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 9.12.2022  גתשפ" כסלו' בטו ,שלחויערב שבת פר'                                          52-974גיליון מס'  –קיבוץ לביא בס"ד, 

 daflavi@lavi.co.il -דואר אלקטרוני

 

 

 

   -   שלחפרשת וי

 "קטנתי מכל החסדים אשר עשית" 

ואומר: אביב. הוא מאחר ולחוץ אבל אין, פשוט אין חניה. הוא מרים את עיניו לשמיים  -מישהו מחפש חניה במרכז תל

"תודה, אבל אין צורך,   "אלוקים, בבקשה תעזור לי!" לפתע יוצאת מכונית ומפנה מקום. מזדרז אותו אחד וצועק לשמיים:

 כבר הסתדרתי!". 

כמה זמן אנחנו זוכרים טובה שעשו לנו?, עזרה מאיש מקצוע?  ערפל שורה על תאי הזיכרון והחישה שלנו בכל מה שקשור 

ם ובין אדם לאלוקים, אנו עלולים להתרכז במשהו שקיבלנו יותר מאשר במישהו שנתן לנו.  להכרת טובה. בין אדם לאד 

 מנומסים אנחנו, ממלמלים תודה ועוד קצת, אבל הלב שלנו במקום אחר. פשוט לומר תודה, פחות פשוט להרגיש אותה. 

צלחה, וגם שם לב ליד יעקב יצא בשלום מהתמודדות ארוכה ומפותלת בארץ נכר. בדרכו חזרה לארץ, הוא שמח בה

 שהושיטה לו אותה. הוא היה מוצף ברגשות תודה וחש לא ראוי לכל האהבה והסיוע שקיבל לאורך הדרך.  

כשילדון מעניק קשקוש במתנה, האהבה שווה מליונים והציור לפח, אי אפשר להתבלבל. אבל כשמקבלים מתנה ששווה  

 שקופה, כך שהיא לא תסתיר את העומד מאחוריה.  מיליונים עומדים למבחן: האם נצליח לראות את המתנה

בשביל להודות מעומק הלב צריך להודות על האמת, להכיר בכך שאנו נזקקים ושהמתנות שקיבלנו אינן מובנות מאליהן. כך  

 המתנות לא יסחררו אותנו אלא אדרבה, יעצימו את נוכחותו ואהבתו של הנותן.  

 אהרוני ברנשטיין   מתוך "פעם בשבוע"                                                                 אם נודה על האמת, נודה באמת.          

 

 

 ת לעט מע 

 

ברכות לשבט "קווה" שהצטרף בשבת שעברה למשפחת בני עקיבא. בתום שבת עמוסה באירועים, סעודות משותפות, מפקד  

 והופעות, זכו חניכי שבט הרא"ה לשמם החדש, שילווה אותם מעתה ועד...  

ווי ה' יחליפו  מזכ"ל התנועה בירך את חברי השבט החדש בארץ: "כולנו תפילה שתהיו ותפעלו כנבואת הנביא ישעיהו:"וק

כוח, יעלו אבר כנזרים, ירוצו ולא יידעו, ילכו ולא ייעפו". אנו מלאי אמונה שתמשיכו ותבנו את מדרגות הרוח, האור 

 תודה לכל מי שהשתתף וסייע ובהצלחה לשבט קווה!  והשמחה של מדינתנו בעוז ובאמונה..." 

 

הסדרי שינוי אורחות החיים. הערב התקיים בחדר   במוצאי השבת שעברה התקיים ערב שיתוף הציבור, הראשון, בנושא

האוכל ושודר במקביל בזום, מה שאפשר לחברים נוספים השתתפות מרחוק. בהמשך יתקיימו מפגשים להצגת שאר 

נקווה שמרבית הציבור ישתתף במפגשים אלה!   –ההסדרים בנושאי חינוך, פנסיה, עבודה, בריאות ושירותים משותפים 

יך תמחור המשרות וחלק מהחברים כבר נפגשו עם רוני המתמחרת ואנו שומעים תגובות טובות על  בינתיים התחיל תהל 

צוות הבריאות כינס את   –התהליך, המקצועיות והנעימות של רוני. צוותי הנושא הרלוונטיים ממשיכים גם הם בעבודתם 

ים שעדיין לא הסתיימו וצוות כלכלי בוחן  ההערות שעלו במפגש הפתוח ויבחן אותן, צוות ההיגוי מגבש את ההסדרים הנוספ

 את ההתכנות הכלכלית של כל המהלך. 

 

בשבוע הקרוב יבוצעו מספר עבודות באזור בתי הנעורים לקראת הגעת גרעין הצבר החדש. תיסלל מדרכת בטון מבית  

 הנעורים הישן לבתי הנעורים הנוספים, יבוצע איטום גג למבנה ותצבענה הדירות הרלוונטיות  
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 פלוגת החיילים שהיתה אמורה להתארח אצלנו השבוע, ביטלה את הגעתה עקב שינויים מבצעיים. נחכה לפעם הבאה.

