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 שבת שירה   -  " בשלח "   רשת פ שבת  
 מאיר: - מאיפה היה לה תוף? / סיון רהב 

ותסריטים פסימיים, אולי הרעיון הזה יכול לטעת בתקופה שבה אנחנו מוצפים בכל כך הרבה תחזיות קודרות 
 תקווה ולתת כוחות: 

אחרי קריעת ים סוף, העם כולו התחיל לשיר ולהודות על הנס שקרה להם. הפרשה מספרת שבאותו הרגע, 
יָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹון ֶאת ַהֹתף ְבָיָדּה, ַות   ְרָים ַהְנבִּ ַקח מִּ ים  מרים הנביאה שלפה מייד את התוף: ״ַותִּ ֶצאנה ָכל ַהָנשִּ

ְמֹחוֹלות״.  ים ּובִּ  ַאֲחֶריָה ְבֻתפִּ
רגע, מאיפה היה לה שם פתאום תוף באמצע המדבר? פרשנינו מסבירים שמרים לקחה את התוף איתה עוד  
ממצרים, צמוד, כי היא התכוננה וציפתה לרגע הזה במשך שנות השעבוד הארוכות. ולא רק היא. מרים גם 

 הגאולה עוד מעט מגיעה, ולכן צריך להיות מוכנות אליה, עם תופים. חינכה את כל הנשים ש
אפשר ללמוד המון מאותו דור של נשים עוצמתיות, מאמינות ואופטימיות. הן ציפו לטוב, והתודעה הזו גרמה  

 לו להגיע. 
אם  הרעיון הזה הזכיר לי שיר מקסים של הזמר אהרון רזאל: "האם פינית בליבך מקום לטוב שעוד תגלה? ה

 אתה מוכן לחסד שיביא איתו היום הזה?".  
מרים מלמדת אותנו לחיות בתודעה כזו של ציפייה. למרות הקושי, לא להתמכר לנבואות שחורות, אלא 

 לחכות לבשורות טובות. האם אנחנו מכינים מקום לחסד ולטוב שיגיעו? 
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 פינת ההלכה 

 הלכות ברכת הפירות

של   ההלכתית  השבוע,    ,ט"ו בשבטמשמעותו  ולמצוות  שיחול  להלכות  אמנם  נוגעת 

התלויות בארץ  )הלכות ערלה, נטע רבעי, תרומות ומעשרות וכדו'(. אך באופן מעשי, הפך  

ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, להיות החג המאפיין יותר מכל את ארץ ישראל. האר"י  

כ"  בשבט  ט"ו  את  תיקנו  בצפת,  והמקובלים  אשכנזי(  לוריא  יצחק  )ר'  לאכילת  ז"ל  יום 

מיטב   ועליו  השולחן  את  בשבט  בט"ו  עורכים  בימינו  האילנות.  בשמחת  האדם  להשתתפות  סמל  פירות", 

הפירות, במיוחד מ'שבעת המינים', שנשתבחה בהם ארץ ישראל ומשתדלים להשיג פרי חדש, שטרם נאכל  

פירות וירקות ששינו   ברכת בשורות הבאות, נבקש לעסוק בהלכות    השנה, כדי לברך עליו ברכת "שהחיינו".

 )נחתכו / נמעכו /רוסקו וכו'(:   את צורתם
 

  –לא התרסקו לגמרי ש או נתמעכו, או  נחתכופירות שלהלכה, 

 ברכתם נשארה כבראשונה.

 להלן מספר דוגמאות: 

 , מברך 'האדמה',  ירקות לסלטהחותך   •

 , מברך 'האדמה'. ואם עשה כן בתפוחי עץ, מברך 'העץ'.  גזר בפומפיההמרסק  •

 .'מברך עליה 'האדמה  – הממעך בננה •

ונעשו כעיסה, מברכים 'העץ', ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש. שהואיל ולא    תמרים שנמעכועל   •

. אבל אם נתרסקו לגמרי, לא איבדו את צורתם ותוארם לגמרי, ולכן נשארה ברכתם כבראשונה

 מברכים "שהכל".  –במכונה, עד ששינו את צורתם לגמרי   נתרסקו לגמרי

שנמעךעל   • 'העץ'.  אבוקדו  נשאר, מברכים  שלו  והמרקם המיוחד  לגמרי  ולא התרסק  הואיל   ,

ואפילו אם הוסיפו לו בצל ולימון לטעם, הואיל ולא נשתנה כל כך, והכל מתייחסים אליו כאל  

