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 " וירא "   רשת פ שבת  
 מאיר: - לדעת לשים גבול / סיון רהב 

בפרשת איפה שמים גבול? אברהם אבינו הוא המורה שלנו לחסד. כבר אלפי שנים ילדים ומבוגרים לומדים 
השבוע על הכנסת האורחים המיוחדת שלו, על האוהל שהיה פתוח לכל אורח, על הריצה שלו אחרי שלושה  

 אנשים זרים רק כדי לתת להם לאכול ולשתות.
 כל זה נכון, אבל פרט קטן וחשוב מסתתר כאן: אברהם מבקש שאורחיו ירחצו את רגליהם בכניסה. 

רש"י מסביר זאת כך: אברהם חשב שהם עובדי עבודה זרה שמשתחווים לאבק רגליהם, והקפיד שלא להכניס 
 בשום פנים ואופן עבודת אלילים לתוך ביתו. 

צד שני ריחוק. מצד אחד נתינה ואכפתיות והכלה ואהבה  יש פה מסר עצום על איזון: מצד אחד קירוב, מ
אברהם אבינו לא מתבלבל, מציב גבולות ברורים ונחרצים, יודע מתי להתרחק    - ופתיחות לעולם. מצד שני 

 וממה להיזהר, כך שאפילו אבק של עבודה זרה לא ייכנס לאוהל המיוחד שלו ושל שרה אמנו.
   - ד, אלא שגם לעשייה חיובית, לעזרה לזולת ולתיקון העולם אברהם אבינו מלמד אותנו כאן לא רק חס

 יש גבולות. כל אחד מוזמן לחשוב איפה הגבולות שלו. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 נר זיכרון 

 

 תשנ"ג חשון  כ"א -ז"ל  יפה לופסקי 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

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

 

 
 
 

   שבת    זמני                
  

  16:10  הדלקת נרות 
 

 16:30 מנחה וקבלת שבת   

 

 17:17   השבת צאת 

 
  

 ברוך דיין האמת  
 

 אנו משתתפים בצערה של חברתנו חנה קאופמן 

 ז"ל  דודבמות אחיה 
 

 תנוחמו מן השמיים. 
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 פינת ההלכה 
 
 

 על שאלה, בקשה וטיסה...

 מה דין בן ארץ ישראל שנוסע לחו"ל לאחר ז' במרחשון?  שאלה:

 

  בתקופת החורף אנו מזכירים את הגשם פעמיים בתפילת שמונה עשרה. בתחילת התפילה אנו   תשובה:

כדי לשבח את ה' המוריד אותו. ובהמשך    –את הגשם באמירת "משיב הרוח ומוריד הגשם"    מזכירים

דהיינו    -    'הזכרת גשמים'  מה' שיברך אותנו בטל ומטר. אתמבקשים  אנו     – התפילה )בברכת השנים(  

אנו אומרים החל משמיני עצרת )שמחת תורה( ועד מוסף של     -את אמירת 'משיב הרוח ומוריד הגשם'  

אנו מתחילים לומר    –את אמירת "ותן טל ומטר"    דהיינו   'שאלת גשמים'יום ראשון של חג הפסח. את  

רק שבועיים אחרי שמחת תורה, בתאריך ז' בחשוון ועד מוסף של יום ראשון של חג הפסח. הסיבה לכך 

  כדי שיהיה זמן לעולי הרגלים ששהו בירושלים בחג הסוכות, להגיע לביתם קודם לתקופת הגשמים. 

  נזכר   אם,  'הגשם  ומוריד  הרוח  משיב '  אמר  ולא  טעה: "ב(  יףסע  יט   סימן)  בעל 'הקיצור שולחן ערוך' כותב

 הברכה  שסיים  לאחר  עד  נזכר  לא  אם  אבל...  שנזכר  במקום  אומר  'המתים  מחיה'  הברכה  שאמר  קודם

ומעוררת עשרה  שמונה  תפלת  לראש  לחזור  צריך   ,  'המתים  מחיה' תמוהה  נראית  אכן  זו,  הלכה   ."

