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"  החודש:  -פקודי" -ויקהלפרשת 

 – קהילות וקהלים 

כן- בקהילה, היחידים  שהמ  –ים תרומה אישית למיזם משותף  משה ביקש לבנות קהילה על ידי כך שיאפשר לאנשים להר"

במהותה:   וולונטרית  היא  השתתפותם  יחידים-  מאת'נשארים  יביכקחו  לבו  נדיב  כל  לה',  תרומה  הבין'-  האם  - ההבדלים 

  –רכה, כי בזכותם יש לכל אדם דבר ייחודי משלו לתרום- היו שנתנו זהב, אחרים נתנו כסף, ועוד אחרים  אישיים זוכים להע

לא דינמיקה של המון    .נחושת- היו שהביאו צמר או עור- אחרים נידבו אבנים יקרות- והיו גם שנתנו מעמלם ומכישוריהם

תפת, של עזרה בהקמת דבר שאיש לא יוכל להקימו  הנסחף לאמוק קולקטיבי איחדה אותם, כי אם תודעה של תכלית משו 

תנו את המיטב שבנו, לא את הירוד- הן מדברות לא אל הרגשות הנמוכים  : הן אינן הורסות- הן מוציאות מא לבד- קהילות בונות

 .כגון בניין בית לשכינה בקרבנו –שבנו, כגון הפחד, אלא אל השאיפות הנעלות שלנו 

ל ממקדת התורה את תשומת ליבנו לא רק בתוצאה אלא גם בתהליך: לא רק במה שהעם  -ה-בשימושה הדייקני בשורש ק 

או לפחות אומה מהסוג    –אומה  'י 'הבית שאנו בונים ביחד':  ה על ידי כך- כך ניסחתי זאת בספרעשה, אלא גם במה שהעם נעש

נועדו להיות מצרים, לא הם שהפכו את ישראל    הניסים והנפלאות ביציאתת-  נוצרת על ידי כך שהיא יוצר – שבני ישראל 

ם ולא המים מן הסלע, אפילו לא מעמד הר סיני- כאשר ציווה  לא קריעת ים סוף, לא המן מן השמילאומה- לא מכות מצרים, 

- האל על משה לתת לבני ישראל לבנות את המשכן, הוא אמר לו בעצם היא    יחידים תיהפך לאומת ברית-  שקבוצת  כדי 

החופש אינו יכול להתקבל מידי כוח חיצוני, אפילו לא מידי אלוהים עצמו- אפשר להשיג אותו    .משהו ביחדמוכרחה לבנות  

רק במאמץ קיבוצי משותף של האנשים עצמם- על כן נקראו בני ישראל לבנות את המשכן- עם נוצר על ידי כך שהוא יוצר- עם  

 ---"נבנה על ידי כך שהוא בונה

 ]ר' יונתן זקס[ 

 

 

 ועט    לכל זמן 

במוצאי השבת האחרונה שמחנו על קיום סבב שני של מעגלים ערים וכנים! עד כה השתתפו בשיח כמחצית    –   אורחות חיינו

מחברי לביא, שזה לא מעט, אבל לפחות לטעמי האישי בסוגיות כה משמעותיות שנוגעות לעתידנו המשותף, זה לא מספיק-  

ליח לקחת חלק במפגשים, יצליח לעשות זאת  אנו נשאף לקיים בהקדם סבב נוסף של מעגלים, בתקווה שגם מי שטרם הצ

 תגיעו- תשפיעו" –ב"מועד ג' "--- 

הקלות הקורונה הנובעות מהשפעתו החיובית של החיסון, ממשיכות להשפיע לטובה על יכולתנו לשוב אט אט לחיי   –קורונה 

ים, עם תכנון לייצר פתרון גם  שגרה--- אפילו את חדר האוכל הצלחנו לפתוח להסעדה, כרגע בחוץ ואחרי פסח בעז"ה גם בפנ

לא   עוד  כל  להישמר  עלינו  כמה  עד  לכולנו  המדגיש  אירוע  חווינו  שוב  השבוע  זאת,  עם  בוקר!  ארוחות    100%להשבת 

מהאוכלוסייה מחוסנת- אירוע בידוד נרחב שנוגע בקבוצת ילדים, משפיע בהכרח גם על כל המשפחות שצריכות לתת להם  

למזער ככל הניתן פוטנציאל הדבקה ובידוד באופן מערכתי, אך אין תחליף להתנהלות    מעטפת משמעותית- אנו משתדלים

 מושכלת ומחושבת של כל פרט בחברה למניעת הדבקות נוספות- אנא הקפידו! 

