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בפרשת תולדות "קונה" יעקב את הבכורה מעשיו והופך להיות אב "כפול". עד עתה חלקו הוא ואחיו    –שבת פר' תולדות  

תפקידים: האחד היה אחראי על עולם המעשה והאחר אחראי על עולם הרוח, "ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש  

מנויות הזרות לאופיו: "לך נא אל הצאן וקח  שדה ויעקב איש תם יושב אהלים". רבקה אימו מכריחה את יעקב לרכוש מיו

לי משם שני גדיי עזים טובים ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב: והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני  

מותו". רבקה מבקשת למנוע חלוקה שגויה בין עולם המעשה לעולם הרוח. אין היא מקבלת את העמדה שיש מי שכל 

ל אף שהיא מזדהה עם מרכזיותו של הלימוד בחייו של כל אדם. רבקה מבינה שעיסוק בקודש, תפקידו לשבת באוהל, ע 

במנותק מעולם המעשה הוא עיסוק עקר. זהו תלמוד שאינו מביא לידי מעשה. לכן, קשה בעיני התביעה למימון ציבורי של  

ורה התביעה לסייע ללימודיהם של קהילת לומדים, הרואה בלימוד לשם לימוד את מרכז חייה לאורך שנים ארוכות. בר

מעטים שבמעטים , מצטיינים ומוכשרים שמגמתם להוות את כח החידוש של מעיין הרוח היהודי. כך מקובל בכל חברה:  

לאפשר למיעוט כישרוני להשקיע את כל זמנו במחקר ובהגות, קל וחומר בחברה היהודית. אולם להפוך את הלימוד שאינו  

ם, ולראות בה דרך חיים מועדפת? תפישה זו הפוכה מחידושה של רבקה, מבחירתו של יעקב, מחויב למעשה כדרך לרבי

 ממעשיהם של גדולי ישראל לאורך הדורות כולם.   

 הרב שי פירון  ות שוליים"מתוך "האר                                                                                                                            

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א החדשה  ת לסבתא רב 

 טובה וינטר 

 מזל טוב להולדת הנינה   

 נכדה ליונתן ואילנית 

 בת להלל וטוביה 

 ברכות לכל המשפחה 

 מאירה ואריאל רומם ל 

 ה מזל טוב להולדת הנכד   

   יפעת לעזי ו   ת ב   

 ברכות לכל המשפחה 

 למזל אורבאום 

 מזל טוב להולדת הנכד   

 בן לתדהר ואופיר    

 ברכות לכל המשפחה 
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 לקראת תחילת שלב "שיתוף ציבור"  – מצוות אורחות חיים 

הסדר הבריאות )הדיון טרם הסתיים(, אחרון ההסדרים שהכנו עד כה )ישנם עדיין מספר תחומים   פתוחה' את' בישיבההשבוע הצגנו 

קליטה, פירות נכסים, שיכון, שבהם טרם עסקנו(. את ההערות שעלו במהלך הישיבות הטמענו בהסדרים או החזרנו להתייחסות   –

 הצוות הייעודי הרלוונטי לכל הסדר.   

משרות"  של   במקביל התחלנו בעדכון "תמחור

חברים "עובדי פנים" וכפי שהוסבר, הליך זה  

מתנהל במקביל לגיבוש ההסדרים ולדיון הציבורי  

 אודותם.

אנו מעוניינים לעבור שלב ולהעמיד את  ההסדרים  

 "שיתוף ציבור משמעותי ורחב".   –לדיון ציבורי 

בצוות ההיגוי התלבטנו לגבי הדרך המועילה 

עלו שאלות  ציבור'.והיעילה לנהל את שלב 'שיתוף 

והערות, חלקן מהותיות וחלקן טכניות )אך לא פחות 

  חשובות(  וחשבנו שנכון להציג גם אותם לציבור.

 נשמח להצעות.

איך מביאים להשתתפות של ציבור רחב ומגוון בערבי ההסברה ובדיון עצמו ?  מפגש רחב או מעגלים מצומצמים ? מפגש בחתך  .1

 שידור הדיון בזום או העדפה למפגש פרונטאלי ? וכו' וכו' .גילאי או אקראי ?  

איך נכון להנגיש אותם  –ההסדרים )נהלים( מטבעם מפורטים, ארוכים, לעיתים מיגעים ופעמים רלוונטיים רק לחלק מהציבור  .2

 לציבור ?  

או אחר לבין הסיכון לאבד  איך נכון לגשר על המתח המובנה שבין הרצון להסביר באריכות ולשכנע בצדקת הטיעון בפרט זה

אי פגיעה ברמת החיים    –בדרך את מרבית הציבור ?  איך מוודאים כי בתוך העיסוק בפרטים לא מאבדים את התמונה הגדולה 

 של הפרט ודמותה של קהילת לביא בשנים הבאות ?  