בחורף   רבים: "אם אמר  ולכאורה הדבר סותר את מה שכתוב בסידורים  כך למדנו  לא  שאלה, הרי 

וכבר חתם "מחיה מתים"   חוזר  –"מוריד הטל"  מנהג  אינו  בין  נעוץ למעשה  ארץ  ".  אלא שההבדל 

"מוריד הטל" לכן אם שכח בחורף ולא מכיוון שבארץ ישראל נהוג לומר בקיץ    ומנהג חוץ לארץ.  ישראל

.  אלא שלא כך המנהג בחו"ל  עשרה  שמונה  תפלת  לראש  אינו חוזרההלכה היא ש  –אמר משיב הרוח  

ורק בחורף לומר "משיב הרוח    לומר כלל "מוריד הטל",    לאהוא    בקהילות רבות, שם המנהג בקיץ

ולכן   הגשם",  בחורף    ממילאומוריד  גשמים  הזכיר  לא  שיחזורצ יש   -אם  בעל   –  ורך  התכוון  ולכך 

מי שסיים תפילת שמונה עשרה ולא אמר בחורף "משיב הרוח    –בארץ ישראל  הקיצור שולחן ערוך.   

"ותן טל ומטר לברכה",    -לומר בברכת השנים    )החל מז' בחשוון(שכח  לא חוזר. רק מי ש   –ומוריד הגשם"  

ר  קבעו חכמים לאח  ש תפילת שמונה עשרה.  לראוסיים את תפילת העמידה  רק אז עליו יהיה לחזור  

וזאת מפני שיש בה   (בדצמבר  5או    4-שיוצא ב)   את תחילת הבקשה על הגשמים בבבל ליום שישים לתקופה

מים מרובים מנהרות חידקל ופרת, ואין צורך להרבות שם בבקשה על הגשמים מיד בתחילת החורף. 

בן ארץ ישראל    .(שו"ע קיז, א)    מיום שישים לתקופהוכל שאר בני חוץ לארץ נגררים אחר בבל, ושואלים  

כמנהג ארץ ישראל    יאמר "ותן טל ומטר לברכה"למשך כמה חודשים: יש אומרים, ש  שיצא לחוץ לארץ 

שבכל    –והדרך לצאת ידי כולם  .  כמנהג המקום שבו הוא נמצא עתהאמר  ויש אומרים, שי תו.ששם בי

  .ב'שומע תפילה' ולא בברכת השנים  יאמר "ותן טל ומטר לברכה"עת שיש ספק, 

 

 בברכת חורף טוב ובריא לכולם.

  .שבת שלום, הרב מיכאל 
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 ממשאבי אנוש 
 

 -  ועדת בית כנסת 
 

 בהתאם לנוהל ממלאי תפקידים בקיבוץ שאושר זה עתה, לאור תחלופת מרכז הועדה,  
 אושר ע"י צוות האיתור הרכב ועדת בית כנסת: 

 הרב מיכאל סטבון   - רב הקיבוץ
 שמואל ברלוביץ - רכז

 דיגורקר. דיויד סנדלהם, אבי בוכהלטר, אילן חרובי, יותם גלעד, איציק פרס, נורה  - נציגי ציבור
 

 עוסקים בצרכי ציבור באמונה.התודה גדולה לכל 
 רננה שאול.            

 
 

 מועדת בית כנסת 
 

 תודה לחברי ועדת בית כנסת איציק פרס, דייויד סנדהלם, נורה דיגורקר, אבי בוכהלטר, 
 אילן חרובי, ויותם גלעד שנתנו את הסכמתם להמשיך לכהן בוועדה.

 

 , שלמה שרגא, צוריאל ביאלה, ויונתן אלטמן שהסכימו לסייע לפעילות הוועדה. תודה לנירה ריטמן
       

 שמואל ברלוביץ.      
 
 
 

 + 60מועדת  
 

( מבוגרים וצעירים כאחד)  קיבלנו רעיונות רבים מאוד מחברים וחברותכפי שעדכנו בשבוע שעבר,  
 . המתקיים בחודש הקרוב חודש למען הוותיקהדוריים במסגרת  -לחיבורים רב

+ ודנו ברעיונות השונים שעלו, וחשבנו על האילוצים והצרכים 60בשבוע האחרון התכנסנו בוועדת  
 השונים שנראים לנו נכונים ועל לקחים מפעילויות שונות שביצענו בעבר.

 החלטנו לקיים בחודש הקרוב מספר אירועים, בקרוב נפיץ לוח מסודר עם התאריכים עבורם:
 

ערב הרצאות קצרות של עשר דקות כל אחת, כאשר ההרצאות יועברו על   - TEDערב הרצאות 

 ד מפנק.ידי חברים וחברות צעירים וכמובן כיבו 
 

אחר צהריים משותף של משחקי שולחן שונים אותם אתם אוהבים  -  משחקי שולחן אחה"צ של 
 .)רמיקוב, דמקה, קלפים, ברידג'(

 

ערב שבו נפגש למעגלים של חברים צעירים וותיקים עם פעילויות ייחודיות של  -  ערב חיבורים
 היכרות קצת יותר מעמיקה בתוך הקהילה שלנו. 

