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 " ויקרא "   רשת פ שבת  
 מאיר: - קרבה, קרב, קורבן / סיון רהב 

אור אשכר נפטר אתמול אחרי שנפצע קשות בפיגוע בתל אביב. זה קרה בשבוע שבו התחלנו לקרוא בתורה את  
 ויקרא, שעוסק בעבודת הקורבנות. ספר  

 פרשנינו מסבירים שלמילה קורבן יש כמה משמעויות:  
 •קורבן מלשון הקרבה, מסירות נפש, מכאן מגיע הביטוי קורבנות מלחמה וטרור. 

 •קורבן מלשון קרב, מאבק, מלחמה.  
 •קורבן מלשון קירבה. כשמקריבים משהו למען מישהו, מתקרבים אליו. 

אור בן נטלי, חשף את שלוש המשמעויות    - הימים האחרונים    11- אור אשכר, או בשם שבו אנחנו מכירים אותו ב 
האלה בעם שלנו. הוא עוד קורבן יהודי כואב במלחמה בטרור. הוא גם הזכיר לנו את הקרב האמיתי שטרם הוכרע,  

א יצר קירבה ואחדות מיוחדת בתפילות,  בינינו לבין אויבינו, המאבק התמידי בין הטוב לבין הרע בעולם. והו 
במאמצים ובדאגה להחלמתו. פוליטיקאים מכל המחנות ואנשים מכל המגזרים שיתפו את הבקשה לעצור לדקה  

 אחת ולהתפלל לרפואתו.  
 יהי רצון שאור יהיה הקורבן האחרון, שננצח בקרב ושנזכה לקירבה. 

 

 נר זיכרון 

 

 ו' ניסן תשס"ב -ז"ל   יעקב זיבוץ
 

 תשס"ט  ניסן ו'  -ז"ל   נתן אדלר
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 שהשמחה במעונם 
 טוב  - מזל 

 

 לענבל ועמית פורשר, למלכה ונתן סימון ולכל המשפחה להולדת הבן, הנכד. 
 

 לרויטל ויונתן, פרידה ויורם, ישראל רותם ולכל המשפחה בהגיע, הבן, הנכד, הנין, אוריה, לגיל מצוות. 
 

 ה, עם ריט. ושלום זלוטניק ולכל המשפחה לנשואי הנכדה, איליי, בתם של יוחאי ואייל לשושנה  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 שבת    זמני
  

  18:21  הדלקת נרות 
 

 18:41 מנחה וקבלת שבת   

 

 19:29   השבת צאת 
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 פינת ההלכה
 

 על שום מה?..." -זו  )עשירה( "מצה
 

פרסם את דברי הרמ"א להלכה, בנוגע לאיסור  מנהג היה בידי, מידי שנה בשנה, ל
אכילת מצה עשירה בפסח. לאחר שנים בהם לא כתבתי בעניין זה, ובעקבות שאלות  

)כגון: 'עוגיות פפושדו'  נשאלתי, נשוב ונעסוק הפעם במעמדה ההלכתי של  "מצה עשירה"  

 'אחים גטניו' וכו'(.  
 

נוצר    חמץ  .א התורה  הקמח במי אבל אם לשו את ,  מקמח ומיםשאסרה 

מפני    אין היא נחשבת חמץ,אפילו שהו יום שלם עד שהעיסה תפחה,  פירות, 

 שתפיחה זו שונה מהתפיחה של חמץ שאסרה התורה.  
 

הנחשבים   .ב המשקים  הנסחטים  מי פירות בין  המיצים  כל  וכן  ביצים,  ומי  שמן  חלב,  דבש,  יין,  הם: 

כיוון שמי פירות אינם יכולים להחמיץ, מותר בפסח ללוש בצק במי  ממהפירות כמיץ תפוחים ותותים. 
פירות ולאפותו ולאוכלו, אלא שאין יוצאים בו ידי מצוות מצה בליל ראשון של פסח, משום שהתורה  

כדעה הזו פסק    מצה עשירה, שיש בה טעם נוסף על טעם הקמח והמים.   קראה למצה "לחם עוני", וזו
 להלכה השולחן ערוך וכך מנהג יוצאי עדות המזרח.  