   .'אבוקדו, ברכתו 'העץ

לעיתים מחתכים פרי לפרוסות ומשנים את צורתו על ידי ייבוש או טיגון, כגון פרוסות דקות של   •

 .  וכיוון שהפרי לא עבר ריסוק, אין ברכתו משתנה תפוח עץ מיובש,

, מברכים 'האדמה', הואיל ורובו משומשום שלא רוסק  ממתק העשוי משומשום וסוכר ודבש •

 .  ולא השתנה

 שאין בה חתיכות פרי, אף שידוע שנעשתה מפירות, מברכים 'שהכל'.  ריבה רגילה •
 

 

 , עד שלא ניכר איזה פרי הוא רוסק לגמרי רק במקרה שהפרי

 .'שהכל' לברך, המנהג להלכה

 לדוגמא:  

על   • לעיל,  מברכים  כאמור  מפירות,  שנעשתה  שידוע  אף  פרי,  חתיכות  בה  שאין  רגילה  ריבה 

מברכים על חתיכות הפרי 'העץ' ופוטרים   (,קונפיטורה) חתיכות פרי אם נותרו בה  אך  'שהכל'.  

 .את השאר

טחינהעל   • או  את    חלווה  ואיבדו  לגמרי  נטחנו  השומשום  וגרעיני  שהואיל  'שהכל',  מברכים 

   .צורתם הראשונה ואת שמם, איבדו גם את ברכתם

 ט"ו בשבט שמח!

   .מיכאל
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. במידה ומזג האוויר לא יאפשר נדחה למועד חדש   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 שלום לכולם,  

 נשמח מאוד בהשתתפותכם 

 כם/אחייניכם וכו'(י כם/נכד י)ילד - כםי תו עם משפח

 לינק להרשמה + תקנון הטורניר  

 יישלח בקהילנט 

 ובקבוצות הווטצאפ השונות,  

 מוזמנים להתעדכן. 

 

 דשן   אלידע, זאבבן גילי   - הצוות המארגן 
 .מסאמי ניאלד , מלאכי  חנן , לב ן עד, חייקין   שמיר
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 ערב הוקרה ליצחק 

 

לרגל פרישתו מתפקידו כעו"ד של קיבוץ  השבוע התקיים אירוע הוקרה ליצחק מובסוביץ
 שלוחות.

יצחק שימש בתפקידים רבים לאורך השנים בזירה המשפטית והמשקית, וטביעות אצבעותיו 
 המשמעותיות ניכרות בתחומים רבים בקיבוץ. 

 

ממלא את   ,התרגשנו לראות קהל רב של חברי שלוחות, בני משפחה, ידידים ושותפים לדרך
 להוקיר תודה לאיש יקר ורב פעלים זה. בית דורות על מנת 

 

תודה רבה לחיים אוזן שהתנדב להכין מרקים בשפע לטובת האירוע ולצוות שסייע בהכנת  
 הכיבוד וסידור המקום.

 

 תודה, חיממתם את הלב : ( - ולכל מי שהגיע ולקח חלק
   .יוסי תרצה ו - רננה בשם הצוות המארגן    

 
 
 
 
 

 / יוסי יעיש.  מובסוביץדברי הוקרה ליצחק 
 

 ברצוני לציין מספר אבני דרך יחד עם יצחק. 
 

עת הגיעה משפחת מובסוביץ לקיבוץ, הרבה חברים היו מלאי הערכה למשפחה    1978בשנת  
 למען ציונות אמיתית.  דרום אפריקה  ב ובמיוחד ליצחק שעזבו את החיים היפים והטובים  

 . יצחק נקלט בעבודה בשדה 
שנה לשלוחות   40לייעוד האמיתי. באותה שנה, גיע הראינו כולנו את הברק בעיניים, שהנה הוא 

 יצאנו כל חברי שלוחות לטיול לסיני. ההשתלבות הייתה מהירה וטבעית. 
 

שנים לאחר מכן, יצחק נבחר כמחליפי בריכוז משק. יצחק שבא מעולם המשפט הביא איתו  6
יעו לו חשיבה מסוג אחר. ההסכמים מול קבלנים וגורמי חוץ, חכמת החיים ותקשורת טובה סי 

 להיכנס בצורה חלקה לתפקיד. 
 

