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 פרשת "וארא": 

העולמים הפעיל לוחמה פסיכולוגית נגד הפילוסופיה המצרית. היא לא כללה כרוזים שהושלכו מן האויר, אלא צפרדע ורא ב"

ביחס לכל אידיאולוגיה ישנן שלוש גישות: הגישה התומכת והנלהבת  ?תשאלו, מה לצפרדע וללוחמה פסיכולוגית .תמימה

ה ובלתי אכפתית. גם ביחס לאמונה בבורא העולמים יכול אדם מהרעיון; זו המתנגדת ושוללת אותו; והגישה השלישית אדיש

להאמין בכל ליבו )כמו עם ישראל(; אחרים מתנגדים וכופרים במציאות האלוקים, ואילו ישנם כאלו המפגינים אדישות. "לא 

 .איכפת לי" הם אומרים

עניינות. הם לא התנגדו לה'; סתם המצריים היו אדישים. כל מה שקשור לקדושה התקבל אצלם באדישות צוננת ובחוסר הת

וכאן נכנסה הצפרדע לתמונה. גם  ?"לא היה אכפת להם. פרעה ביטא את גישתו האדישה במילים "מי ה' אשר אשמע בקולו

היא, כמו המצרים, מסמלת אדישות וסתמיות. היא אינה יצור מועיל אך היא גם לא מזיקה, היא פשוט קיימת. מבט שטחי 

העובדה שהצפרדע  .יא למסקנה שהיא נוצרה במקרה, מבלי להיות חלק מן התכנית האלוקית הגדולהעל הצפרדע עלול להב

מילאה את שליחות ה' היוותה מכה אנושה לתפיסה המצרית. לפתע נוכחו פרעה וכל חרטומיו כי אין דבר סתמי בעולם. אם 

 ..".נתק ממנואפילו הצפרדע קיימה את רצון ה', על אחת כמה וכמה ששום אדם לא יכול להי

 ]הר' חיים הבר[ 

 

 

 לכל זמן ועט  

שני המפגשים נערכו בזום, ואף על פי  .הוצגה תכנית הקהילה ןבהוועדה פתוחה אסיפה  והשבוע נערכ – 2021תקציב קהילה 

גם שאלות שנשאלו באסיפה ולא היו להן  .כן התחושה הייתה שכל מי שרצה לשאול ולהעמיק בנתונים, יכול היה לעשות זאת

תשובות, קיבלו מענה מפורט בוועדה הפתוחה. מוזמנים לעיין עוד במסמך המופיע באתר, ואי"ה באסיפה שתתקיים בעוד 

 התקציב לאישור האסיפה בקריאה שניה. שבוע נביא את

השבוע השיק ענף המזון את פעילותו לממכר פירות וירקות, שהוא השלב הראשון בפעילות שתוצאתה  –"קיבוץ של טעם" 

אמורה להיות השאת רווחים, אשר יאפשרו ביתר קלות את עמידתו של ענף המזון במינימום הוצאות מצד הקהילה. ההשקה 

כל הצוות, שעסק ועוסק בחשיבה ובפיתוח, עם גמישות מחשבתית, ומוטיבציה למצות את האמצעים באה אחרי עמל של 

 יישר כח על מה שנעשה עד כה, ובהצלחה בהמשך הדרך! –הקיימים בענף בצורה מיטבית 

עת, השבוע החלה הרשמת ילדי המועצה לכיתות א' לשנה הבאה, ולאור שינוי בהתנהלות שהמועצה מבצ –רישום לכתה א' 

ואשר יפורט בהרחבה בהמשך דף השבוע על ידי מנהלת חינוך, הנושא עלה גם על שולחנה של הנהלת הקהילה. המשמעות 

ששון". -העיקרית של מדיניות המועצה, היא שבאופן כמעט וודאי, לא כל תלמידי כתה א' מלביא בשנה הבאה ילמדו ב"יד

לדיון ציבורי, ולהיערך למשמעויות של מצב חדש זה, ולכן תיערך הנהלת הקהילה ביקשה ממנהלת חינוך להביא את הנושא 