במוצאי שבת הקרובה נתכנס בעז"ה לאסיפת חברים פרונטלית, אירוע נדיר במחוזותינו, שקרה לאחרונה רק "בין    –  "ויקהל"

נחיות ה"תו הירוק" מאפשרות זאת, ואנו רואים חשיבות בקיום אסיפה פיזית, בייחוד כשעל הפרק דיוני חברות  הגלים"- ה 

לה  להגיע,  מוזמנים  השעה-  אילוצי  בשל  לקיים  ישנדחו  שנוכל  מנת  על  ההנחיות,  על  לשמור  ובמקביל  ולהצביע,  לדון  פגש, 

 אסיפות נוספות גם בעתיד הנראה לעין--- 
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לאחר שהנושא כבר היה בדיון ציבורי, ומאחר והתורמים לפרוייקט רוצים לדעת היכן הדברים עומדים,    –  נגישות בית הכנסת

כדי לדעת אם לייעד את תרומותיהם לייעוד זה או למקומות אחרים, אנו נדרשים לקבל הכרעות בתחום הנגשת בית הכנסת  

ולא נראה שקיים פתרון פורץ דרך מעבר לאפשרויות    באסיפה שתתקיים במוצאי השבת- האפשרויות הטכניות לביצוע ידועות,

שכבר הוצעו בעבר- יש צדדים לכאן ולכאן בכל אחת מהאפשרויות, שנעות בין אי ביצוע, ביצוע בדרך זו או ביצוע בדרך אחרת,  

כולו ולא  וזה נכון גם לנגישות למפלס התחתון וגם לסוגיית הבימה- החלטה זו היא בדיוק מסוג ההחלטות, שהכרעת הציבור 

הכרעת ממלא תפקיד זה או אחר היא הנכונה, וחזקה על כך שחכמת ההמונים תביא לתוצאה מיטבית, ושגם מי שההחלטה  

 החלטות טובות לכולנו-  – תתקבל בניגוד למה שהוא חשב מלכתחילה, יקבל את הכרעת הרוב 

    שבת שלום! 

   נתי 

 לקראת אסיפה

 -החלטות קודמות  [1

 .הנושא הובא לדיון בקריאה שניה לאחר שהתקיימה גם ועדה פתוחה   -א' הפרטת מרכיב המזון בשמחות 

ההפרטה המוצעת היא צילום מצב של גובה התקציבים טרם ההפרטה- דיון על שינוי הנהוג עד היום יתקיים בהמשך 

 .באחריות ועדת שמחות

 .ל רק לאחר הקורונהלמעט חתונות בהן היא תופע 1011ההפרטה תופעל מראשית 

 .ההצעה אושרה ברב גדול :סיכום

 .עדכון ודיון בסיום חציון  -ב' הפרטת מזון 

הנושא הובא לדיון בקריאה שניה לאחר שהתקיימה גם ועדה פתוחה וגם פגישה של הצוות שהכין את הצעת הפרטת 

 .המזון

 .₪ 8000-₪ ל  3000-ומטה בבית והעלאתו מילדים  1השינוי המוצע הוא שינוי במרכיב הקבוע למשפחות בנות  

 .יתאפשר למשפחות נוספות להצטרף למעקב צריכה של הצוות

  1011השינוי יחול מראשית  

 .1011יתקיים דיון נוסף ביולי 

   - שלום אשכנזי - הצעה פרטית

 מחיקת ההצעה על חיוב אוטומטי של חברים על ארוחות בענף לפי דיווח נוכחות 

 ההצעה התקבלה 

   -חביבה בשם משפחות נוספות   - פרטית הצעה

 ₪ את המרכיב הקבוע  5000- להעלות ל

 :חלופות 2התקיימה הצבעה על 

  ₪ 8000-העלאה ל  . ₪  5000-העלאה ל . השארת המצב הקיים 

 ₪ התקבלה  8111-ההצעה להעלות ל 

 .ההצעה התקבלה ברב וכמו כן הוחלט להחזיר לדיון ביולי הקרוב   ההצבעה על כל
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 בחירת חברי ועדת מינויים )ראה הודעת ועדת מינויים'  [2

 הכנסת -הנגשת בית  [3

 מוצגות בפנינו שתי תוכניות חלופיות: 

 הכנסת  -מרפסת" והשנייה מחזית בית  "האחת היא כבש מכיוון ה

 .את בית הכנסת או להשאיר את המצב הקיים לאחר דיון נצביע האם בכלל להנגיש

 .אם בהצבעה הראשונה נחליט להנגיש נצביע בין שתי החלופות

 -הנגשת הבימה   [3

לכן באסיפה הנוכחית נצביע רק על ההחלטה  ידה בדיון הראשוני- ועדת תיכנון איננה שלמה עם מההצעה שהוצגה על

 .העקרונית האם להנגיש את הבימה אם לאו

הנגיש את הבימה ועדת תיכנון תעמול על הצעות מעשיות להנגשה זו עליהן נקיים דיון ונצביע באסיפה אם נחליט ל