 

קידוש של כל הקהילה לאחר התפילה בשבת בבוקר, בו כל משפחה    - קידוש חמין קהילתי 
 שמעוניינת בכך תביא את החמין שלה, אשר הפעם נוסיף לחמין גם תוכן קהילתי ייחודי.

 

משפחות צעירות    ות ומארח ותארוחת שבת בצהריים בה מתארח -  ארוחת חיבורים בשבת
 ה.השניי את  תאח ותת ותיקות, ומכירו ומשפח

 

 . אורן  שבת שלום,
 

 
 מועדת תכנון

  

 .בנוהל נפרסם על לוח המודעות את תוכנית הבנייה של משפחת יונתן ורויטל רותם   10בהתאם לסעיף  
  

 .25.11.22עד ה   11.11.22התוכנית תוצג מ 
  

 .הערות/ הארות נא לפנות אליי בכתבבמידה ויש 
 רבי.  יוחאי   -בברכה 
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 \  המרפאהמ
 

   13-18.11 - שלשעות פתיחת המרפאה בשבוע 

 
מספיק מנות לביטוח  ,מנות 34הצלחנו לאסוף ו לפני שבועיים ערכנו תרומת דם  - תרומת דם

 כל מי שצריך מנת דם לניתוח מתוכנן.   - הקיבוצי 
  .ח לכל התורמים משלוחות, חקלאות בעמק ושלפים וישר כ י

 תודה לאליס ולכל העוסקים במלאכה. 
 

 שבוע. עשינו מבצע משותף עם מרפאת רשפים לפני   - חיסון קורונה זן אומיקרון 
חודשים  3איש. משרד הבריאות ממליץ על החיסון לכל מי שעברו  30 התחסנו משלוחות קרוב ל

 ים. י , בעיקר מבוגרים וחולים כרונ12ממחלה/ חיסון קודם, מעל גיל 
 

יש מחסור בתרופות שונות בבתי המרקחת.   תדאי קראתם בתקשורכפי שבוו  - ר בתרופותו חס מ
    .א יפגע יותר מידי ונעבור את המשבר בקלותשים את החוסר. מקווים שלי גם אנחנו מרג

                     

 חגית ו.   -שבת שלום          
 
 

 

 

 

 עמותה למען ילדים עם צרכים מיוחדים 

Empowering Underprivileged Children in Israel  

 

 
 

 התרמה למען ילדים בסיכון
 

למען   קרן לחייםיוצב דוכן התרמה של עמותת   17/11/22-בתאריך ה חמישיביום , שלום לכולם
 בחדר האוכל של הקיבוץ.  ,ילדים בסיכון 

 ? מי אנחנו 
שלא שפר עליהם מזלם   ,קרן לחיים מפעילה רשת מועדוניות הפועלות לרווחת ילדים -בקצרה 

 .  וחיים במצוקה כלכלית קשה בחיים
 ? מה אנחנו מבקשים

 . אנו זקוקים לעזרתכם ,  ה הקרובה בכבוד ובשלום כדי לסייע לילדים ומשפחותיהם לעבור את השנ 
 

 . כל תרומה תתקבל בברכה
 

   
 
 
 

 
 בדיקות דם 

קבלת קהל  
 אחיות 

 קבלת רופא 
 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'
11:30-7:30  

 בתאום עם אורה 

   11:30-14:00 10:00-13:30 7:30-8:10 ד'

8:10-07:0 'ה  8:30-11:00  8:00-9:00  

  8:00-9:00  8:30-12:00  ו'
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 מנהל הקהילה של   ו ולחנמש
 

כבר קריר בבוקר   .שבוע שעבר התחלנו לשאול על הגשמים וב"ה מרגישים את החורף בפתח
 ובערב וגם זכינו ליורה ב"ה.