 בזום. 20:30בשעה  הזה יום חמישיבוועדה פתוחה של מנהלת חינוך בנושא 

השבוע בהנהלת הקהילה הציגה יפעת, שנבחרה בעבר מתוך ההנהלה להיות הפרוייקטורית של הנושא,  –יזמות גמל"צים 

ו הובילה עד כה. הנושא הוכן באופן יסודי, הובא לדיון וחשיבה בהנהלה, ובסיומו הוחלט מסקנות ביניים של עבודת הצוות אות

מכרז   על פרסוםעל קיום ערב הסברה לציבור בו יוצג התהליך, הקמת צוות איתור למנהל שיעביר את המיזם מרעיון לביצוע, ו

יות, היותו רב תכליתי, וכמובן מותאם מתווה המיזם, הוא עמידתו בתנאי של איזון כלכלי ואף רווח .בהמשך לניהול

פרי כלכלי ויעמוד במרכזה, אך כבר ישנם  ןהמבוגרת. עדיין לא הוחלט מה יהיה ה"עוגן" של היזמות, שיית הלאוכלוסיי

 רעיונות לא מעטים, והמרחק בין התכניות לביצוע הולך ומתקצר.
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הסגר התגלו חולים נוספים ונכנסו לבידוד מבודדים נוספים. שבוע ראשון של סגר עבר עלינו, וגם אצלנו למרות  –קורונה 

למרות ההנחיות המפורשות והבהרת הסיכון, עדיין מתרחשת לצערנו תופעה של ילדים ונוער שמתראים בקבוצות גדולות, 

לדיהם ובאופן שעלול להגביר חשיפה ותחלואה. אני קורא שוב להורי הילדים, להפעיל את סמכותם ההורית, ולא לאפשר לי

להתקבץ ולהיפגש במפגשים שבסופו של דבר מגבירים את פוטנציאל ההדבקה באופן לא מידתי. ומעבר להורים, כלל החברים 

 הנתקלים בתופעות מעין אלו מוזמנים להעיר באופן ישיר, על מנת לשמור על בריאות כולנו!

 שבת שלום!

 נתי

 -משדה החינוך

 !לציבור החברים שלום

 '. בימים אלו, נפתחת ההרשמה לשנת הלימודים התשפ''ב עבור העולים לכיתה א

 .לצד ההתרגשות והשמחה, אנו עסוקים גם בשאלת השיבוץ

יד ששון, בית חינוך גלילי ו'שירת   -האזור  תבמועצה קיימים היום שלושה בתי ספר דתיים הנותנים מענה לאוכלוסיי  -קצת רקע

 שבהודיות. תי(הגליל' )תלמוד תורה ממלכתי ד

ביקוש לבית חינוך גלילי, ניסתה המועצה ליזום מהלך של הגרלה שתקבע באיזה -יתר ליד ששון ותת-בשנה שעברה, עקב ביקוש

 .'בי''ס ילמדו העולים לכיתה א

 המועצה, שכן משמעות הדבר בפועל היא התעלמות מרצון ההורים בנוגע למוסד שיחנך את  יהמהלך עורר זעם רב בקרב יישוב

 .ילדיהם

כקיבוץ, לא נאלצנו להשתתף בהגרלה בשל היות כיתה א' פחות מעשרה ילדים והבטחה של המועצה שהיא איננה 'מפרקת' 

  ב.לשני בתי ספר קבוצות קטנות מעשרה ילדים בישו

 .ראוי לציין כי לבסוף לא נערכה הגרלה כלל, גם בשל התנגדותם העזה של ההורים

  -חזרה לימינו

 .ממחלקת החינוך במועצה כי אם יחזור המצב ותהיה הגרלה, ניאלץ גם אנחנו להשתתף בה ככל ישוב אחרהשנה התבשרנו 

(, וגם לא בכך שאחרי הלימודים יש אצלנו 12לצערנו, אין התחשבות מצד המועצה במספר הילדים בקבוצה )שעומד כרגע על 

 .מערכת בלתי פורמאלית מסודרת

הגרלה עומדת מעל להחלטות הקיבוץ ולכן החלטת ועדת חינוך משנים קודמות לגבי כמו כן, הובהר כי מבחינה חוקית, ה