 

במי פירות, הרי הם יכולים  מעט מים אם נתערבו הוא שהחשש ההלכתי הקיים במצה עשירה עם זאת  .ג

  להחמצה מהירה יותר עלולים לגרום  עם מי פירות  יחד  ולא זו בלבד אלא שמים  ,  להחמיץ את העיסה
שקיים ללוש קמח עם מי פירות בפסח, מפני שאין אשכנז נפסק להלכה שלבני של הבצק. לאור חשש זה,  

גם מי פירות לבד  יש הסוברים ש . ועוד שבתוך מי הפירות נתערבו מעט מים, ואזי הבצק יחמיץש חשש

 .)רש"י(   יכולים לגרום לחימוץ 
 

רק לצורך חולה או  שוכך פסק הרמ"א והוסיף    להלכה נאסרה לבני אשכנז אכילת מצה עשירה בפסח   .ד
היוצא מדברינו שמצה עשירה הותרה באכילה לבני עדות    )רמ"א תסב, ד(.להקל  יתן  זקן הצריכים לכך, נ

 המזרח ונאסרה לבני אשכנז. 
 

עשירה שכן  -קל באכילת מצהגם אשכנזי הנוהג לעצמו היתר בפסח באכילת קטניות, אין לו לה .ה

ת ו י נ ט ק ת  ל י כ א מ ר  ת ו י ר  ו מ ח ה  ר ו ס י  !א
 

ליוצאי עדות המזרח, בשנים האחרונות התעוררה בעיה נוספת במעמדן ההלכתי של   .ו למרות ההיתר 
נותנים בהם חומר התפחה הנקרא "אמוניום ביקרבונט" על מנת שלא יצאו  המצות העשירות, והיא ש

ראשון  השלמעשה כבר שנים  יש הסוברים שחומר זה גורם פעולת החמצה לבצק.    ,עוגיות מצומקותה
ערער על המצות העשירות שמקבלות הכשר לפסח למנהג הספרדים, ולדעתו    ,אליהו רב מרדכילציון ה

שייצרו   ראשית נתגלה כי בכמה מפעלים  פני שיש בהן חששות מרובים.לספרדים אסור לאוכלן, מ גם

עירבו   עשירה  פירות  מיםמצה  התעשייה המודרנית..בתוך המי  בכל מערכת  לכך,  בנוסף  מוסיפים   . 
שנתנו כשרות למצות   פעמיםו  ,חומרים רבים למזון, ויש לחוש שאותם חומרים עשויים על בסיס מים

 וכך כתב הרב:  עשירות, ולאחר פסח התגלה שהיו בהם בעיות קשות. 
 

לאכלן   אסורו.  עוגיות העשויות מקמח כשר לפסח )קמח ממש( ויין ונמכרות כמצה עשירה בזמננ"
וסורבט   בפסח ויש לבערן עם החמץ. כי ביין יש אלכוהול וחומר משמר הנקרא בשם בביסולפיט

לאכול ביום ערב   יש מי שמקל לתת אותם לילדים  -מי שקנה בטעות עוגיות אלו  ם.כמי  –ודינם  
 !"....  פסח. אך יזכור שלאחר סוף זמן אכילת חמץ ולפני החג חייב לבער

עם זאת נראה  למצות עשירות, יש לו על מה לסמוך.   ללכת בדרכם של הרבנים שנותנים כשרות  רוצההספרדי  
גם לבני עדות המזרח שסמכו כל פסקו של השולחן ערכת תעשיית המזון,  לומר שלאור ההתפתחויות השונות במ

 האוסרים.  עדיף להתרחק מהספק ולחוש לדבריערוך, יש לה

 

  .מיכאל בברכת פסח כשר ושמח!
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 מוועדת בית כנסת 
 

 בלוחות הזמנים.עברנו לשעון קיץ, שימו לב לעדכונים 
 

 כל המתפללים מתבקשים לנקות את התאים שלהם בבית הכנסת, כולל תאים סמוכים פנויים. 
 החל מיום ראשון הקרוב אין להכניס חמץ לבית הכנסת. 