 

 .י י קודממזמן לא כתבתי לדף מידע ומקווה שלא אחזור על דברי 
 

עפיפוניאדה ומסיק שמאורגנים ע"י    : הפכו למסורת   ר עים קהילתיים מבורכים שכב ו ר י לאחרונה היו כמה א 
 . טיול בחירות שהוביל וארגן עמית רוטשטיין ו   קידוש חתנים שאורגן ביד רמה ע"י ועדת בית כנסת   , אורן גל 

 

 .לכל הועדה בהצלחה לשמואל ו  . בחרנו את שמואל לוועדת בית כנסת   עבר ש בשבוע   - בית כנסת  
 

סוף סוף הותר הספק ונראה   ,התקיימו בחירת במדינת ישראל 1.11ביום שלישי  - בחירות
 תודה לנירה על תפעול הקלפי בשלוחות לאורך שנים.   .שגמרנו עם הקלפיות לזמן הקרוב ב"ה

 

כרגע אין מישהו שמחזיק אצלינו את תיק התרבות ונצטרך להתגייס על מנת להמשיך   -  תרבות
 תרבותיות נוספות.   תבמסורות הקבועות וגם פעילויו 

+  60 תלערב הקבוע בחנוכה כבר יש מתנדב אשמח לפניות נוספות. ומפה אני גם מודה לוועד
 למלא את החסר לכלל הציבור. םלגיל המיועד דואגת בינתיי  תשבנוסף לפעילויו 

 

 גברים רשומים לטיול בצפון שמאורגן ע"י    50 - כ הקרוב. יום חמישי מתוכנן ל -טיול גברים 
 .נתגבש והעיקר שהכל יעבור בשלום ,בטוח שנהנה .ומתנדבים נוספים חייקין  שמיר

  

מדריכה  דם משמעותי מאוד, נכון להיום אין לנו  גם בחינוך החברתי אתגר כוח הא   - חינוך חברתי  
ו הוחלט להמשיך את הפעילות במתכונת  - לאחר ישיבה עם הורי ד   . ו - מובילה לבית הילדים של ד 

מובילה  מדריכה  מקוים שנמצא    . קצת שונה אבל שתתן מענה להתכנסות החברתית של הילדים 
להתחיל לחשוב איך נכון להמשיך להפעיל את המערכת לאור   ,ובנוסף קבועה לבית במהרה. 

 ח אדם איכותי ומשמעותי לילדים.ו מצוקה במציאת כה
 

מי שמסתובב בימים האחרונים ליד מגרש המשחקים רואה את פרוק הבית הקרוב   - בנייה
תיכנון, לאנשי המקצוע שלנו ולג'ודי על עבודה   תתודה לוועד  .לשביל בצורה מקצועית וזהירה

 מסודרת למרות האתגר הגדול. בגמר הפרוק תתחיל הבניה של הבית החדש. 
מבקש מכל הציבור לשמור על מרווח בטיחות מהמקום ומאחל בהצלחה לג'ודי באתגר הבניה  

 בלב הקיבוץ ושהכל יעבור בהצלחה ובשלום.
 

  .השבוע ביום שלישי התקיים  -מפגש של מזכירים ומנהלי קהילה של הקבה"ד 
ה נברר כל חברי התנועה לאן פנינו בשנים הקרובות כתנועה, נסתכל פנימה על  בשנה הקרוב

עוד נשמע על כך הרבה בתקופה הקרובה וגם נצטרך   .מה שיש ונחשוב ביחד לאן רוצים ללכת
 כל הכבוד על היוזמה והנכונות.  .לקחת חלק פעיל

ו והחכמנו איך כדאי למדנ ,דיברנו על הובלת תהליכים בצורה מעניינת של שיתוף הציבור ,בנוסף
 ונכון לעשות תהליך משמעותי שמשפיע על כל הקהילה. היה מעניין ומלמד. 

  

 חודשים 8עברנו על ביצוע  ,התמחירנית ,בהנהלה האחרונה הוזמנה סתיו  - מהנהלת קהילה 
 עם זאת צריך לזכור שזה רק  .אנחנו עומדים ביעדים שהצבנו לעצמינו ואפילו בהצלחה יתרהו 

 מיפינו את המקומות שחרגנו בהם ונצטרך לדייק את הדברים לתקציב הקרוב.   ,חודשים. כמו כן  8
   . בהנהלת קהילה הקרובה נסיים את הכנת התקציב אי"ה לאחר מכן נציג אותו למזכירות

  ,הסברה על מבנה התקציב החדש ונאסוף שאלות במפגשי במידה ונקבל את ברכת הדרך נצא 
 דברים.הערות והבהרות מהציבור על מנת לדייק את ה