 .למידה של ילדי לביא אך ורק ביד ששון איננה קבילה בבקשה לצאת מההגרלה

 .עצם קיום ההגרלה יוכרע לאחר סגירת ההרשמות, כאשר יהיה ברור האם חזר על עצמו הביקוש העודף ליד ששון

**** 

נו מקבלים בקשות בשנים האחרונות מצד הורים לא מעטים, לאפשר את פתיחת הרישום לבתי הספר לצד התהליך הזה, א

 .במועצה ולא לחייב את כל הורי לביא לשלוח את ילדיהם ליד ששון

מנהלת חינוך התכנסה לדון בנושא פתיחת הרישום לבתי הספר והגיעה למסקנה כי ראוי בעת הזאת לשקול לאפשר להורים 

 .סד החינוך של ילדיהםלבחור את מו

 .בזום 20:30ביום חמישי בשעה ולכן תיערך וועדה פתוחה של מנהלת חינוך בנושא 
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המנהלת תביא את מחשבותיה והמלצתה לאישור האסיפה באחת האסיפות הקרובות בתוספת הרחבות ההסברים על המהלך 

 .והשלכותיו

הן בהחלטות  -הנאמר לעיל, בהבנה כי המציאות סביבנו משתנהיש לציין כי ההמלצה היא גם עקרונית וגם נובעת מתוך 

 .המועצה והן ברצון גובר של הורים לשותפות בהחלטה לגבי חינוך ילדיהם

 .המנהלת מודעת לכך שאנו בתחילתו של תהליך שייתכן וישפיע על בתי הילדים ועל אופי השימוש בשירות זה

 'א-העולים לשבת שלום ודרך צלחה לילדים המתוקים 

 מנהלת חינוך

 

*********  

 

             1/2021                                                          

 2020רפואה מונעת 

 :ב ר י א ו ת -מרכיבי הרפואה המונעת היו ועדיין תקפים כדברי הרמב"ם

 .מתמקדות גם במרפאת לביאובזה אנו  נועתו.ת יגבירווכלו אפחית יוגזו רולם ב

אנחנו במרפאה משתדלות לעסוק במרכיבי הרפואה המונעת בתדירות קבועה. לאחר האטה בעקבות מגבלות הקורונה, אנו 

                                                  לשגרת פעילות חשובה זו.                                                                                                 לחזור מנסות 

 בעצם רפואה מונעת? ומה ז

הרפואה המונעת הינה חלק ממערך של פעולות שיש לקבל על עצמנו על מנת לשמור על בריאות תקינה. היא כוללת רכישת 

                                                                                                                           כלים וידע לשמירה על אורך חיים בריא, הקניית הרגלים  ושינוי הרגלים.   

לכל אחד שיבחר   *לרוב הגישה הינה שהרגלים קשה לשנות. אך אנו מאמינות שזה דבר אפשרי והוא בר הישג 

 ראשית צריך כאמור להחליט.  לאחר מכן מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל או האחות. !   בכך 

   איך עושים את זה?

להרגלי חיים מאוזנים מבחינה תזונתית, פעילות גופנית ומציאת רוגע נפשי בעולם המאתגר על ידי קבלת הדרכה  *

 שאנו חיים בו.

 להתחסן מפני מחלות מסכנות חיים. *

 לאתר מחלות לפני שהן מתפתחות. *

 לטפל במחלות שכבר הופיעו ולהאט את קצב החמרתם.  *

 להתמיד בבדיקות השגרתיות המומלצות. *

 )האחיות(?  ינתנומבח אז מה זה כולל בעצם 

 בימים שני ורביעי, אנחנו נפגשות באופן יזום עם קהל שמוזמן מראש, לצורך איתור ומעקב. 

 מפגש שכזה נותן לנו ולכם מקום לדבר  בנחת )כשאין ממתינים מחוץ לדלת(. 

 דת לחץ דם ועוד .   המעקב הוא אחר צעירים בריאים, טיפת חלב,  חולים כרוניים, וכן הפניות  בדיקות דם תקופתיות, מדי

 איך אנחנו יודעות את מי לזמן?