 .שתיוחד לכך

 דיון סגור לחברים בלבד  - דיוני חברות על משפחות מולאי ,שב וששון   [4

 הודעות   [5

 שאילתות   [6

 .האוכל )ולא תשודר'- ה האסיפה תתקיים בחדר"אי

 .באגף המערבי מוזמנים לשבת ולהשתתף באסיפה חברים שאינם מחוסנים ו הירוק-האסיפה תתקיים על פי הת

 שרקה   ק ערב ראש חודש!"להתראות במוצש

 

 תזכורת  – משו ממש"א

" למבצע פסח- ענפים, צעירים, וכמובן מתנדבים, הדס היא הכתובת הדס מוראדי התגייסה להיות ה"פרוייקטורית •

לשיבוצים בחודש ניסן- רוב הדרישות כבר רוכזו, ואם יש מי שטרם הגיש את בקשותיו, זה הזמן--- אל תחכו לדקה  

 התשעים-  

, יהיה יום עבודה בלביא- מדובר בשבוע של פסח 12-2כפי שכבר פרסמנו, יום הבחירות, המתקיים בע"ה ביום שלישי  •

והמשימות מרובות- יחד עם זאת, מערכות החינוך והגיל הרך לא יפתחו, שכן העסקת שכירים ביום זה יקרה מאוד- 

מי שרוצה לקחת יום זה כחופש לנקיונות בבית, כדאי  יבורך,    -חברים, צעירים ותיכוניסטים  לכן, מי שיכול לעבוד,  

לתכנן זאת ולהיערך אל מול הענף- חברים שזקוקים למענה קהילתי לילדם, מוזמנים לפנות ונעשה את המיטב- עובדי  

 חוץ שמושבתים ביום זה ויכולים לתת יד, גם אם לכמה שעות, מוזמנים לפנות-  

 , ל לאשר לחברים נוספים לצאת ללימודים )עפ"י הקריטריונים שנקבעו'כפי שפורסם בתקציב הקהילה, ב"ה השנה נוכ •

זאת בשל העובדה שישנם חברים המסיימים השנה את לימודיהם- לכן, חברים המעוניינים לצאת ללמוד בתשפ"ב, 

מתבקשים לשלוח לי הודעה ואשים להם בת-ד- טופס בקשה ליציאה ללימודים- את טפסי הבקשות יש להחזיר עד 

 חג הפסח ע"מ שנוכל לדון בצוות ההשתלמויות בבקשות השונות ולתת לחברים תשובה מבעוד מועד-  לאחר 

    מש"א  -  גלילה יעקבס שבת שלום,
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 מועדת מנויים

 ' תתקיימנה בחירות לחברי ועדת מינויים:12-2-1011פקודי ) –באסיפה שתתקיים במוצ"ש פרשת ויקהל

 : חנה אוצטר מרכזת

 : מועמדים

 ס אריאן פוק -

 רפא גנות  -

 רון ליכטנפלד  -

 אייל רייס  -

 תמר שילוח  -

 בלהה בן אור  -

 משה אברבנאל  -

 אלי אלידין )מהועדה הקודמת' -

 אנשים  3*צריך לבחור 

 

 '- 11-2-1011ניתן להגיש הצעות פרטיות עד יום חמישי בערב, כ"ז אדר )

 אורית דרור ועדת מינויים: אלי אלידין, יוסי גולד, עוז ריכטר, גלילה,  

 

********************************************* 

 דברים שנשלחו לצעירים: 

ועדה וכחברי קבוץ להדגיש כי כל אדם.  ובעקבות דעות כאלו ואחרות שהוצגו בימים האחרונים בפורומים שונים, חשוב לנו כ

 דעת הרוב- זוהי דעתו והדרך בה הוא רואה את הדברים ולא בהכרח  -חבר שמביע את דעתו

אנחנו חושבים שמסלול עצמאות כלכלית הוא לא פשרה או "חולשה", אלא התנהלות שמתאימה למציאות של הצעירים וגם  

 שלנו היום- 

לצעירים שנמצאים בקבוץ יש תרומה גדולה לכלל הקבוץ בתחומים שונים וכמובן תרומתם של הצעירים במקומות שונים  

 מחוץ לקבוץ חשובה לא פחות-

היא    -היא מאירת פנים, אכפתית, עם ערבות הדדית, נכונות לעשות למען האחר, חברה מגוונת עם קשר בין דוריקהילה ש

 חברה ערכית ואיכותית- 

 צעירים שגדלו כאן וצעירים שבוחרים להצטרף לקהילה המיוחדת שלנו הם דור העתיד של המקום- 

 ך להתפתח, לצמוח ולהיות בית לכולנו- מאמץ קהילתי משותף הכרחי ע"מ לשמור על הייחוד שלנו, להמשי 

 

   ועדת צעירים 
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 הודעות 

 תפילות בשבת

 השבת התפילות יתקיימו באותה מתכונת של השבת שעברה- 

 להירשם באתר הקהילה-  -מזכיר למי שעדיין לא נרשם ומעוניין להגיע לבית הכנסת  

יש להירשם בקישור באתר הקהילה עד יום שישי בשעה    - אם יש אורחי חברים מחוסנים שמעוניינים להגיע לבית הכנסת