   –קצב קידום הדיונים  .3

' יחסית המאפשר להבין כל הסדר כשלעצמו, אך גם את 'מודל מחד, ההסדרים שלובים זה בזה ועל כן נכון להציגם בלו"ז 'צפוף

השינוי' והאיזונים הפנימיים שהוא מכיל )פרט מול כלל, מענה לחתכי גיל שונים, צרכים נורמטיביים מול צרכים מיוחדים, 

 הסדרי מעבר וכו'(.

 מאידך, חשש כי ב'העמסת יתר' נאבד את הקשב והמעורבות הציבורית. 

השאלות רבות אך צריך לקפוץ למים. נתחיל להתקדם, ננסה לחוש את הדופק ואת האווירה הציבורית, ונוודא שלא שכחנו בקיצור, 

 מאחור קבוצה או סקטור מסוים. במידת הצורך נתקן תוך כדי תנועה. 

רלוונטיות שלהם לאורח להגיע לשלב "ההכרעה הציבורית" במצב בו מרבית הציבור מכיר ומבין את המודל וההסדרים, ואת ה –היעד 

 חייו כפרט, כמשפחה וכשותף בקהילה.

ויחד עם זאת חשוב לנו להוסיף. 'הרכבת' נוסעת ומתקדמת ולא נוכל לחזור לאחור ולאסוף את מי שאיחר לעלות עליה. תפקידנו לייצר  

 יד של לביא )לא פחות(.את ההזדמנות והמקום. באחריותכם לנצל האפשרות לקחת חלק בתהליך ולהשפיע על עיצוב תמונת העת

 כאמור נשמח לקבל משוב ורעיונות על מנת שהתהליך יהיה באמת תהליך ציבורי רחב. 

 .  3/12/2022המפגש הראשון יערך במתכונת של 'שיחת חברים' במוצ"ש פרשת ויצא,  -ואחרי שאמרנו כל זאת 

העוסק בקשר שבין השכר ברוטו שמשתכרת המשפחה לתקציב המשפחתי שתקבל. ההסדר כולל  'הסדר תקציב'במפגש נציג את 

 התייחסות למנגנוני המיסוי הפנימי, לרשת בטחון, ולמתווה "מסלול וותיק".  

 מתייחס לסיטואציות שונות במבנה המשפחתי ועל כן נוגע באופן ישיר לכל חבר ומשפחה באשר הם חברי לביא.  ההסדר

 זמין באתר לביא. ניתן גם לקבלו במזכירות. נוסח ההסדר 

 בואו והשתתפו. 

 צוות אורחות חיים         
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 מגרעין צבר השבוע: 
 

ו ג׳רסי ועכשיו אני משרתת בחיל האוויר כמשקית  יהיי אני סילבי! נולדתי בארה״ב, בנ

 ת״ש. 

התפקיד שבו אני יכולה לעזור לאנשים רבים  מממש רציתי לעזור למדינה אז אני מרוצה 

 מאוכלוסיית ישראל. 

אני עוזרת לאנשים שצריכים תמיכה בתוך מערכת הצבא. אני מתארחת אצל משפחת  

 !שפר ואני כל כך שמחה לקבל את פני הקיבוץ הכי יפה בישראל 

 

     

 

 

 

           

 

 לכולם, שלום 

 | והאמת והשלום אהבו משולחנה של מזכלי"ת 

 

גדולה ואכפתיות  אחריות  בתחושת  בענייניות,  מדובר   ,בשקט,  לא  הדתית.  בציונות  חדש  פורום  אלה  בימים  מתרקם 

שמטרתה להשמיע קול בנושאים של דת ומדינה, אם תרצו: "ציונות    בהתארגנות פוליטית, אלא ביוזמה חברתית אזרחית,

 היוזמים והמובילים שלה הם הרב מאיר נהוראי והרב רפי פוירשטיין.  ית",דתית ממלכת

השבוע השתתפתי במפגש של הקבוצה, בו נכחו אנשי ציבור, רבנים רבניות, מנהיגים ומנהיגות )לא פוליטיים( קבוצה שטרם  

בבי ההיסטוריה בינינו  לחו  קיבלה שם, או הגדרה. אקרא לה בינתיים "פורום היכל שלמה" על שם המקום בו התקיימה.  

ירושלים: " הייתכן  אזכיר כי היכל שלמה נוסד בעקבות קריאתם של הרבנים הראשיים להקמת בית כנסת מרכזי בעיר 

עד היום והדבר כי דווקא ביישוב היהודי הגדול שבירושלים הקדושה יחסר סמל האיחוד הסגולתי הזה של עם ישראל"...  