יצחק ניהל את ענף המים, כשענף הכותנה היה בשיא פריחתו. זו הייתה עבודה   1989בשנת 
  פיזית קשה, שלא הפריעה לו להכריז שהוא מסופק מהעשייה, והיה גאה שהוא יחד עם הצוות, 

 מצליחים מידי יום לגרור למעלה ממאה קווי השקיה.
 

עבודה )כיום משאבי אנוש(, פניתי ליצחק שיממש את הכשרתו וישלים את מבחן בהיותי רכז 
 ההתאמה למשק הישראלי כעורך דין מן השורה. 

, עבר בהצלחה את מבחן ההתאמה. הוא לא התרגש  שהסכיםלא היה קל לשכנע אותו, ולאחר 
בעפולה.  מכך שעל אף היותו עורך דין מנוסה, הוא נדרש לעבוד כסטאז'ר במשרד "קנט רכס" 

₪ לחודש. הגזבר באותם ימים טען שעם משכורת כזו לא   1000משכורתו כסטאז'ר עמדה על 
בדיון במזכירות השתכנעו שבעתיד הקרוב, התגמול יעלה באופן ניכר, וזו השקעה   מגיע לו רכב.

 שתחזיר את עצמה. 
 

 יט.  יצחק נבחר שוב כמרכז משק, כשאני בפעם השנייה מעביר לו את השרב ,1995בשנת 
בתום הקדנציה, יצחק פתח בשלוחות משרד עצמאי, ותוך זמן קצר הפך לאבן שואבת לכל משקי  

, חוזים, אפוטרופסות וצווי ירושה האזור. יצחק עסק במגוון תחומים; התמחות בדיני עבודה
 כמוסמך לנוטריון.גם . בהמשך, יצחק שימש ומול הבנקים ואישור חתימה למוסדות ממשל

 

 יתה לי חוויה נעימה לשבת יחד עם יצחק בוועדות וליהנות מחוכמתו ותבונתו.הי 
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 ליצחק.   הוקרהה   בערב  כהן  גידי  ידי על שנאמרו   דברים
 
יק" ר ַצדִּ מָּ ח  ַכתָּ ְפרָּ  יִּ

נֹון  ְכֶאֶרז ְשֶגה  ַבְלבָּ  .יִּ
ים  ְיהוָּה   ְבֵבית ְשתּולִּ
יחּו ֱאֹלֵהינּו ְבַחְצרֹות  .ַיְפרִּ

ה   ְינּובּון   עֹוד  ְבֵשיבָּ
ים ים ְדֵשנִּ ְהיּו ְוַרֲעַננִּ  ."יִּ

 
 נמשלים הצדיקים להם. והצפוי  הצדיקים תיאור במקרא; היפים התיאורים אחד הוא זה תיאור
  ויכולת עמידות  בעלי  ימים, מאריכי  בולטים, יציבים, חסונים, איתנים, עצים - ולארז לתמר

 .האוויר מזג פגעי  ועם עזות רוחות  עם להתמודד
 בשיבה; גם רייםפ את יניבו  הללו  הצדיקים - המשורר  וכותב ומתוק. טעים פרי  מניב אף התמר

  ורעננים. דשנים יהיו  הם בזקנתם גם
 

 , יצחק יקר
 

במקצועיות   בהצלחה,ממלא תפקידים רבים תורם מכישרונך הברוך ו מאז שהגעת לקיבוץ אתה 
רבה ובאתיקה מכבדת אדם ומקצוע. בשנים שעבדתי בבריאות וברווחה טיפלנו יחד במקרים  

 אנושיים רגישים במיוחד. 
מקצועי ובעיקר   ן,, כאדיב ,שבך כאיש מקצוע, ישר תכמנהל מערכת למדתי לזהות את האיכויו 

 שומר על אתיקה וכבוד. עבדנו יחד לטובת החברים ותמיד בכבוד ונעימות רבה.
ח מתמשך,  ו יפוי כ י כת צוואות,  יבער   סיון עשיר וחשיבה מחוץ לקופסא ברגישות רבה יהבאת איתך נ 

 .  אפוטרופסות ועוד 
 

 .חיוך ואמירת שלום ,מיכהת,עצה טובה   למתן דלת חדרך תמיד פתוחה לפני 
 

 .בימים בהם עברנו תקופות מאתגרות בחיינו האישיים ידעת לשתף, לפתוח ולהקשיב
 ברגישות רבה.ו נתת עצות נבונות וידעת לקבל. תמיד בגובה העיניים 

 
ביחד עם הניה וכל המשפחה   טובהואיכות חיים ה איתנבריאות  בשם הקהילה מאחל לך  

 האוהבת והתומכת. 
 