 )בחלון בחירת השכונה יש לבחור "אורח"'- 11:00

 מחובתנו לוודא שמי שנכנס לתפילה בבית הכנסת מחוסן, אנא קבלו זאת בהבנה-   

 השבת יתקיימו שלושה מניינים: גם 

 חבה- בפנים לפי המקומות המסומנים, ניתן גם לשבת בחוץ בר –בבית הכנסת  -

 בשכונת מחנה נח"ל-  -

 מניין צעירים- )ללא מנחה בשבת'-  –בשכונת מליבו  -

 זמני התפילות: 

 16:13 –הדלקת נרות 

 16:18 –מנחה וקבלת שבת 

 8:00 –שחרית 

 16:14.   11:20  –מנחה בבית הכנסת 

 11:20  –מנחה במחנה נח"ל 

 18:11 –ערבית וצאת שבת 

    שבת שלום, רועי 

********************************************* 

 עדכונים מהכלבו: 

 אביב הגיע פסח בא 

 .פ"סגר לצורך החלפת סחורה לכשל יהכלבו לא י 

 .ובמקביל סחורה כשרה לפסח כבר נמצאת על המדפים, חמץ'-ניתן להמשיך לקנות מוצרים ) רגילים  -     שימו לב 

 .לפסח יהיו יותר מוצרים כשרים לפסח   ככל שנתקרב

 '- ג"לק 21-5מכר במחיר תילקנות חרוסת של המלון )יהיה  למעוניינים ניתן 

ט' בניסן- לאחר מכן מאפיית אורנים מפסיקה לייצר לחם מלא עד    11-2הזמנת לחם מלא אחרונה לפני פסח תהיה ביום שני  

 לאחר פסח- 

לבו ללחמניות. חלות. פיתות ונזמין  בשבת הגדול הצמודה לפסח לא נזמין חלות ולחמניות כמו בכל שבוע, נתלה הרשמה בכ

 רק למי שיזמין, לא נביא רזרבה-
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 בכלבו ניתן לקנות מצה עשירה אותה ניתן לאכול בשבת לפני החג- 

   צוות הכלבו 

 סידור רכבמ

 לקראת פסח :

 בשבוע הקרוב נתחיל לנקות את הרכבים לפסח- 

 בבקשה להקפיד על הניקיון בכלל ובתקופה הקרובה בפרט- 

 על מנת שנוכל להיענות לבקשות רכב בפסח, אני מבקש ממי שנוסע לליל הסדר להקדים ולהזמין רכב- 

   שבת שלום, רועי 

********************************************* 

 מהספרייה האנגלית 

שנים האחרונות ואתם    10- אם יש לכם ספרים באנגלית שיצאו לאור ב אנגלית-ה תודה רבה לשילה שתרמה ספרים לספריה  

 לא רוצים אותם נשמח לקבלם- בבקשה לא ספרי לימוד- 

     , תודה

    טרודי 

********************************************* 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לצורית ויונה 

 מזל טוב לנישואיכם

 הרבה מזל טוב

  רייס לשרה ויהודה

 ולמשפחה המורחבת

 להדסה ואיציק אברבנאל

 למשה אברבנאל

 ולכל המשפחה

 הרבה מזל טוב

 נין-להולדת הנכד

  בן לשקד ואוריה

 לדסי ויאיר ריינמן

 לשפרה ריינמן

 המשפחהולכל 

 הרבה מזל טוב

 נין-להולדת הנכד

 להדר ויהב בן
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 מכשיר החייאה חדש הותקן בכניסה לגן גולן, במרפסת מול המדרגות.   -דפיברילטור 

 ממליצה לתושבי השכונות שבאזור, ללכת ולראות היכן תלוי הארון ובתוכו המכשיר. 

תודה למד"א שנתנו לנו מכשיר יקר זה במתנה, כהוקרה על תרומות הדם של חברים ועבודתם הברוכה של 

 המתנדבים. 

  לה.הוראות שמע ניתנות בעת ההפע -מיועד להפעלה ע"י כל אדם המכשיר החייאה הנו דפיברילטור ה

כמדי שנה, גם השנה נערוך פגישת הסברה על תפעול המכשיר, עם נציג מד"א. לאחר הפסח נפרסם את המועד  

   המדוייק.

 מכשיר ההחייאה הנ"ל מצטרף למכשירים נוספים הפזורים ברחבי הקיבוץ.  

