעֹוָלם ֻכּלֹו  -ַהָדִתית וְּ ֱאנֹוִשִיים וְּ

ִחיא   ָפִרים ַהִנצְּ ר ַהסְּ פ   .ת סֵּ
היום אנו נקרעים כחברה סביב התשובות לשאלה האם המדינה שלנו אכן מקיימת את מה שהובטח במגילה  

 כעקרונותיה היסודיים? האם המדינה שלנו אכן מקיימת בתשתית הווייתה את הרעיונות הנשגבים הללו?  
ת אבי אומתנו, הוא ידע להנחיל את יסודות הצדק והמשפט!  תורת ישראל מסבירה מדוע בחר האלוהים באברהם להיו 

ת  ַצּו ה א  ר יְּ ַמַען ֲאש  ִתיו, לְּ ַדעְּ ת - ִכי יְּ א  יתֹו ַאֲחָריו,  - ָבָניו וְּ ָפט בֵּ ָדָקה ּוִמשְּ רּו ֶדֶרְך ה', ַלֲעשֹות צְּ ָשמְּ  ח(".  " )בראשית י   וְּ
 בדברי הצעתי גם למשתתפים פרשנות )מתוך פרשת השבוע( לסמיכות פרשת דינין לפרשת מזבח: 

ואינן מבטלות זו  הסמכות הדתית, והן יודעות להיות סמוכות זו לזו,  - מערכת המשפט, יש מזבח  – "יש סנהדרין  
 . לכל אחת התפקיד המובחן.  את זו

מוסריים ואוניברסאליים, שמשמשים מופת לחברה  מערכת המשפטים שהושמה לפני העם הכילה גם מסרים  
ַענּון ; ָיתֹום לֹא תְּ ָמָנה וְּ ר לֹא תֹונ ה ; ָכל ַאלְּ גֵּ ה   מתוקנת ותיקון העולם: וְּ א  ָת   ֲחמֹור שַנֲאך ִכי ִתרְּ ָחַדלְּ ץ ַתַחת ַמָשאֹו וְּ ֹרבֵּ

ֲעֹזב לֹו  ָך בְּ   ;  ָעֹזב ַתֲעֹזב ִעּמֹומֵּ ֹינְּ בְּ ַפט א  ה ִמשְּ  ִריבֹו".  לֹא ַתט 
"בני ישראל היו עבדים כדי שידעו להוקיר את החירות. הם סבלו    ציטטתי את הרב יונתן זקס שכתב על הפרשה:

כדי שיכירו את הרגשתו של מי שנמצא בצד הלא נכון של יחסי הכוח העריצים... הוטל עליהם לכונן חברה על  
 בסיס עקרונות הצדק, כבוד האדם וקדושת החיים".  

"התנועה הקיבוצית שאפה מראשיתה לתקן עולם, לבנות חברה   קראתי מעל הבמה לשתי התנועות לפעול יחד: 
צודקת, להיות חלוצה חולמת ומגשימה. היום, בעיצומם של ימי מחלוקת עמוקה, ברצוני לחזק ולברך אתכם ואתכן   

 המשיכו בדרך, העיניים נשואות ומבקשות חזון, דרך, השראה. 
משותף, זכותנו וחובתנו לסלול את הנתיבים    - על הדרכים לחיות בביתנו המשותף, אנו יודעים שזו מהותו  גם אם נחלוק  

 זה אפשרי והכרחי! בואו נעשה זאת"!   - לעשות זאת יחד, כאן בתנועות, ומכאן בבשורה ברמה הלאומית הכוללת  
 

בשבוע שעבר קיימנו יום עיון לרכזות ורכזי הדירות של  - מפגש בנושא 'הקהילה' והבית | עדי שגיא   - בתים לחיים  
איש ואשה עסקו ביום הזה בחשיבות שילוב הקהילה בבית לחיים ובדרכים    35הבתים לחיים בקיבוצי התנועה.  

ופה ומקיבוץ לביא סיפרו על  המגוונות בהן ניתן לחבר את הקהילה על כל גווניה לבית. נציגות הבתים ממצפה נט 
משפחות מארחות, מתנדבות ומתנדבים, וכן על    - תהליך ההקמה של שני הבתים ובעיקר על חלקן של הקהילות  

תחומי התעסוקה, התרבות והפנאי. מעיין מיכלסון מנהלת האיזור מחברת 'כנרת' ששני הבתים הללו הוקמו בחסותה,  
ל העמותה. בהמשך היום קיימנו למידת עמיתים שעסקה בנושא ונגעה  סיפרה על הדירות והשילוב מנקודת המבט ש 

בגיוס מתנדבים, בדרכים המגוונות לשימור הקשר לקהילה,    - במעגלי השיתוף והשותפויות של הקהילות השונות  
להיווסדה, פרשה בפני את המשתתפים מגוון רחב    25ובחיבור הנוער לבית. סמנכ"לית עמותת כנרת שחוגגת השנה  

ים של מענים שהעמותה מפעילה, חלקם עם משרד הרווחה וחלקם מול משרד הבריאות. קינחנו בהרצאה  ומרש 
נפלאה של ד"ר כרמית שפיגלמן מאוניברסיטת חיפה, שסיפרה את סיפורה האישי ומשם עברה לספר על מיזמים  

פי הפעולה בין הבתים  מרתקים בתחום השילוב בארץ ובעולם. שתי תובנות עקריות שעלו מהמפגש הן חשיבות שיתו 
והחתירה לפתרונות אזוריים בעיקר בנושא תעסוקה, וחשיבות החשיפה לנתונים מקצועיים ולתמונה הרחבה על מנת  
לצמוח ולגדול בעשייה המבורכת בבתים לחיים בתנועה. נשארנו עם טעם של עוד וכבר נערכים למפגש הבא שיערך  

, קבוצת יבנה, לביא, עין צורים, משואות יצחק, עלומים, ראש צורים,  במאי. תודה לכל המשתתפים ממירב, עין הנצי"ב 
עז ולאורחים הרצויים מנוב וגבעות. תודה ללביא על הכנסת האורחים   ומגדל  עציון, מעלה גלבוע, קשת, בית רימון  כפר 

 והנעימה.  הלבבות 
 שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה.            

 