 ם סולו בהצגת היובל. ביחד אתם רוקדים את ריקוד החיים המאתגר. תלנגד עיני הריקוד שרקד 
 לצלילי ונופי העמק. 
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/ הבת בינה.  אבא היקר והאהוב שלנו!  
 

 מסביבך, כולנו התכנסנו כאן לכבודך לערב של תודות, הערכה והוקרה. תסתכל 
 אנחנו רוצים להודות לך שלימדת אותנו:

 ערכים, עקרונות ושלמילים יש משמעות וכל מילה זאת מילה.
 נו צריכים להתאמץ או לנסות, מספיק היה להתבונן בך ולחקות...את דרך הארץ שלך  לא היי

 ולינוק ממך את כל הטוב.
 ימדת אותנו שלמען מטרה נעלה אפשר לוותר על הכל:ל

 לימדת אותנו להיות ציוני, להיות יהודי, להיות דתי. 
 לימדת שאפשר לתלות בארון את החליפה היקרה ולעבוד בשמחה ובאהבה את האדמה...

 ול. ם אין גבושלשמיי וכך למדנו להיות מעיזים, גמישים ושאדם יכול להיות ולעשות כל מה שנפשו חפצה,
 ,לימדת אותנו: ששם טוב עדיף על שמן טוב...ובמהלך השנים לכל מקום שהגענו שמך הטוב הלך לפניך

 ודי היה לנו לומר: אני הבן של...אני הבת של....ובדרך קסמים נפתחו הדלתות. 
 סל ובעיקר את מכבי ת"א, -לימדת אותנו מוסר עבודה, שספורט זה דבר חשוב, לאהוב כדור

   .שוקולד וקולה ,כל יום שישי, לאהוב מערבוניםמוזיקה ומנגינות 
 (. JOHNNIE WALKER REDואם כבר "שנפס" של וויסקי אז ג'וני ווקר רד...)

 דופן ולימדת: -לימדת אותנו חוש הומור יוצא
 שהעשיר האמיתי הוא לא זה שיש לו הכל...אלא זה שנהנה ממה שיש לו.

 יותר מבפנים, כבר אמרנו?  ם רב, יפה מבחוץ ועוד חכם! פיקח! בעל ניסיון חיי 
 לימדת אותנו להיות חזקים, אמיצים, לא לוותר, 

 ה אישית והתפתחות. חילימדת סבלנות ולימדת על צמ
 אתה מלך !!! במלוא מובן המילה,אצלנו במשפחה קיבלת הכתרה: 

 חס לאמנו היקרה כמלכה, ולמה מלך? כי כל שנותינו התבוננו כיצד אתה מתיי
הבת אמת, על זוגיות תומכת, על שותפות, כבוד הדדי, דאגה אמיתית, תמיכה וכך למדנו ממך על א

 ת משפחה, אחדות ואהבה.ועזרה ושערך עליון זה בניי 
 ם, יום עצמאות מנגל מלכותי.... שמחות, מפגשים משפחתיי

 וכמה שיותר ביחד!!! כי ביחד זה חשוב, זה ממלא אותנו באהבה ובשמחה, 
 בניתם משפחה  מיוחדת לתפארת!!!ואכן 

 לימדת אותנו להיות קשובים, לעזור לזולת, להיות צנועים, 
 ם. ותמיד גדלנו עם כלב בבית וכך גם למדנו לאהוב בעלי חיי

 תמיד אמרנו: שעל עץ תפוחים צומחים תפוחים, והלוואי שאנו נשכיל ללמד ולתת לילדינו ולו מעט 
 ממה שאתה ואמא נתתם ונותנים לנו. 

 

 אתה ראש השבט, מלך שנשוי למלכה, אישיות מיוחדת שראויה להערכה ולהערצה.
 אמיתי, עם יושרה פנימית )תמיד אמרנו: יותר ישר מסרגל...."(. צ'אתה מנ

 נשמה טובה עם לב ענק, אדם שפיו וליבו שווים. 
 אתה אור גדול בעולמנו ומאיר את דרכינו. 

 

 ומודים לך מעומק נשמתינו על מי שאתה.  ,מברכים אותך בבריאות איתנה, בנחת ובשמחה
 האבא והסבא הכי טוב בעולם כולו.  תודה לך על הכל, תודה לך שאתה אבא שלנו, סבא שלנו,

 אוהבים אותך כל המשפחה!!! 
 

 חברי שלוחות היקרים!!! 
 