                                                                                                             מקופת חולים לגשת למרפאת למדוד לחץ דם או לעשות בדיקת דם??                                                                       SMSנכון שמידי פעם אתם מקבלים 

את ההודעה הזו דואגת גם לרכז לנו רשימות של אנשים למעקב. הקריטריונים הם לפי גיל, מין,   אותה מערכת ששולחת לכם

 מחלות ועוד. 
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 ?  קיבלתם הודעה

תבואו אלינו, אפילו שעדיין לא הזמנו אתכם. אנחנו רוצות לדעת מה שלומכם. אנחנו רוצות לראות מתי פעם אחרונה 

יים, מתי נמדד לחץ דם, מתי עשית בדיקות דם. אנחנו רוצות לדעת אם יש קיבלת חיסון טטנוס, מתי היית אצל רופא עינ

 לכם שאלות לגבי בריאותכם, אנחנו רוצות לקבוע לכם תור לרופאה לבדיקה שגרתית באם יש צורך.

 . בדיקת צואה לדם סמוי אחתעור ועוד, כירורג שד, נשים, עינייםבאופן כללי כדאי לעשות בדיקות תקופתיות אצל רופאי 

                                                                                                                                                                                      כמובן שיש עוד נושאים שיש לבדוק ולברר.. בהתאם לגיל, גנטיקה, נטילת תרופות ומחלות רקע.                                           .50לשנה מגיל 

שהזכרנו לעיל. נשתדל לפרט כאן מה כדאי לכם לעשות על מנת לאתר מחלות מבעוד  מסויםאנחנו נרחיב מידי פעם על נושא 

                                                                                                                                                       מועד ולשמור על בריאות טובה.  אם יש משהו שאתם תרצו לדעת או להרחיב את הידע, נשמח לדעת.

 טיפ קטן

 אם היית בתור רפואי, ויש צורך בביקורת לאחר תקופה מסוימת, 

  .יש אפשרות ליידע את חנה והיא תתזכר אותך לפני המועד על מנת לקבוע תור 

 לבריאות!! בעזרת רפואה מונעת, צוות המרפאה

 

*********  

 
 הודעות  

 

 : ענף הנוימ

 קהילה יקרה שלום ,

 במהלך סקר שביעות רצון מענף הנוי עלו מספר נקודות לשיפור, 
 שהמרכזית שבהן היא דרכי ההתקשרות בין הקהילה לענף.

 מספר דרכים לתקשר איתנוישנן 

 (יש קישור תחת ענפי שירותאתר הקיבוץ ) •

 להשאיר הודעה קולית בטלפון של הגן נוי •

 תיבת דואר של הגן נוי •
 

 להזכיר שענף הנוי אחראי ועובד בפרהסיה הציבורית ולא בגינות הפרטיות.בהזדמנות זו אני רוצה 
 )מלבד ותיקים!! בשיתוף וועדת וותיקים ומנהל הקהילה(

 
 שמחים לתת שירות!!
 בציפייה לגשמי ברכה!

 צוות ענף הנוי

 

*********  

 ל. "יחול יום השנה לפטירתה של מרים רוז ז, 22.1.2021 ,ביום שישי הבא ט' בשבט

 .בחוג המשפחה בלבד עקב מגבלות הקורונה, האזכרה תתקיים

    המשפחה

 

 



5 

 
 לקוראים בקורונה  -חדש ומחודש על המדף

 לילדים ונוער

מאת: מץ ילדי חבורת "אור הלב"  הקורונה בקבוץ לביא. עלילה מצוירת חינוכית ומרתקת  ממאורעות -23פצצה מתקתקת 

 . אנחנו על המפה.קומיקס -בראט

 רוחות שמועילות לבריאות.יש ריינה טלגמאייר: מאת  רוחות

דובונת רוצה לראות את העולם שמעבר לחומת גן החיות, אבל היא אפרת דאהן: איורים  רונית רקאסמאת  מי יבוא איתי?

 חוששת ללכת לב. האם תמצא חברים שיסכימו להצטרף להרפתקה הגדולה?

: מצולק בנפשו ובגופו לאחר פיענוח פרשיית איש השלג, לוקח המפקח 8ה מספר : הבלש הארי הוליו נוסבומאת לב משוריין 

 האר הולה חופשה עד להודעה חדשה. בינתיים באוסלו המשטרה מתקשה לפענח פרשיית רצח חדשה.