 . שמואל        
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 אבי-/ דברים שנאמרו על ידי יעל בן  יום הזיכרון השנתי לחברי שלוחות תשפ"ג
 

כמידי שנה אנו נפגשים כאן בבית הקברות לזכור ולהזכיר את חברינו שהלכו לעולמם, חברים 
 שהיו חלק מחיינו, חלק מהקהילה שלנו במשך שנים רבות. כל חבר שנפטר, חסרונו מורגש.  

בכינו יחד ו  יחד בנינו את הקיבוץ, עמדנו באתגרים שנקרו בדרכנו, שמחנו יחד ברגעי השמחה
 בנינו קהילה. ברגעי העצב. יחד

 

התורה מדברת על קהילה במרומז. היא משתמשת בשורש אחד ק.ה.ל ואפילו ברצף הפעולות  
"ויקהל". בשינוי ניקוד כדי לתאר שתי פעולות שונות לגמרי. האחת מופיעה בפרשת השבוע  

תשא" בסיפור על חטא העגל. "וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל  -"כי הקודמת  
ן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוקים". הפעם השנייה היא הפסוק הפותח את פרשת  העם על אהרו 

 ויקהל. "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל".  
העם נקהל. "ויקהל משה"  כלומר   , שתי התקהלויות, שני פעלים דומים "ויקהל העם" בבניין נפעל 

שהעם נקהל הוא עשה זאת ן הפעיל, כלומר משה הקהיל. אבל יש הבדל יסודי בין השניים. כיבבני
 השנייה קהילה.   , בלי מנהיג ואילו בפרשתנו משה המנהיג הקהיל. ההתקהלות הראשונה יצרה קהל 

 

בקהל המונים, היחידים מאבדים את ייחודיותם, הלך רוח קולקטיבי משתלט עליהם והם מוצאים את  
עצמם עושים דברים שלא היו מעלים על דעתם במצב רגיל. העם הפך לאספסוף ופעילותו הייתה  

רגרסיבית )לעשות אלוקים אשר ילכו לפנינו(. ויקהל של פרשתנו שונה לחלוטין, משה ביקש לבנות  
ה על ידי כך שיתאפשר לאנשים להרים תרומה אישית למיזם משותף של בניית המשכן.  קהיל 

     היחידים נשארים יחידים וההשתתפות היא וולונטרית במהותה. קהילה מוציאה את המיטב שבנו.   , בקהילה 
 אומה נוצרת על ידי כך שהיא יוצרת. עם  נבנה על ידי כך שהוא בונה. 

 

משנה תוקף במאה העשרים ואחת. הדוגמה הקלאסית, היא  האבחנה בין קהילה לקהל מקבלת 
. הפגנות מחאה המוניות התקיימו ברוב ארצות ערב: בתוניסיה, 2011 -האביב הערבי ב

וית, סוריה ועוד.  ו אלג'ריה, ירדן, עומאן, במצרים, בתימן, בסודן, בעיראק, בבחריין, בלוב, בכ
ת. מחאות כשלעצמן אף פעם אין בהן די אבל רק בתוניסיה הן הובילו להקמת דמוקרטיה חוקתי 

 לחולל חברה חופשית. הגיונן הוא היגיון הקהל לא הקהילה. נדרש עמל רב כדי ליצור קהילה.  
 אך מעטים הדברים בעולם הראויים לעמל קשה כמוה.

 

 זכינו לחיות יחד בקהילה הזוכרת את יקיריה וממשיכה לבנות את עצמה. 
 
 

 מידע תרבות  
 

איש לשמוע את הרצאתו המרתקת של   50  -ביום ראשון האחרון, בערב גשום, התכנסו מעל כ
גולה. פרדריק תיאר לנו בשפה קולחת וציורית את   -על עבודתו הגדולה  ,פרדריק ברנר ,הצלם

לתפוס את  סיון י המסע הלאומי כמו גם את זה האישי דרך תמונות של עבודתו. מסע שהחל בנ
 משמעות הפיזור היהודי על פני תבל והסתיים בגילוי עצמי.