 בשם הורינו היקרים הניה ויצחק מובסוביץ
 רוצים להודות: -אנו הילדים 

 אחדות וחברות אמת. מלא באנרגיות של אהבה,ערב מרגש  תודה על ערב משמעותי ומיוחד,
 חרט בליבנו לנצח. יערב שי

 ואחד מכם באופן אישי שהגעתם וכיבדתם אותנו בנוכחותכם.תודה לכל אחת 
 ותודה לכל החברים שנבצר מהם להגיע אך בליבנו נמצאים. 

 תודה על המילים היפות והברכות החמות,
 , על המרקים הטעימים כיד המלך על האירוח

 של החום והאהבה שהבאתם איתכם ושכולנו חלק ממשפחה אחת גדולה.ועל ההרגשה הנפלאה 
 .בע"ה שניפגש בשמחות

 .נחת ושמחהמברכים את כולכם בבשורות טובות ובשנים נפלאות של בריאות איתנה, 
 

 הילדים וכל המשפחה. ,הניה, יצחק בכבוד רב ובהערכה גדולה,
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 מהמרפאה 
 

   5-10.2 - שעות פתיחת המרפאה בשבוע של

 חגית ו. -שבת שלום                 
 

 
 

 + 60מועדת  
 

במהלך החודש, בשיתוף פעולה עם הנוי וכוחות נוספים של מתנדבים ומתנדבות   -טו"ב בשבט  
 נבצע תחזוקה לגינות פרטיות של חברים מבוגרים.  -בקהילה 

מוזמנים להמשיך   -במהלך השבוע האחרון פרסמנו לחברים הוותיקים קול קורא לבקשות לסיוע 
 ולעדכן במה אתם צריכים עזרה בתחזוקת הגינה הפרטית.  

 במקביל לכך, אנו מחפשים מתנדבים צעירים ולא צעירים שיוכלו לסייע לנו בביצוע.  
 ותיקים ומתנדבים המוכנים להירתם למשימה מוזמנים לעדכן אותי.

 

יים אירוע נטיעות  נק   , 10:00ביום שלישי הקרוב בשעה    -   נטיעות בחיבור רב דורי בקהילה 
בשיתוף עם "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.  
 קרה נמצאים בבית.  וגם ההורים שבמ -, סבים וסבתות, מוזמנים בשמחה 60החברים מעל גיל 

       

 . אורן  שבת שלום,     
 
 
 
 
 

 ממשאבי אנוש 
 

בעקבות בקשתו של שי מועלם לפרוש מועדת קלפי, אנו מעוניינים לגייס נציג ציבור חדש לועדה 
 זו. חברים המעוניינים ליטול חלק בפעילות זו מוזמנים לפנות לרננה. תודה לשי!

 

 . אחריות לניהול תקין של הצבעות החברים בקלפי שלוחות מהות התפקיד: - ועדת קלפי 
 

 התפקיד:תאור ודרישות 

 נכונות להכיר את תקנון הקיבוץ וכללי הצבעה בקלפי. •

 יושרה ואמינות ציבורית. •

 . סיוע לחברים בגישה למערכת וביצוע ההצבעה •

 . גישה למחשבים וידע טכנולוגי לצורך למידה ותפעול מערך ההצבעה  •
  

 המעוניינים להציע עצמם מוזמנים לפנות  
   masha@shluhot.com 7710112-052מ. מש"א   -לרננה שאול

 
 
 

 
 קבלת רופא  קבלת אחות  בדיקות דם 

 קבלת קהל 
 מזכירה 

 טיפת חלב 

  8:00-9:00  13:30-15:30  א'

  8:00-9:00  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  

   ו'
8:30-10:30 
 *יתכנו שינויים 

8:00-9:00  

mailto:masha@shluhot.com
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 (  29.1' שבט )ז, ראשון סיכום מאסיפת החברים שהתקיימה ביום   
 

 קריאה שניה.  - 2023תקציב קהילה 
 

 ההצעה אושרה.  - קלאסייםהחלטה לאישור מיסי קהילה חברים 
 

 ההצעה אושרה.  - החלטה לאישור התקציב המוניציפלי 
 

 ההצעה אושרה.  - החלטה לאישור תקציב ההשקעות בכפוף למקור מימוני 
 

 ההחלטה אושרה.   - 2023תקציב עסקים 
הנהלת האסיפה.   -בברכה   

 
 

 
 ות מלגזלמפעילי  ריענון הדרכת 

 

   .קומה ב'ב ,בגזר  14:00בשעה  (,6.2) , ט"ו בשבטשני  תתקיים ביום  ההדרכה
 

 להפעיל מלגזה צריך רישיון למלגזה. למפעילי מלגזות עם רישיון. מיועדת  ההדרכה
 

ביצוע הדרכות מקצועיות לעובדים בהתאם לנדרש מתוך  חוק ארגון הפיקוח על העבודה מחייב 
    תחום עיסוקם.