שהכול ואגלה  הספר בוחן את אחד הפחדים הבסיסיים ביותר: מה אם אתעורר בבוקרלינווד ברקלי: מאת בלי לומר שלום 

 השתנה? כול מי שאהב אותי נעלם.

פטפטנית בלתי נלאית בילדותה. כאשה צעירה היא עוטפת את  ההייתרוז קוק קארן ג'יי פאולר: מאת כולנו יוצאים מגדרנו 

 שתיקה ושכחה. משהו נורא קרה שהיא חייבת להדחיק אותו. עצמה בחומות של שתיקה.

ת הופך מהר מאוד למרדף מכוניות על כבישים מהירים, התחמקות מה שהחל כריצה על הטיילפטריק לי: מאת הרץ 

 ממכ"ם הלווין, ומשחק מתוחכם.

הספר מציע נקודת מבט מרתקת על תרבויות מזרח אסיה, וקורא תיגר על העליונות ראני מניקה: מאת המאהב היפני 

 האירופית הנאורה כביכול.

 מת המשאלות" "אבני הסליחה" ו" מחברת הלב".לורי נלסון ספילמן: מאת מחברת "רשימאת  הזכות לאהוב

שם מחפשות שלוש  הספר מחבר בין ירושלים המנדטורית לעיירה ציורית באנגליה.לוי:  –שרית ישי מאת אישה מעבר לים 

 נשים את זהותן ואת עצמן.

 ספר מחודש(עמוס עוז )מאת קופסה שחורה 

ברגישות וביכולת אבחנה דקה, ובשפה עשירה, טווה הסופר את תשובתו לתהייה המיוסרת על רקע  רן גורן:מאת נעלמים 

תקופה היסטורית סוערת בחיי הישוב לפני קום המדינה ובראשית שנות קיומה. הוא מנתח באזמל חד ובלתי סלחני תנועה 

פוליטית שגתה בגדול.) לא חייבים  –קיבוצית מפוארת, שבחיי המעשה פעלה נכון בכול, אך בתפיסתה האידאולוגית 

 להסכים(

 קריאה מהנה ולהתראות באון ליין בינתיים.

 הספרניות.

 

 

   –   לביא כלבבי 

תודה רבה לוועדת בטיחות על קידום וביצוע מראת הבטיחות בכניסה לכלבו, לטובת הגברת  

 הבטיחות והפחתת הסיכון במפגש בין כלי רכב והולכי רגל!
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 פ"א תש , כ"ט בטבת,  בס"ד

 שלום רב, 

 

 נוער יוזם ועושה 

הוקמו לאחרונה על ידי בני נוער מקיבוץ מירב,   וגיבורים נופלים של סיפורם את המספרים מדהימים מצפורים 2

,  המים   למגדל  בסמוך,  רותם  היישוב  מעלנמצאת    הראשונה  התצפית" שבקיבוץ טירת צבי.  בעמק  רגבים"ותלמידי  

,  גולני  ר"מגדס,  ד"הי  יגאל  בן  לעמית  הוקדשה"  עמיתים   מצפה"   שנקראת  התצפית.  נטוש  לי"צה   מוצב  חורבותעל  

  פינת , הנוף אל  מרגיע  נדנדה  פסל, ס ל"קק ושולחן  פרגולה כולל  המצפור. נין'ג בגזרת האחרון  בקיץ  שנהרג

  של  מהשער הבאים   את מכוון,  מושקע מפסיפס הכוונה שילוט. מאד  גבוהה ביצוע ברמת הכל.  מים  וברז פוייקה

" הוקם  ינו'ג מצפה השני "  מצפור ה .המקום  את לפספס אפשר שאי  כך , מעל מתנוסס גדול ישראל  דגלתם ורו

.  ספורות שנים  לפני לעולמו שהלך, המודיעין ובקהילת ל"מטכ בסיירת צללים לוחם, ל"ז ינו'ג יוסף של לזכרו

. הוראות הגעה מדוייקות ניתן למצוא באתר  טמון הר לכיוון וצופה לקודם זהה כמעט באופן מאובזר המצפור