 תודה רבה לקני גולדמן על התרגום וההערות במהלך ההרצאה, היה מחכים ומפרה. 
 

הצהריים, נתכנס כולנו לחגוג את החג  -חג מימונה! בשביעי של פסח, אחר -יש למה לצפות 
 שהוא ברכה לשנה החדשה שלאחר הפסח. 

 . ראמיתי ושמי      
 
 

 מקייטרינג אדום 
 

 , המטבח סגור עקב הכשרה לפסח.  (27.3)ביום שני, ה' בניסן, 
 

 בשביל יום שני.ניתן יהיה להזמין אוכל ביום ראשון גם 
 

 . 8:30-11:30מכירת אוכל לשבת הגדול תתקיים כרגיל ביום שישי, בין השעות 
 

 ,  4.4.23תתקיים ביום שלישי, י"ג בניסן,  לליל הסדר ולשבת חוה"ממכירת אוכל 
   .התפריט נשלח במדיות השונות  .17:00-21:30בין השעות 

 מי שמעוניין בתפריט מודפס יכול לפנות לענבל גלעד. 
 פרטים על מכירת האוכל לשביעי של פסח יפורסמו בהמשך. 
 חג שמח וכשר! חיים וצוות המטבח.           

 



5 

 

 מהחינוך 
 

 נוער תקיים הילדים ו ה)חופשת פסח בבתי הספר(, מחלקת  (,2.4) , י"א ניסן ביום ראשון 
 . 12:30 - 8:30תן' לכל ילדי המועצה ברחבת הדשא של חדר אוכל בין השעות -'שוק קח

 

 בברכה, נתלי מסאמי.             נקי ומסודר.  שארי בסיום האירוע נקפיד שהמקום י 
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 מהמרפאה 
 

    26-31.3 - שעות פתיחת המרפאה בשבוע של
 

כל הכבוד לציבור   .מפגשים מגוונים ומעניינים 6השבוע הסתיימה הסדנא של הכללית שכללה  
 שהגיע, בטוחה שהרוויחו מהדברים.

, במיוחד  בהחלט מכובד ,. כל הכבודמנות 27ביום חמישי שעבר נערכה תרומת דם . נתרמו 
 לאור פסילות רבות של נוספים שרצו לתרום. ניפגש עוד חצי שנה. 

 חגית ו.  - שבת שלום              
     
    

 הספריה  
 

 הספריה תהיה סגורה בפסח. ולכן, מוזמנים לשאול ספרים בשבוע הקרוב. 
אורה.  -שבת שלום                   

  

 

  

 בגד הענף מ
 

 בא"..."שמחה רבה שמחה רבה אביב הגיע פסח 
 

 בבוקר  9:00בשעה  ,(31.3) , ט' ניסן עד יום שישי   13:00בשעה  ,(28.3) , ו' ניסן יום שלישי מ
 אנו מבקשות מהחברים לא לזרוק כביסה!!!!   המכבסה תיסגר לצורך ניקיון פסח.

 

 לא להשאיר לנו חבילות או שקיות עם כביסה באזור המכבסה.  בנוסף
 

 צוות המכבסה.   - אביב שמח חג   - תודה על שיתוף הפעולה      
 
 
 

 + 60מועדת  
 

מזג האויר הגשום הצפוי לנו ביום שני הקרוב, אנו נדחה את הפעילות שתוכננה במדגה  בשל 
 לאחר חג הפסח. נעדכן בפרטים מדויקים בהמשך..

 

 . אורן  שבת שלום,     
 

 
 

  
 מועדת תכנון

  

  .יעיש - תת הבנייה של משפחתוכני   התלוי על לוח המודעות  
 

 . 7.4.23עד  24.3.23-מ גוצתהתוכנית  
  

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

      ג'

 ד'
7:30-8:10 

10:00-12:30 
 (מחליף אח)13:00-16:30

13:30-16:30   

01:8-7:00 '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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 מן המזכירות 
 

  יוסי יעיש  ,רפי אלון ,יוסי קנר -נים חברים להצגת הצעה מוזמן צוות שיוך, מוזמ - מתווה שיוך דירות
 .ושמואל ברלוביץ

 