 

 בעלי רישיון מלגזה, העוסקים בפועל בהפעלת מלגזות נדרשים להדרכה פעם בשנה.  
 

 .   לכל מלגזן  לפי החוק השתתפות בהדרכה היא חובה  הדרכה זו נקראת "ריענון מלגזה".
 

 . דן גולדנברג  -בברכה        
 
 
 

 קלפי
 

 -   לבחירת נציגי ציבור להנהלה כלכלית -תוצאות ההצבעה בקלפי 
 

 . 202 -מספר בעלי זכות הצבעה 
    

 . 83 -מספר משתתפים בפועל 
 

 .   41 -אחוז המשתתפים 
 

 לב עדן, נזרי יחיאל, פדר לן, צייגר עמנואל.בחירת נציגי צבור להנהלה כלכלית: 
 

 ההצעה התקבלה והנציגים נבחרו להנהלה כלכלית.  -תוצאה 
 . צוות קלפי אילן ו  -בברכה   

 
 
 

 שיוך 
 

 שיוך. להלן המשך התהליך: ההגענו לשלב ההכרעה לגבי מתווה 
 

 .3.2 - פרסום ההצעה המפורטת לחברים בקהילנט .א
 בזום   20:00בשעה   7.2ביום שלישי  -קיום ערב הסברה לחברים  .ב

https://us02web.zoom.us/j/89222816264 
 בזום  20:00בשעה   12.2קיום אסיפה בזום ביום ראשון   . ג

https://us02web.zoom.us/j/83492334525 
 . 23-24.2קיום קלפי ב  . ד

 גרוסמן. שי  -בברכה      
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F89222816264&data=05%7C01%7C%7C6aff794b992040cb962708db04e91490%7C437e7a91eb6043ca8fb00078099005aa%7C0%7C0%7C638109171335673648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QGsYPczGncDLISn2jNIiQ6uUVk2Xp7QJlu%2FnLhbZf80%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F83492334525&data=05%7C01%7C%7C6aff794b992040cb962708db04e91490%7C437e7a91eb6043ca8fb00078099005aa%7C0%7C0%7C638109171335673648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vVzy4dmGzVWDMgJLQeZ7tHRXNx7dQBedUBiY52FTeRM%3D&reserved=0
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 ערב הסברה לחברים בנושא שיוך 

 יתקיים אי"ה  

 (  7.2.2023ביום שלישי, ט"ז בשבט תשפ"ג )

   20:00בשעה  

 הערב יתקיים בזום 
 

 https://us02web.zoom.us/j/89222816264  - להלן הקישור ל"זום" 
 

 

 
 מנהל הקהילהשל  ומשולחנ

 

ה ָיְדָך ֲאֶשר ַתֲעֶשהק' ֱאֹלדְלַמַען ְיָבֶרְכָך "  . )דברים י"ד כ"ט( "יָך ְבָכל ַמֲעשֵׂ
 

ליתום והאלמנה אך   ,לגר ,בפסוק זה מתארת לנו התורה את הגמול שיקבל אדם שידאג ללוי 
 . אשר תעשהדבר נוסף וחשוב מסתתר בפסוק זה והכוונה היא כמובן למילים בכל מעשה ידיך 

 הקב"ה יברך אותך בכל, אבל אתה הוא שקודם צריך לעשות מעשה. 
 . "' ילחם לכם ואתם תחרישון ד"ה לעומת זאת אנו קוראים בפרשתנו את מילותיו של מש

 האם הבקשה של משה היא לא לעשות כלום?
ֹּאֶמר  " ':  ד ואז אנו רואים מה מצווה   ֶשה, ַמה - ֶאל   ד' ַוי ְצַעק ֵאָלי; ַדֵבר ֶאל - מֹּ ָסעו - ְבֵני- תִּ ְשָרֵאל, ְויִּ ְוַאָתה  . יִּ