אנו מנסים לשקף את רחשי הציבור שעלו לאורך כל השנה וכן להקטין    2023יש לזכור שבתקציב  
  . את הפערים בין כל האוכלוסיות שגרות כאן על מנת שנתקדם עוד צעד לעבר איחוד סטטוסים 

 השיח הקהילתי(.   י )עבודה שנמשיך ונעצים גם בצוות 
נוספים שעולים מהציבור, כגון פתרון לחניות, מבנים לטובת את ההנהלות הבאות נייחד לדברים 

 .....לידה ועוד ועודשטיפול בתחנת ההסעות ובחניית האופניים  ,כלל הציבור
      . צביקה וקסמן   -שבת שלום 

 
 

  ם שלו - שבת  
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 שלום לכולם,
 | דרך קצרה ארכהמשולחנה של מזכלי"ת  

ֶדֶרְך  ָצָרה ֲאֻרָכה בְּ  קְּ
רֹון  ִזכְּ קֹום וְּ ֶרש מְּ  ִמּתֹוְך שֹׁ

צֹוֵמַח.  ּפֹוֵרר וְּ ל ִמתְּ ַהר ָשִמים ָכחֹׁ  זֹׁ
בּות ַמָבט  ַטלְּ ִהצְּ  ַבֲאִחיַזת ָיד וְּ

ַגָלה ֶאת ָּפֶניָה.  )רועי שלום זמיר( ַהֶדֶרְך מְּ
 

בעקבות מיילים שנשלחו אלינו בשבוע שעבר בנושא פרסום/אי פרסום תוצאות הבחירות, אפתח את הטור בכמה  
 מלים על לוחות הזמנים של העמוד השבועי שלנו, עמוד"ש.  

העמוד נכתב ביום שלישי, ומופץ במדיות השונות )עורכי העלונים, מנויי הווצאפ, קבוצות הדיוור( בימים רביעי  
 כלי שבועי ולכן הוא איננו מייצר תגובה מיידית על כל אירוע.  וחמישי. זהו

מטרתו העיקרית היא יידוע על הנעשה בתנועה, עיסוק בנושאים שעל סדר יומנו המשותף ופרסום אירועים משלנו.  
 כמובן שמשולבות בו גם תגובות לאירועים שונים בסביבתנו הרחוקה, בעיקר בנושאים בהם אנו מצויים ופועלים. 

בבחירות   - כידוע לכולנו  -  בתנועת הקיבוץ הדתי  תוצאות הבחירות  -  וכעת לנושא הבוער בשבוע האחרון 
ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו. אנו שולחים את   - דמוקרטיות הושג רוב מובהק למחנה הימין ובראשו 

 ברכתנו להצלחה וברכה.  
 ית.  נברך על על כך שזכינו שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרט 

 נברך על שזכינו בהשתתפות עצומה של הציבור במדינה, ואנו בתוכם, שלא נשארו אדישים ויצאו לבחור.  
נברך על שזכינו בהכרעה ברורה ובהירה שתאפשר בע"ה הקמת ממשלה יציבה לארבע שנים, ואנו תפילה שממשלה  

, התיישבות, רווחה  ביטחון וחברה שיקבלו  יציבה זו תסייע לכך שמערכות החיים הרגילים של חינוך, ובריאות, חקלאות 
קשב ועשייה שלא נקטעים בשל מערכות בחירות שנתיות. ונברך על הזכות הגדולה ואולי החשובה מכל אלה, עבורנו  

 בקיבוצי ומשקי התנועה, שניתנת לנו כאן הזדמנות ערכית ומעשית חשובה: להיות גשר וחיבור.  
הירה, ולמי שמתבונן במערכות הבחירות בעשור האחרון ואולי אף  התמונה העולה מקלפיות הקיבוץ הדתי ב

לפניה, זו לא תמונה חדשה. רוב חברינו וחברותינו )והמצביעים בקלפיות בישובנו( בחרו בצד הימני של המפה 
 הפוליטית. הפעם זה בא לידי ביטוי באופן מובהק מתמיד. יש לכך משמעות ואין להתעלם מכך. 

בוצינו הייתה תמיכה גדולה ומשמעותית למה שנקרא "הימין הרך" ולמחנה המרכז, קול  באותה העת, ברבים מקי
שחלק ממנו לא ייכנס כלל לכנסת ישראל הקרובה, או יבוטא מספסלי האופוזיציה. בנוסף, תמיד התקיים ונשמע  

הליברלי   מתוך קיבוצינו קול קטן בגודלו )במספר תומכיו( אך משמעותי בנוכחותו בשיח הישראלי של המחנה
 הדתי, ציבור החש בימים אלה שקולו אולי יושתק או יאלם. 