 :בלביא דפיברילטורים ה להלן תזכורת למיקומם של

 . באמבולנס בלביא 1

 . בתוך המרפאה. 2

 .   ץ למרפאה.. מחו3

 כניסה הראשית. ב ,חוץב –לב לביא . 4

 . מרפסת גן גולן. 5

 )מתנדב מד"א( ברכב . אצל איציק אברבנאל 6

 . אצל נתנאל ברכב )מתנדב מד"א( 7

 . מרפסת משפחת אור מולאי )מתנדב מד"א(  8

 . מלון )בקבלה(9

 . נגריה )מעל שעון הנוכחות(.10

, במקרה של במקביל זהו המענה המהיר והמקצועי ביותר !! -  101להתקשר יש  – בחרום מציל חיים – שובנזכיר 

 הדפיברילטור הקרוב.   מכשיראת להביא משהוא לשלוח צורך בהחייאה, 

לבזבז זמן בניסיון להתקשר לנייד הפרטי של חבר מתנדב מד"א בקיבוץ. למה ? כי חבל על כל רגע !   לא  – נדגיש

 חובש מד"א שאינו כונן, עלול לא להיות זמין, לא קרוב לציוד הנדרש, וכך אובד זמן יקר...   

מוקד   –ביותר . ועוד  יודע למצוא את כל הכוננים שבלביא בו זמנית, ובאופן המהיר והיעיל  101מוקד  -לעומת זאת 

מדריך את המתקשר ונותן לו הנחיות לטיפול עד הגעת העזרה המקצועית, כל זאת, תוך כדי ובמקביל לטיפול   101

 בפניה.

 שלא נזדקק !!!!!                                                         

 אביב הגיע פסח בא

 על מנת שנוכל לתת שירות מועיל לקראת החג:

 -18-2אנו מבקשים שתזרקו את הוילונות, שטיחים, שמיכות ושעווניות עד ליום שישי ו ניסן •
 

 -12-2מי שמעוניין בשירות הסימון לפני החג בבקשה לשים את הפריטים עד ליום שלישי י ניסן •
 

 בתא של הטריקו בהיר- ולאנשמח אם תזרקו גופיות וגטקס בתא של השקים הלבנים •
 

 תודה רבה

 צוות ענף הבגד והדסה
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 לכולנו בבריאות טובה.שיהיה                                                      

 briutlavi@gmail.comס.         אריאלה                                                                                             

 על הקליטה ועל הכלכלה 

החלטה לפני מספר שנים לפעול  כידוע, מצבו הדמוגרפי של הקיבוץ אינו מן המשופרים, בלשון המעטה, ועל רקע זה התקבלה 

לקליטת משפחות מבחוץ- במקביל, מתאפשרת קליטת משפחות של בני הקיבוץ, בשלב ראשון למסלול של עצמאות כלכלית  

 ובהמשך, ע"פ בחירתם, לחברות בקיבוץ- 

מבחוץ   משפחות  הן  לקליטה,  מועמדים  של  התאמתם  נבחנת  פיהם  שעל  קריטריונים  נקבעו  הקליטה  תקנון  והן  במסגרת 

משפחות של בני הקיבוץ, תוך מתן תוספת ניקוד קטנה למשפחות של בני הקיבוץ- למרות הערות שונות שנשמעו לגבי מבנה  

הקריטריונים, הם ממשיכים להיות הכלי המרכזי לבחינת התאמת הנקלטים, החל בשלב טרום הקליטה וכלה בשלב הקבלה  

 לחברות- 

יח ניתן משקל מצומצם  )במסגרת הקריטריונים  פוטנציאל ההשתכרות, ואף פרמטר זה  100נקודות מתוך    15סית  ' לנושא 

יציבות תעסוקתית- אפשר להיות יציב מאד    –מחולק לכמה רכיבים, שלא לכולם יש קשר הכרחי לפוטנציאל זה- לדוגמה  

ין רכיב זה- גם אם בעבודה, שהשכר המשולם בגינה )בין בקיבוץ ובין מחוצה לו' הוא נמוך מאד, ולקבל את מלוא הניקוד בג

 כיום נושא ההתפרנסות מקבל משקל גבוה מזה הנקוב בקריטריונים, הנושא עדיין אינו בגדר תנאי מכריע לקליטה- 

 מצב זה אינו הגיוני בימים כתיקונם, והוא בגדר של אבסורד גמור במצבנו הנוכחי. 

גילם הם עדיין בתחילת הקריירה המקצועית    לגבי משפחות של בני הקיבוץ ניתן לטעון, במידה מסוימת של צדק, שמפאת

 שלהם, ושהגיוני שהנכסים שנבנו במשך עשרות שנים ע"י הוריהם חברי הקיבוץ יסייעו בפרנסתם בשנים הראשונות לקליטתם-  

לא כך הם פני הדברים כשמדובר במשפחות מבחוץ- הנכסים שנצברו ע"י משפחות אלו או ע"י הוריהם כמובן אינם עומדים  

הקיבוץ )ככל שנכסים כאלה בכלל קיימים', וההנחה היא שמשפחות כאלה מגיעות לכאן לאחר שכבר רכשו מקצוע,    לרשות