או ְבֵני-- ַהָים - ַעל ָיְדָך  - ַמְטָך, וְנֵטה ֶאת - ָהֵרם ֶאת  ְשָרֵאל ְבתֹוְך ַהָים, ַבַיָבָשה - וְבָקֵעהו; ְוָיבֹּ  . " יִּ
ע,  יי סאעזור ו אהקב"ה מלמד את העם ואת משה אני פה תמיד לצידכם תעשו מעשה ואני כבר 

 מסר חשוב מאוד גם לפרט וכמובן גם לקהילה.
 ובתנו. כל מעשה שאנו פועלים עושה משהו בעולם והקב"ה מנתב אותו לט

 

 .שמיר חייקין לקחו על עצמם את ניהול התרבות בשלוחותו אמיתי בוקובסקי  -  תרבות
 בימים הקרובים נעשה ערב חשיפה כיצד תתנהל פעילות התרבות בשלוחות. 

 תרבות שווה חיבורים שווה קהילה.  .תעל היוזמה וההירתמו   לאמיתי ושמירתודה 
 

את מה   ,יםהרבה בעסק הבצורה מפורטת את העשיי ביום ראשון רותם הציגה  - 2023תקציב  
הסדרה של כל  בשנעשה ומה שמתוכנן בהמשך. הרבה משאבים ואנרגיה מושקעים בפיתוח ו 

 לשי וגם להנהלה הכלכלית החדשה.  ,בהצלחה לרותם .הפעילות העסקית
 

 תקציב הקהילה עבר גם כן ביום ראשון האחרון לאחר תהליך הסברתי ארוך. 
שי, יורם, רותם, רננה, תרצה, לעובדי הנהלת החשבונות    -   ת לכל מנהלי הפעילויוזה הזמן להודות  

 דעתם ושאלו. את  הביעו    , האירו  , וחברי הנהלת הקהילה ולכל לחברים שפנו 
 

האם חטא הוא לעשן   םבניהדנו שכמרים ישועי ודומיניקני  2מספרים על  -  שיח קהילתי 
פגש  י מכיוון שלא הגיעו להכרעה החליטו לפנות אל הממונים שלהם ולה ?ולהתפלל באותו זמן 

הוא   - קני שאל מה אמר לך הממונה שלך? השיב הישועי י הדומינ ,הםי כעבור זמן נפגשו שנ .שוב
מה   -שאל הישועי   .הממונה עלי אמר שזהו חטא - השיב הדומיניקני   ,אמר שזה בסדר, מוזר

  ?שאלתי אותו אם מותר לעשן בזמן התפילה  - השיב הדומיניקני    ? אלת את הממונה עליךש 
 ? ואני שאלתי את הממונה שלי האם מותר להתפלל תוך כדי עישון  -   אמר הישועי  , עכשיו אני מבין

פה  י לאס אנחנו נבנה בזמן הקרוב צוות שיוביל את הבדיקה ויביא הצעות  פה יכמו שהוסבר באס 
   .מבקש מכל מי שרוצה ויוכל לתרום לפנות אלי   . בדבר תשלומי האגרות

 שיתחיל ויעבוד כמקשה אחת לאורך התהליך. ,אנחנו רוצים לבנות צוות הטרוגני 
לפחות אחת לשבועיים ואם נדרש אף ליותר, יהיה מורכב מחברים צעירים וותיקים   שהצוות ייפג

 הוק לנושאים מסוימים.-ובאם נראה צורך נקים צוותי הד

 וקסמן.  צביקה - וחורף טוב  - שבת שלום  
 

 םשלו - שבת
 הגיע חג לאילנות ט"ו בשבט 

https://us02web.zoom.us/j/89222816264
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 שלום לכולם,
 

 | שרה עברון  הסכמות, פרידה וסיכומים משולחנה של מזכלי"ת | 
  

ְשַפט ֱאֶמת לֹום ּומִּ ְפטּו שָּ יש  ְבַשֲעֵריֶכם שִּ ַעת ֶאת ְואִּ ְלַבְבֶכם ַתְחְשבּו ַאל ֵרֵעהּו רָּ  )זכריה ח(  /בִּ
 

שהתכנסה בשבוע שעבר לאישור התקציב ותוכניות העבודה נשמעה הקריאה לא   בישיבת המזמו"ר
לעמוד מנגד בעת כזאת בחברה הישראלית, זמן מחלוקות וקיטוב. 'יש תפקיד לתנועה לעת הזאת' אמרו  