 מש"ח מהחלופה הישירה.  6.5 -יקרה בכדירות, כאשר חלופת האגודה  שיוך  לנושאהוצג רקע  .1
 וביצוע תשלום לרמ"י בגין מגרשי  מעבר לחלופה הישירה עליה קוימה הצבעה לצעה הה גההוצ .2

ההצעה הנ"ל קיבלה את תמיכת   מע"מ.  +  3.75%, רק על המרכיב הראשון של  םהוותיקיהחברים  
 רוב מיוחס(.)מרבית החברים, אך לא קיבלה את הרוב הנדרש 

 הקדימויות של חלוקת  וסדר   29/1/2020 ה ההחלטה בדבר שיוך נכסים ממסגרת הישיבה הוצגב .3
 כשכעת ההערכה הינה  מש"ח 4הכוללת התייחסות להערכת עלויות השיוך ב ) פירות הנכסים

 .מש"ח כפי שנוכחנו( 16.5
 הינו שלמקרן שיבולת  כאשר המקורמש"ח,   16.5עלות בפועל של חלופת האגודה הינה הוצג כי  .4

  מה שמייצר צורך זה  ולשימוש    40%באם מתייחסים למודל פירות הנכסים המקצה    "חמש  3.4
   עוד  . גם אם מגייסים הלוואה כנגד המגרשים לבנייה, צריך לגייס מש"ח מתוכן 13 -כגיוס של ל
 .בהתאם להחלטות שיוך פירות הנכסים יכולים להיות משולמים רק מרווחיםשמש"ח  7 -כ

 חלופת האגודה , כאשר מוש חלופת האגודה והחלופה הישירההכלכלית למי ההיתכנות ההוצג .5
   מהחלופה הישירה.מש"ח  6.5ב יקרה 

 ישנו קיבוע של  על אף שלא רוכשים במלואם את המגרשים הריקים, בחלופה הישירה צוין, כי  .6
השיוך  אלו  זכויות  מגרשים  מתקבעות  על  השיוך  הנחות  קרי    מהשומה.   33%של    לתשלום, 

 . אלטרנטיביתהמהעלות    1/3המשמעות הינה שגם אם תהיה התייקרות, המגרשים בשלוחות יעלו  
  10%התייקרות של  צוין כי גם אם תהיה  הנושא נבחן ו  -חלופה הישירה  ל  במעברמשמעות עיכוב   .7

 שההתייקרות לא תהיה מעבר כך  בעשירית מהעלות עקב ההנחות,יגדל רק התשלום בשנה, 
 מילואים. וקיימת הנחת    בחלופה הישירה אין צורך לשלם על יחידות קטנות כן,    כמו   אש"ח למשפחה.   5-10    ל 

 מגרשים המש"ח לקיבוע עלות  6.5להשקיע האם נעדיף  ,העומדת על הפרקהשאלה המרכזית  .8
תשלום לרמ"י עבור הוהסדר הבנים  מימוש  שנעדיף את  או    ,עתידיים בחלופת האגודההלחברים  

שעמידה בהחזר   ,מש"ח  11-13כשבחלופת האגודה יש צורך בהלוואות של    ,ותיקיםוחברים הה
)באותו הזמן שקולטים חברים    תלויה בהמשך קליטה למגרשים ריקים לאורך שנים רבות  בהם

 . חדשים למגרשי היורשים(
 בוצים  מרבית הקי  -אל מול החלופה הישירה  בחלופת האגודה    הצביוןניתנה התייחסות לגבי נושא   .9

  יכולת ועדות הקבלה נשמרו, וקנייני  במתווה  זאת  עשו(  85%)מעל  דירות    ךשיועד כה  שמימשו  
 . הבדל משמעותי בנושא שמירת הצביון של הקיבוץ  ולכן נכון לעכשיו אין עד כה

 : )בשתי החלופות(בויות הקיבוץ מקורות אפשריים לעמידה בהתחיי .10
 . מש"ח 8.5 - קרן שיבולת .א
 מגרשים מבונים הקיימים  ניתן לגבות בעת שיווק  -מגרשים מבונים לשיוך שטרם סומנו  .ב