צברו ניסיון תעסוקתי במקצועם, ויצרו יכולת התפרנסות, שבכל מקרה היו זקוקים לה בחייהם מחוץ לקיבוץ- יתרה מזאת,  

 פיה והדרישה ליכולת התפרנסות אמורה להתעצם- ככל שהגיל של משפחות כאלה גבוה יותר בעת קליטתם, כך הצי

בזמן האחרון הבשילה ההכרה, גם במוסדות הקיבוץ, כי יש לשים דגש על נושא ההתפרנסות, וכפועל יוצא מכך גם חולקו  

לחברים אומדנים ראשוניים, הטעונים שיפור, של רמת ההוצאה המשפחתית- חברים גם הוזמנו לברר את רמת הכנסתם, ככל  

יש לשאוף למצב שבו ההכנסה מעבודה מכסה את הוצאות המשפחה- אם כך    –מודעים לה, כאשר המסר הוא ברור    שאינם

 לגבי חברי הקיבוץ, על אחת כמה וכמה שיש להציב דרישה כזו בפני  כל משפחה הנקלטת מבחוץ-

התנדבות, יחסי אנוש טובים    כמקובל, נשמעים קולות הנגד, השמים דגש על תרומה חברתית וקהילתית, מקום מרכזי בענף,

ועוד, כשיקולים מרכזיים בהכרעה על קבלה לחברות- אף שאין לזלזל בכל אלה, הרי שבסוף הדברים מצטמצמים לשאלה  

בסיסית אחת: האם חברים מוכנים להוציא כסף מכיסם על מנת לממן את הפער בין הוצאותיה השוטפות של משפחה נקלטת  

דובר על סיוע נקודתי במצבי משבר חו"ח, אלא על מצב מתמשך שבו משפחה כזו, בשפה  להכנסתה מעבודה- כמובן, לא מ

 עממית, "אינה גומרת את החודש"-  

לכאורה, יש לשאול את אותה שאלה גם ביחס לחברי הקיבוץ, וכפי שהוזכר, המוסדות עוסקים בנושא- עם זאת, החברים  

ההתפרנסות של כל חבר וחבר, ספק אם בכוחנו להוסיף נטל נוסף לעגלתנו  שישנם כבר ישנם, ובצד המאמץ להגדיל את יכולת  

משמעית,  -העמוסה- כפי שראינו גם בשנה האחרונה, היכולת לממן את הצרכים השוטפים שלנו מרווחי העסקים אינה חד 

מי שעדיין אינם  ספק אם נכון להסתמך על רווחים אלו, וגם האמירה של היותנו "בעלי הבית" בנכסינו אינה תופסת לגבי  

 כאלה- 

- מהחברים בגיל העבודה אינה עולה על השכר הממוצע במשק, וכשני  64%- כפי שהוצג לנו לאחרונה, הכנסתם של למעלה מ

₪ לחודש- קליטה של חברים נוספים שהכנסתם דומה, מגדילה את החשש    6000- ליש מקבוצה זו אינם משתכרים יותר מש

גמור את החודש", ובכך יש סיכון של ממש לעתידנו המשותף וליכולתנו לחיות ברמת  שכולנו יחד, כקולקטיב, לא נצליח "ל

 חיים סבירה כקהילה שיתופית, המסוגלת להקצות את המקורות הנדרשים להגשמת ערכיה- 

כמובן, אין הכרח שזה המצב ביחס למשפחות הנקלטות- כל מה שנכתב לעיל הוא ברובד העקרוני בלבד, ויתכן, והלוואי שכך,  

 שכל אחת מן המשפחות מתפרנסת בכבוד, אבל מה אם לא? 

לטעמי, בבואנו לקבל החלטה לגבי משפחה נקלטת זו או אחרת, יש להציב את נושא ההתפרנסות כתנאי שבלעדיו אי אפשר  

ת  להתקדם- כפועל יוצא מכך, עלינו לדרוש מהמוסדות הפורשים בפנינו את המידע אודות כל משפחה במסגרת דיוני המועמדו

והחברות להציג גם את נתוני ההתפרנסות שלה, על מנת לאפשר לכל חבר לקבל את החלטתו כאשר מלוא המידע הרלוונטי  

 מצוי בפניו- 
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 )הדברים נכתבו כמובן בפריזמה של קיבוץ שיתופי- בקיבוץ מתחדש זה שונה לחלוטין, אבל זה כבר נושא למאמר אחר'-  

 גלעד אוברמן         
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 בס"ד, כ"ו באדר, תשפ"א

 שלום רב, 

 

 גיל הס  –מאגף הכלכלה בתנועה 

החלב לישראל'חדש  ה  תאגיד  פגישות  רפת  תהליך  של  בעיצומו  נמצא  מרבית'  ולשמחתנו  הקיבוצים  ם  עם 

ח מול החלקים האחרים  ונוכל לאסוף כבעזרת התאגיד  הבנה ש  מתוךעל מסמכי הצטרפות    בוחרים לחתום

אינטרסים  ולייצג את הלהתמודד בצורה מאורגנת ומסודרת לביטול איום התכנון, מחיר החלב    ,בשרשרת החלב 

ניתן יהיה להצטרף בקלות ולאחר מכן התהליך יהיה  החודש    ף עד סושזכירים  . אנו מ ים של הרפתניםילכלכה

קיבוצים שרוצים שהנהלת התאגיד תופיע בפני הנהלת הקיבוץ    . לנצל את המומנטום  מסורבל יותר ולכן ממליצים

 מוזמנים לפנות לאביתר דותן, מנכ"ל התאגיד.  