  מצפור " מקיבוץ מירב מתכנן נחשון צוות, "כעת. הללו הנקודות את  והקימו שיזמו , ה'לחבר תודה. הקיבוץ הדתי

  מכך   מתרחב  הלב'. "משימתיות  תקציבקיבוץ מירב תומכת בבני הנוער דרך '  מזכירות.  חמרה  היישוב  באזור,  נוסף

" כך  מילים אין פשוט. החיים תוכניות משבשי הקורונה בימי, ידיו במו, בהקמה מרכזי חלק  נטל שלנו שהנוער

מצטרפים בכל לב ומקווים שבקרוב מאוד  -מסכם אלי שריר יו"ר מירב את הדברים שכתב לעלון הפנימי. ואנו 

 נוכל כולנו לצאת ולהנות מהמרחבים ומהעשייה הייחודית הזו! 

 לקראת שמיטה )תשפ"ב(  

לחבור יחד ולנסות בשיתוף  , כדי השבוע נפגשנו חברים מארגונים שונים, במסגרת היערכות לקראת שמיטה 

הובילה עינט קרמר הבלתי  את המפגש . פעולה רחב, לקדם את הרעיונות שעומדים מאחורי שנת השמיטה

במפגש   ועוד. 'זהות יהודיתאנשי 'תנועות הנוער, נציגות  ,'שומר החדש'נלאית והשתתפו הרב י"צ רימון, אנשי ה

יותר   –על שנת השמיטה כך שבסופה נהיה קצת אחרים  שישפיעועל כיוונים שונים  חשיבהשיתפו הנציגים ב

לנוער וצעירים )דגש:    -"שמוטים", אבל בקטע טוב. בין הרעיונות שנידונו באופן ראשוני: מיזם מתנדבים בחקלאות

שיוזמים מהלכים ייחודיים    לעסקים ואירגונים  'תו תקן שמיטהמיזם 'תוך לימוד הלכות שמיטה למעשה;    ,חרדים(

ועוד ; מיזם "שעת  ראי דחיית והסדרי חובות אשמנגנון  -שמיטת כספים פוסט קורונהבוש דרכים ל גי; לשמיטה

סיפור רב דורי; ריכוז  ליצירת  –שעת התנדבות שבועית לכל ישראל)י(; מיפוי עצי פרי בכל ישראל  -שמיטה"

ים שהשמיטה  . הרחבת מעגלי האנשבנושא השמיטה ברשת )או באמצעים אחרים( ועוד יםחומרוהנגשה של 

בחודשים הקרובים ובעז"ה  צוות ההיגוי ימשיך לעבוד רלוונטית להם ונוגעת בהם )במגוון רחב של אפשרויות(. 

 .  בעלי השפעה רחבה ומשמעותיתפרויקטים   3 -2רכז מאמץ סביב י

 "המשמעות לקהיל –כנס "בית לחיים בקיבוץ 

כמו שאף אחד בבית הזה לא מושלם גם אף אחד בקהילה לא מושלם וצריך ללמוד לקבל זה את זה וללמוד  "

אמרו איתמר     לחיות בהבנה אחד עם השני. תהיו פתוחים איתנו, תתנו לנו תשומת לב ואהבה, ונחזיר לכם בחזרה"

משמעות לקהילה' שיזמו התנועות  -ם  בכנס 'בית לחיי  ב" ית לחיים בקיבוץ עין הנציבבית אחיה, הבונפתלי, שחיים  
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שניהם דברו על כך שמשרד הרווחה .  את הכנס פתחו בכירי משרד הרווחה איציק שמולי וגדעון שלום  הקיבוציות.