 מש"ח.  3-ות כהקיבוץ בתשתיות ובדירבגין השקעות אצלנו, 
 את  תקטין אש"ח בממוצע( 460)  אחרונה בעמק הירדן שומת קיבוץ -שומה מופחתת  .ג

 אין הבטחה שזו גם תהיה השומה אצלנו.  מש"ח.  3.5 ההתחייבויות לרמ"י ב
 הן  , מאוד מורכבתהצעה זו נבדקה והיא  - לתשלום לרמ"י שימוש בהון אגודה לנקלטים .ד

   . וחברתית פנימית רשויות המס, מבחינת מדיניות רמ"י
 )הבנקים( לקיבוץ היקפי אשראי גבוהים )הלוואות לא מכוסות מראש מול    רקע עובדתי במצב הפיננסי:  .11

ורגישות גבוהה לנזילות שלנו, עד כדי כך שנאלצנו בשנה האחרונה לדחות השקעות עסקיות חשובות.  
 העמדת הלוואות נוספות לפתחנו מסכנת את עמידתנו בהתחייבויות הפנימיות והחיצוניות. 

 הדירות ויעדי המשנה של התהליך.שיוך  הוצגו מטרות תהליך  .12
 : לקידום שיוך הדירות שונותהוצגו חמש חלופות  .13

 .המלאה האגודה חלופת .א
 .המגורים  לחלקת מחוץ מגרשיםה ללא האגודה חלופת .ב
 . קיבוץ הלוואות ללא חברים  במימון האגודה חלופת .ג
 . הלוואה למגרשים הריקים והיתרה במימון החברים במימון האגודה חלופת .ד
 .הנכסים  שיוך בהחלטת הפירעון לסדר בהתאם ישירה חלופה .ה

 .מהןוהיתכנות פיננסית לכל אחת  תהוצגו יתרונות וחסרונות לכל אחת מהחלופו .14
 :יוסי יעיש ושמואל ברלוביץ,  רפי אלון, יוסי קנר -חברים ה שגובשה ע"י מספר עהוצגה הצ .15

 .הקיימתביצוע החלטת חלופת האגודה  .א
 . ומתשלומי חברים חלופת האגודה מקרן שיבולתהחברים בתשלומי מגרשי מימון  .ב
 מול מגרשים ריקים.  ת הקיבוץהלווא .ג
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 שיהווה הקיבוץ  מתוך אחד מתאגידי  ,למגרשים של היחידות הקטנות ת הקיבוץהלווא      .ד
 לטובת תשלום לרמ"י בגין השיוך של  "בהון אגודת נקלטים" שימוש ו החזר שלהל בטוחה         

 והמגרשים של היחידות הקטנות.ותיקים והחברים ה          
 . החדשים ע"י הקיבוץ מימון הנחת המילואים לחברים  .ה
 עלו מספר הערות: הצעה דיון בהבמהלך 

 בשונה מהמעבר לחלופה , מצריכה קבלת החלטה ברוב מיוחס שהוצגה ע"י החבריםההצעה  •
 . לגבי השימוש בכספי הקיבוץ ההחלטהללא שינוי שתהא הישירה 

 ביניים של  להחזרי מימוןאש"ח  400לפחות ביניים שעלותו ישנו צורך במימון בחלופת האגודה,  •
 .ות שמן הסתם יפלו על החברים במסגרת תקציב הקהילההלוואהוצאות מימון של ה

 בנקים, ולכן  מהת הקיימות והלוואהישנו קושי משמעותי במצב הפיננסי של שלוחות אל מול  •
   .וחבריו את הקיבוץ נתמש"ח מסכ 11-13בעלות של ההצעה לקחת הלוואות נוספות 

 עלות  למימון  נקלטים בשימוש בכספי הון   , מהותית וחברתית תי, מיסוימשפטית מורכבותישנה  •
 .חבריםשל ההשיוך 

 הוצגה הסתייגות לעניין חישוב השימוש בכספי קרן שיבולת בהתאם למנגנון השימוש בפירות   •
 . וכן לעניין השימוש במנגנון זה בהתייחס לכספי קרן שיבולת הנכסים