  הרצאות מקצועיות ,  סיור  יכלולכנס  , בגלבוע. ה 7.4  ביום רביעי, כ"ה בניסן    ה,יקיים בעז"  תנועתי  כנס אנרגיה

י חדשניווהוא  בטכנולוגיות  בתחוםת.  תמקד  שעוסקים  ואנשים  כספים  מנהלי  משק,  מרכזי  מוזמנים    לכנס 

 בימים הקרובים יצא פרסום עם הרשמה.    האנרגיה.
 

 תפקידים בתנועת הקיבוץ הדתי  

לקבלת דרישות תפקיד ותנאי    .אחוזי משרה  80-של התנועה, ב  עובד.ת להנהלת חשבונותהתנועה מחפשת:  

בימים אלה יצא קול קורא להחלפתה של    –וכן  העסקה מוזמנים ליצור קשר עם אתי, מנהלת כספים בתנועה.  

רכז.ת הנוער  תפקיד    אור קרביץ לבנון שהודיעה על רצונה לסיים את עבודתה בתנועה כרכזת נוער וצעירים.

ולשמר את ערכי   הדתי  הקיבוץ   נוער   של   הוא לחזק את הקשר  והצעירים   וצעיריו עם התנועה, להנחיל לחזק 

ומעשית. קול קורא ובו פירוט דרישות התפקיד, היקף המשרה, ופירוט    רעיונית  התנועה בקרבם, וליצור תסיסה

הזדמנות זו אנו מודים  .  בwww.kdati.org.ilובאתר הקיבוץ הדתי    הקישור תחומי האחריות ניתן למצוא בלחיצה על  

 הצלחה רבה בהמשך. לה  ומאחלים   המסורה בתנועה לאור על עבודתה 

 

 יונית  –גיוס משאבים  כנס  

 אי התפקידים ל של ממהיפה  למפגש ראשון בתחום גיוס המשאבים. שמחנו על הנוכחות    שעבר התכנסנו   בשבוע 

בתחום פיתוח המשאבים ומנוף  קיבוצים,  -תנועהפתח לעבודה משותפת    ו אנו מאמינים כי זההרלוונטים בקיבוצים.  

בתחום.    מובילים  אנשי מקצוע   דרךחום גיוס הכספים  ת  להציג אתתה  ילהמשך עשייה מבורכת. מטרת המפגש הי

ועל  דיבר על אבני דרך מרכזיות בתחום גיוס הכספים,  פתח את המפגש וגי ויזם עסקי,  טיועץ אסטר  -שי פורת

אמריקה בצפון  הכספים  גיוס  עולם  את  בפנינו  פתחת  זיוון  נגה  ד"ר  לקיבוצים.  רלוונטיים  וכיוונים   -אפשרויות 

חשוב    עקרונות לפיתוח מנועי צמחיה כלכליים דרך משאבים חיצוניים.והציגה את ה   לפנות  הגופים אליהם ניתן

שזהו   ומאמץלציין  זמן  בו  וכדאי להשקיע  נרכש  לחיי    עשויותהתוצאות    . תחום  וחשוב  שינוי משמעותי  לחולל 

https://drive.google.com/file/d/1BSBL8s8oFPpCl-86BVA34ze5wVLwdNLU/view?usp=sharing
http://www.kdati.org.il/
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תודה לכל השותפים   משפיעים על כלל ישראל.ומיזמים חשובים הקיימים בקיבוצים קדם החברים והתושבים ול 

 ונתראה במפגש הבא. 

 

 מנהל חדש לאגף הכלכלה 

הפעילה   המזכירות  בחרה  ממושך,  איתור  תהליך  אבירןבתום  הכלכלה  )מ  בניצן  אגף  מנהל  לתפקיד  ירב( 

בתפקיד מרכז משק מירב, ולפני כן עבד  משמש בשנים האחרונות  ניצן  ות האיתור.  והמלצת צלתאם  בהנועה  בת

ורואים   ניצן לתפקיד,  וניהול בניה. אנו שמחים על כניסתו של   , שנים רבות בניהול בתחומי היזמות, התיירות 

הזדמנות להמשך צמיחה ופיתוח של התנועה בתחומי המשק והכלכלה וחיבורם להתיישבות, לחברה ולקהילה.  