מיתי  א  .הקיבוצים הם מקום טבעי להקמת בתים לחייםומעודד מגורים של אנשים ונשים עם מוגבלויות בקהילה,  

את הרצאתו בתמונת בר  פתח פרופ' יורם יובל ת. ולה בין שתי התנועושיתוף הפעועל  פורת ברך על המהלך

, וקישר באופן מרתק בין ה'אושר' לעשייה משמעותית. בראיון משותף  המצוה של בנו עם הצרכים המיוחדים 

העמותה שמפעילה את הבית לחיים בעין   -, מנהל ק.מ.ה הרדוף), וגיא לפידות (ב"עין הנצי)נעה קליין סיפרו 

חריהם דיבר אסף בית  . אהשפעה החיובית שיש לבית על הקיבוץהאתגרים והתהליך ההקמה, על  (,ב"הנצי

כולם נהנים,  מנהל מיזם בתים לחיים בתנועה. אסף שיתף מנסיונו האישי כמי שחי בקיבוץ עם בית לחיים "  אריה  

י". אסף  ומחיזוק החוסן הקהילתהאנשים והנשים נהנים מדיור הולם ומקהילה מחבקת והקיבוץ נהנה מהמשמעות  

קיבוצים בכל השלבים, החל מהדיון הראשוני על הרעיון, דרך תהליך קבלת  בשלוש שנים האחרונות מלווה 

, וישמח לחלוק את הניסיון ההחלטות בהנהלה, עבור לשיתוף הציבור עד לאישור הקמת הבית באסיפה ובקלפי 

, יזמית  די אלטשולרסיומו של היום פגשו המשתתפים את עהנצבר עם כל קיבוץ שמעוניין לבחון את הנושא. ב

תנועת נוער משותפת לנוער עם ובלי צרכים מיוחדים, מיזם 'נפגשים בסלון' סיפורי ניצולים   –'כנפיים של קרמבו'  

אנחנו מצפים  . נתנה השראה איך להפוך חלום למציאות שהמיזם העכשווי שלה "בתי ספר מכילים", וכן את 

ומושבים   קיבוצים ב במרחב הכפריתהליכים להקמת בית לחיים יחלו  המיזם וכבר השנהתרחב ישבקרוב 

 וביישובים קהילתיים ברחבי הארץ.  

 הסגר השלישי וקיבוצי התנועה 

נמצאים כבר עמוק בתוך הסגר השלישי, ועדיין ללא תאריך תפוגה, ומועד סיום. רמת התחלואה בקיבוצי  אנו

יותר חולים, לא מעט מבודדים. משפחות שלמות שמתמודדות עם האתגר   התנועה העפילה בימים האחרונים, 

של בידוד, ולפעמים בפעם השנייה, השלישית או יותר. המצב מאתגר. ברוב הקיבוצים צוותי צח"י חזרו לפעילות  

אינטנסיבית, וגם הפתרונות של בתי ספר קהילתיים שהוקמו בסגר הקודם, נמצאים בינתיים בהשהיה זהירה. עם  

את, מרשים ומרגש ללוות את הנעשה, להיווכח שוב בכוחן של הקהילות במצבים מאתגרים. צוותי המורל  ז

והתרבות שלא הפסיקו לפעול מאז פרוץ הקורונה, משלבים ידיים, נעזרים זה בזה ברעיונות. בלא מעט מקיבוצינו 

ה של כמה קיבוצים יחד הוזמנו  חולקו השבוע גלידות שביטאו בקריצה את הביטוי 'פעם שלישית גלידה'. ביוזמ

קהילות! בין התרבותניקים   4מרצים מהשורה הראשונה ובכך הרוויחו המארגנים הנחה במחיר ומפגש של 

נשמעים הרבה דברי עידוד ותמיכה, ישנה היענות לכל שאלה ובקשה, ההצעות זורמות מאחד לשני, וכל אלה  

חבר. אין ספק שאנו, חברי הקיבוצים, זכינו וצריכים 'לתת מעידים על נדיבות גדולה לחלוק רעיונות, לשתף, להת

הודאה על חלקינו'. אפשר לומר בפה מלא שהקהילתיות שהיא חלק מאיתנו ביום יום, ולעיתים גם מלווה בקשיים,  

צוותי   -נמצאת כיום  ב'תור הזהב' שלה. ומכאן נשלח חיזוק ועידוד לכל החולים והמבודדים, לעושים מלאכתם 

 הלי הקהילות, צוותי הבריאות, החינוך, הרווחה ולכל העוסקים במלאכה בנאמנות ובמסירות.  צח"י, מנ

 שבת שלום, אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה 

 