 התשלום של הקיבוץ לרמ"י  מחויבותהודגש כי היתרון בהצעת החלופה הישירה ללא ביטול  •
יכוני  סנוספת ועל הקיבוץ לא מוטלים    מוטלת עלות  חברים הוותיקים לאה  לעש,  הבניםר  ולהסד

 .נוספות הלוואות

 שהטלת תשלום נוסף בפועל על הנקלטים )חלופת אגודה לפי הצעת חברים(, לא תוזיל בהכרח    צוין •
וצמדו ויכללו ריבית ויתווסף  יכי הסכומים    בהשוואה לחלופה הישירה  בעתיד   עבורם את העלויות 

 . להן תשלום בגין הון אגודה

 הינה חלופה שיש  ,צוין שהחלופה של הצבעה נוספת על אותה הצעה שכבר הגיעה להצבעה •
 . ולא לפסול מראש לבדוק אותה

 יבוצעו מספר בדיקות בהתאם להערות שעלו במהלך הדיון. א.  החלטה: 
 .תגבש את המלצותיהו בנושא זהעם צוות השיוך המזכירות תקיים ישיבה נוספת ב.  

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

 

 
יו"ר הקיבוץ שולחנו של מ  

 

 פ' "צו". הכן ניתן לשלוח פרסום לשבת הבאלבשבת חול המועד לא יצא דף מידע.  -דף מידע 
 להתראות בפ' "שמיני".

 

האביב  של  בפתחו  שלנו.    אנחנו  לחקלאות  חשוב  שכה  החורף  משאריות  ליהנות  עדיין  הראש  ומצליחים 
 הקהילה שלנו. מקדמים כל אחד בתחומו את  אנו    פסח ובין כל אלה חג  והניקיונות ובקרוב גם הבישולים כבר ב 

 

ויוס  -צמ"ד   ניגשות לקבלה לחברות. יעיש מקדמים בימים אלו את קבוצת המשפחות ה  י דני מאירפלד 
יבחרו את המגרשים   ,המשפחות לומדות את הסכמי הקליטה, משלימות את הליכי הקבלה בקרוב גם 

 בהצלחה לכל המשפחות. -ובעוד כחודש יגיעו לאישור באסיפה ולאחר מכן בקלפי  
ושים כל מאמץ לוודא שהן תפוננה בהקדם. מאמצים  ממשיכות להטריד אותנו, ואנו ע  הקרווילותבינתיים  

 שעד כה לא נשאו פרי.
 

כולנו    ,בטיפול בתקציבי ומיסי הקהילה ותוך זמן לא רבוותו עובדים סביב השעון  צביקה וצ  -צוות אגרות  
 כחלק מהתהליך.נשמע מהם 

 

כשהעומס הניהולי אינו מקל    בתחום העסקי טרם יצאה לדרך באופן רשמי,  הפעילות של השיח הקהילתי
על קידום הנושא. בכל מקרה בכוונתנו להביא את הנושא בזמן הקרוב להנהלה הכלכלית ולקבל החלטה  

 על אופן הטיפול בו. 
 

ממשיך הוא ו וכיבדנו את בקשתו  ,יו"ר צוות השיוךכ  ותפקידלסיים את שמואל ברלוביץ ביקש  -וך י צוות ש 
לקראת גיבוש  בנושא וכל זאת  ות ממשיכים ללמוד ולדון  צוות השיוך והמזכיר.  לכהן בצוות כחבר מן המניין

 לאחר הפסח.  הצעה שתגיע לאישור האסיפה
 

תהליכי העשרה לפורום המנהלים. בשבוע האחרון הפורום  לרננה שיחד עם רותם וצביקה התניעו    -  ברכות
 יצא לדרך והרשמים מרתקים.

 

ק ואנו מלאים אופטימיות תודות  בתקווה ובסיפורבים הם האתגרים העומדים בפנינו והממלאים אותנו  
 הנושאים הללו. לעוסקים בכלאנשים ש 

 .שי גרוסמן  -בת שלום  ש   -  חברי שלוחות  חג שמח לכל            

 םשלו - שבת 
 טוב  -חודש 