. הבחירה תובא כמקובל לאישור המזמו"ר  הקרובכנס לתפקיד במהלך אפריל  ניצן יתחיל בחפיפה עם גיל הס, ויי

 במפגש קרוב )לאחר פסח(.  

 עדי שגיא  –צמיחה דמוגרפית ומעורבות  

בשבוע האחרון במקביל למפגשים עם מרכזי ועדות קליטה בזום )לקראת סיום הסבב הראשון(, אני שוקד על  

למידת המיזמים החברתיים הפועלים ביישובים, ומלא התרגשות והערכה. כפי שנכתב בעמוד"ש הקודם בחרנו  

בהם   ולגייס את חברי הקיבוצים לתמיכה  לשניים מהם,  לסייע  בעין    גמ"ח עמק המעיינות  -השנה  הפועל 

ו רזהנצי"ב,  לב  סיירת  זכיתי  הקיבוצים,  חברי  לגיוס  המאמצים  צורים. במסגרת  בראש  בגמ"ח  הפועלת  יקור 

דיירי  מרכזיים: מדרשת עין הנצי"ב,  ה שותפים  ה יבות של כלוהתרשמתי עד מאוד מהמחו  המעיינות בעין הנצי"ב

סוכר וגם  ו קמח    ,גזר  דרך קבעקיבוץ שלוחות שתורמים  אנשי  רכים מיוחדים,  בית לאנשים עם צ  –   'בית אחיה'

כמובן חברים וילדים  שמתגוררים בעין הנצי"ב ו  ש "החלוקה, גרעין ש"ל ושמשימת  חלק מבקבוע    מסייעים באופן 

אם כבד לנהגים אנחנו  '  -של מנהלי המיזם היא  נהגים מכל האזור. הסיסמא  ונוער מהעמק וההר,    מעין הנצי"ב,

חמישית מהעלות  , שהם כש"ח השתתפות  20  מהן  וגובים,  חות רווחהלמשפ  את סלי המזון מחלקים  ... 'מרוצים

'. ההתגייסות המרשימה שמתרחשת בימי רביעי סביב  לקט ישראל'באים משמחולקים  של כל סל. רוב הירקות 

לסרטון קצר שממחיש את הנאמר(. חברי    קישורמדהימה ומעוררת השראה. )מצורף    –המבנה שהוקצה לכך  

   כל אחד על פי יכולתו.- חלק, ולהיות שותפים מוזמנים לקחת  –הקיבוצים 

 ריבה  - יש דבר כזה?   -כלכלה יהודית

יתקיים מחר,    על כלכלה יהודיתראשון    לימוד   מפגש  ? 2021האם יש ליהדות מסר כלכלי חברתי רלוונטי לישראל  

עם בית ישראל, טבע עברי    , ביוזמה ושותפות של הקבה"דרב אילעאי עופרןבהובלת ה  20:30 בשעה חמישי יום 

ולאחריה  שיחה עם הרב אילעאי    ושמיטה ישראלית. למפגש מוזמנים גם בוגרי התנועה ומוסדותיה והוא יכלול

ו/או להכנס לאתר     קישור לזוםבפני המשתתפים. להשתתפות ניתן ללחוץ על ה  עלהתודיון חופשי בסוגיה ש

 www.kdati.org.il הקיבוץ הדתי

 בחירות  

מתן כהנא )ימינה( השתתף בנטיעת עצי אבוקדו במטע החדש    –השבוע ביקרו נציגי מפלגות השונות בקיבוצנו  

של הקיבוצים מירב ועין הנצי"ב, יועז הנדל )תקווה חדשה(, קיים חוג בית בקיבוץ טירת צבי ואיילת שקד )ימינה(,  

סיירה ב'שכונת היובל' החדשה בקיבוץ כפר עציון, שהאישורים לבניה בה ניתנו בדחיפתה הפעילה בעת היותה  

  – מתוכנן מפגש )זום( עם נציגי 'יש עתיד'    21:00בשעה    14/3ראשון, א' בניסן,    –פטים. בשבוע הבא  שרת מש

אלעזר שטרן וקינלי טורפז )כפר עציון(. כמו כן ייתכן ביקור של רוה"מ באחד הקיבוצים. מול כולם ננסה לקדם  

 שתקום בעז"ה.  את הנושאים החשובים עבורנו, כך שיתבטאו בהסכמים הקואליציוניים בממשלה 

 שבת שלום, אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעיל 

https://forms.gle/f9QRuBiUBg1UMQ4B7
https://forms.gle/7Rvgt3fWD14aXntv9
https://drive.google.com/file/d/1qLnGf0iipyd4LBLf7Rf7WyrRby_eoJ8H/view?usp=sharing
https://us02web.zoom.us/j/84496872039?pwd=dkJFWXk0QVNLVWtVSmhOZGlqVEhoQT09
http://www.kdati.org.il/
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