החברים במזמו"ר. הקולות הללו היו המשך לרוח דומה שעלתה באותו הבקר גם בישיבת המזכירות 
שיבה הוחלט במטה התנועה לפתוח קבוצת וואצאפ להתייעצות ושיח על המהות  הפעילה. מיד לאחר הי

אנשים בהם חברי המזמו"ר וחברים   47שעות. לקבוצה הצטרפו   24והאופן של השמעת קולנו למשך 
בפורומים נוספים בתנועה )מנהלי קהילה, מנהלים כלכליים, ראשי מוסדות הרוח, אנשים המעורבים 

מתוכם היו פעילים, הביעו עמדות, הציעו הצעות ושוחחו   22ורבניות ועוד(.  בעשייה חברתית, רבנים 
ביניהם, ובסופו של הדיון גובשה הצעה שפורסמה כהודעת דוברות של התנועה. ההצהרה לא זכתה 

לכותרות, אך בהחלט הגיעה לשותפים נוספים שפנו אלינו לעשייה משותפת. בכוונתנו להמשיך לעשות  
נים עתידיים, אז תודה למי שהשתתפו, ונשמח בעתיד לצרף לדיונים נוספים שנקיים  שימוש בכלי זה לדיו

 כל מי שירצה לקחת בהם חלק. 
 

 וזו לשון ההודעה שיצאה: 
תנועת הקיבוץ הדתי נושאת בחזונה את דגל האחדות והחיבור בין כל חלקי העם   -קריאה לאיחוי ושיח 

אנו מאמינים בפוליטיקה המבוססת על ברית הדדית, וקוראת לבלימת ולריסון השסע התוקף את מחננו. 
הידברות וחיבור על מנת לייצר איזון נכון בין הקולות והכוחות השונים בחברה הישראלית השותפים 

 בפיתוח המדינה ובשגשוגה. 
התנועה, תצטרף לכל גורם, תנועה או ציבור המוכן להיות שותף ולהוביל הידברות, שיח ודיאלוג של 

 תן מקום לכל המשתתפים והמשתתפות. מחלוקת הנו
התנועה מברכת את נשיא המדינה מר יצחק הרצוג על פתיחת מרחב השיח וההידברות "מחליפים  

 מילה" ומבקשת לקחת חלק בפעילותו החיונית והחשובה.
 

נפטר בתחילת השבוע. צבי היה ידיד לתנועתנו ולחברים וחברות רבים בתוכה.   דר' צבי צמרת ז"ל 
היסטוריון, איש חינוך ורוח, ובעיקר איש של חיבורים, שיח וגישור. הוא היה בין מובילי אמנת כנרת, פורום  

ירוחם ועוד יוזמות רבות אחרות של אנשים שהתבוננו באומץ על המציאות בחברה הישראלית ופעלו 
יתה וחיבור בין חלקיה. בפגישתי האחרונה איתו דברנו על התפקיד החשוב שלנו, תנועת הקיבוץ לבני 

 הדתי, בעתידה של החברה הישראלית, ואני חשה שהוא השאיר לנו מורשת מחייבת לעשייה ומעורבות. 
 

 רוף -סיכום קצר עם הפנים להמשך | ריבה פריד  -שבת אחרונה לחורף זה 
איש ואישה השתתפו בסך הכל בשלושת   320ועתיות כבר מאחורינו.  שלושת שבתות החורף התנ

נהנו מטיולים, מהרצאות, ממפגשים מרגשים, ובעיקר קיימו הלכה למעשה את 'שבת אחים  -השבתות 
גם יחד' שמאפיין וייחודי כל כך לשבתות הללו. בנוסף לחיוכים ולהכרת הטוב על מעטפת מפנקת שהיא 

ם המשתתפים גם לטעימה קטנה ושיח על תהליך 'חידוש השליחות'  חלק מהשבתות הללו, זכו הפע
 שהתנועה מקדמת בשנה הקרובה. 

 תודה לכל השותפים, מושיטי היד, המפרגנים, הסוחבים. בע"ה נתראה שוב בחורף הבא.
 

   -ממש בעת כתיבת שורות אלה עמלים בתנועה במרץ על שבת ההנהגות שתתרחש בשבוע הבא 
 זוגות.   65 -כון להיום רשומים אליה כ, ונ" יתרו" שבת פרשת 

ח סיון " כ-ז" לא בודקים בתעודת הזהות...( שתתקיים בכ 35-55מתוכננת שבת לדור הביניים ) ,בנוסף
 . רשמו לפניכם התאריך. פרטים נוספים בהמשך. 16-17/6

 
 שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה.    

 