אני מבקשת לומר לכולנו כי אנו נהיה במקום בו נבחר לשים את עצמנו. ראשית, בתוך הקיבוצים עצמם: תמיד  
ידענו לחיות יחד בתוך משקינו וגם בין משקינו בשלום בית, ובעשייה טובה ומשתפת, גם בעת מחלוקות פוליטיות  

יש לכך   - רחבים של אחריות לאומית בתוכנו ובוודאי אחרי הכרעתן. שנית, אם נדע לפעול כך גם במעגלים ה
 ישראל.  מדינת תפקיד חשוב של חיבורים ועשייה למען

 

 בקיבוצי תנועת הקיבוץ הדתי  25 - בחירות לכנסת ה -ובנתונים מספריים  
 בעלי זכות ההצבעה 10,797
 אחוזי הצבעה )בדיוק כמו בסבב הבחירות הקודם(  75.5%
 בפעם הקודמת(  7,990מצביעים סך הכל )לעומת   8,157
 )2021במרץ  26%הצביעו למפלגת 'הציונות הדתית' )לעומת  41%
 קולות לבית היהודי )פחות ממחצית הקולות בבחירות הקודמות   19%
 בבחירות הקודמות(  11%קולות לליכוד )לעומת    15%

ם ימ"ש  ימים ספורים לפני ליל הבדולח נודע למתפללי בית הכנסת שהנאצי השבוע זה קורה!   -אור דולק  
מתכננים לחלל את בית הכנסת ולבזוז ולהשחית את כל תשמישי בית הכנסת. לכן רצו המתפללים לגנוז את  

המנורה של בית הכנסת ושאר כלי הכסף באדמה, כדי שלא תשלוט בהם יד הרשעים.  האם מותר לנהוג  
יום רביעי בלילה, נציין בקהילות    - מחר    -   חמד יומא דף נב עמוד ב(   חשוקי   - שליט"א )הרב יצחק זילברשטיין  כך?   

שנים לליל הבדולח, בהדלקת אור בבית הכנסת והשארתו    84הקיבוץ הדתי ובבתי כנסת רבים ברחבי הארץ והעולם  
שלעיל הוא    דולק כל הלילה. בקהילות רבות יוסיפו לימוד קצר שיוסיף אור ויציין את התקומה הגדולה לה זכינו. הציטוט 

בסיס אחד מיני רבים ללימוד קצר שמוצע לקהילות באתר המיזם. לשמחתנו מעורר המיזם בימים אלו התעניינות רבה  
 גם בערוצי התקשורת השונים ומספר השותפים בארץ ובעולם הולך ועולה.  

רים וילדים, בטירת צבי  בקיבוץ מירב יקיימו לימוד הו   - כאן אצלינו בקיבוצים, אנו נחשפים לתמונה חלקית ומרגשת  
ישמעו המשתתפים מעט מאירועי הלילה ההוא, ועל מצבן של הקהילות היהודיות בעולם כיום ומקהלת החזנים והילדים  

תלווה את המפגש. במעלה גלבוע יתכנסו לקבוצות לימוד רב דוריות, בקיבוץ סעד יקדישו זמן לאחר תפילת ערבית  
שיעור. בעין הנצי"ב שמעו ביום ראשון את דליה יוחנן וביום רביעי יקיימו יחד עם    למחשבות על ציון ליל הבדולח ויתקיים 

בנות מדרשת עין הנצי"ב שיעור פרשת שבוע ולימוד בחברותות. בבארות יצחק ישמעו סיפורים של אנשי הקיבוץ  
בערוץ הפנימי הסרט    והוריהם מליל הבדולח לצד שירים וניגונים שיבוצעו על ידי נוער התיכון, בקבוצת יבנה יוקרן 

טרנספורט, בקיבוץ לביא יוקדש הערב ללימוד, ובמשואות יצחק וגם בקיבוץ  - סיפורם של ילדי הקינדר   - 'האיש הנעלם'  
.  חפץ חיים שנציגתו שותפה בקבוצת רכזי תרבות של התנועה, יודלק האור בבית כנסת ויתקיים ערב לימוד   

 תודה לכל השותפים. צילומים של בתי הכנסת המ וארים, יתקבלו בברכה בדף   הפייסבוק של המיזם  #אור_דולק . 
 שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה.            
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