 מרכז לימוד ורוח הנותן השראה. היכל בית לעשייה יהודית, והמשמש 

מובילי הכנס אפשרו שיחה בשולחנות עגולים, ואתגרו את המשתתפים בשלוש שאלות: האם נדרש כעת שיושמע מצדנו  

מהו הדבר שיש לעסוק בו ? ואיך? המשתתפים והמשתתפות היו מגוונים, ובאו בלי    -כעת קול בנושא דת ומדינה? ואם כן  

נם ומחשבתם ובאו נכונים לחשוב יחד וגם לעשות. ההתארגנות נמצאת עדיין בראשיתה, טרם  שאיש יאיץ בהם, פינו מזמ

היא כן!  שיש רצון   –סומנו היעדים והדרכים להגיע אליהם. עם זאת היה ברור עד מאד שהתשובה לשאלת "האם לעשות?"  

ה, ואנו רק בראשיתה של הדרך. גדול לעשות, רצון להרחיב את המעגלים עוד, וכי על המהות והדרך נדרשת עוד מחשב

 המובילים מקווים להצטרפותם של שותפים ושותפות נוספים בימים שיבואו. דרך צלחה!
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 גם גליונות עמודים הצטרפו למאגר הממוחשב של ארכיון הקיבוץ הדתי  – חדש 

מקדם לאחרונה את הנגישות למאגר הממוחשב  באינטרנט. בימים אלו הושלמה שנמצא בקבוצת יבנה, ארכיון הקבה"ד 

  –דיגיטציה של )כמעט( כל גליונות "עלונים"/"עמודים", שהראשון שבהם נושא את התאריך: ערב ראש השנה, תשצ"ט  

בתחתית   או באמצעות סריקת הקוד המצורף   https://infocenters.co.il/kdati!!! ניתן להיכנס לאתר בכתובת:  25.9.1938

. ניתן לצפות באתר גם דרך הטלפון, אך קימת עדיפות לכניסה לאתר דרך המחשב.  לשאלות ולברורים ניתן  העמוד

( ובהזדמנות זו מגיעה תודה גדולה ליואב רון WhatsApp)יואב רון,  hadararchives@gmail.com ; 052-3605985לפנות אל: 

כיון ומקדם אותו בכל התחום של דיגיטציה וכן לרחלה שנקר ויעקב וכמן שעושים עבודה נפלאה בארכיון שמתנדב באר

 בניהולה המקצועי והנעים של הדר בשן. תודה גם ליוסי בן טולילה ודוד הראל שתרמו רבות לארכיון התנועה.  

 

 פורום מנהלות חינוך | מרים זרביב 

היכרות לגיבוש ולצים לפורום ראשון לשנה זו. חלקו הראשון של המפגש יוחד השבוע נפגשו שוב מנהלי החינוך מהקיבו

  וכן שלהן לשנה הקרובהות המנהלות שיתפו בציפי. לאחר תקופה ארוכה בה לא נפגשנו בין המנהלים החדשים והוותיקים

שיתופי סיפורים על שמענו על אחד שאיתו הן מתמודדות. אתגר אחת בתפקיד ובמערכת שהן אמונות עליה, וכן ב בגאווה

קושי שיתוף בם זכינו ללצדו ,בקיבוצים שמתרחשיםפרוייקטים חדשים ומרגשים ועל  פעולה בין מערכת החינוך לקהילה

עוד. קיבוצית ו-לעבודה החינוכיתמשמעות , בקושי לצקת גיוס צוותי חינוךב  

בניית תכנית עבודה שנתית בכניות עבודה ובדגמים שונים שלהן, בחשיבות שיש ובחלקו השני של המפגש עסקנו בת

תמונה הגדולה, להצליח לתעדף ולנהל נכון את הזמן, להגדיר מטרות מראש ולסלול את הדרך למטרות  להתבונן בכדרך 

נוכחנו רך. גם לכשלונות בד המותאםלתת את המשקל   ,באמצעות הסתכלות על התמונה הרחבהבעיקר ולהצליח  ,אלו

תוכנית עבודה היא כלי חשוב ומשמעותי במעבר מריכוז פעילויות לניהול מקצועי עם אופק. ש  

מעבר לכלים המקצועיים שקיבלו המנהלות, עצם המפגש עם קבוצת השווים, היכולת לשתף ולקבל רעיונות מהנעשה  

שעליה שתית וים עבור המנהלות מעין תמהוהיו משמעותיים מאוד. מפגשים אלו  ,להתלבט יחדוגם במערכות מקבילות, 

יצירת רשת של שותפים.לאת הדרך להמשך שיתופי פעולה בין הקיבוצים ו ניתן לסלול  

 

   שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה

 

      

 
 