 

הקיבוץ הדתי נמצא בתהליך של חידוש הברית והשליחות, במסגרתו יתקיימו בשנה הקרובה מספר אירועים לבירור 

שליחות בקרב כלל חברי התנועה. לצורך כך מגייסת  שליחותה העכשווית של התנועה ולחיזוק תחושה משותפת של  שייכות ו

תנועת הקיבוץ הדתי חברים וחברות בעלי ניסיון בהנחיית קבוצות, שישמשו כמנחים ושותפים בהובלת התהליך בקיבוצים  

 יכול לפנות לקבה"ד. פרטים בפרסומי התנועה.  –ובתנועה. מי שרואה את עצמו מתאים 

 

 שבת שלום! 

 תמר שורק 

 

 הקודמת  האסיפה

 20:30שעה  31.10.2022באסיפה שהתקיימה ביום שני בערב אור ליום שלישי ו' מר חשון,  

 הוצגה ע"י ניר ברעם ורוני גלעד הצעת תהליך תמחור משרות הפנים במסגרת אורחות החיים.

 נערכו בחירות לועדת בטיחות לועדת ענפי שירות ולועדת שמחות. 

 בטיחות נבחרו שושי רוזנבלט ויחיאל שפר. ענת טויטו הבאה בתור  לועדת

 ועדת ענפי שירות: דורון קליין, מיכאלה ידעי ונעמה רוז. הבאה בתור נעה אוברמן. 

 ועדת שמחות: נאוה פוגלמן. 

 הבחירות לועדת חברים ולועדת צעירים נדחו. 

 האסיפה הקרובה 

 יהיה סדר היום: 20:30שעה  12.12.22' כסליו, טי  שלישיר ליום או ביום שני בערב באסיפה הקרובה שתתקיים אי"ה 

 החלטות קודמות  .א

הצעה להקמת קרן ייעודית נוספת לקרן המילואים הקיימת שעניינה יתרות תקציבים אישיים של חברים. הסבר   .ב

 ע"י חיים קליין. 

 :  בחירות  .ג

               נציגי ציבור. המועמדים: תמי אורבאום, ימית גולד, הודיה מולאי, תמר עמירם,   5: בחירה של לועדת צעירים             

 בת שבע ריכטר, חביבה שפר, מתן קליין, שקד ששון.              

 (: המועמדים:  50מעל   3,  50עד  2נציגי ציבור. )  5: בחירה של לועדת חברים             

 הדר וייס, הדס מוראדי, עדי קליין, נגה שירן.  – 50עד              

 מזל אורבאום, מוריס הינדן, גלילה יעקבס, עירית פלנזר, חיה ריכטר.  – 50מעל               

 אמיתי אוברמן.  –הצעה פרטית              

 שבח ילון 

 

 )לקראת דיון באסיפה(  הוספת קרן ייעודית לקרן המילואים 

 

 הקדמה .א

 קרן מילואים היא קרן המוקמת על ידי האגודה )הקיבוץ( לטובת הסדרים חברתיים וסוציאליים.  

 הוראות בדבר ניהול הקרן, נכסי הקרן, המוטבים בה והוראות נוספות.כולל לקרן המילואים תקנון משל עצמה אשר 
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ם כחלק מנכסי הקיבוץ ובכך אחד היתרונות הגדולים בהקמת קרן מילואים היא שכספי קרן המילואים אינם נחשבי

  הם מוגנים מפני נושי הקיבוץ.  

הקים הקיבוץ קרן מילואים, שהחליפה קרן מילואים קודמת של הקיבוץ. בקרן המילואים שהוקמה בשנת   2019בשנת 

 :אלו:נכללו שתי קרנות ייעודיות   2019

זכויות הפנסיה המוסדרות בקרנות  ש את החלק החסר בפנסיית היעד לחבריםשמטרתה להסדיר  - קרן פנסיה .1

 השונות, אינן מגיעות לסכום יעד שקבע הקיבוץ. 

 אליה הועברו פיקדונות החברים.  -קרן פיקדון  .2

 

 עודפי תקציבים אישיים  -הוספת קרן ייעודית .ב

מעבר לאלו הקיימות, למטרות   ,ת נוספותו תקנון קרן המילואים הקיים מאפשר לפתוח, בהחלטת אסיפה, קרנות יעודי

 שיאושרו ע"י האסיפה. 

התקנון הקיים קובע כי קרן ייעודית תנוהל בהנהלת חשבונות באופן אשר  יאפשר דיווח על פעילותה בנפרד מקרנות 

 אחרות.  

נם  עוד קובע התקנון כי באמצעות הוראות הקרן הייעודית עצמה יוגדרו ייעודם של הכספים המופקדים, את הנהנים בגי

 הופקד הכסף, את החשבונות בהם יופקדו וכל הוראה נוספת בדבר ניהולם,השקעתם ופדיונם של הכספים שהופקדו

מוצע להקים קרן ייעודית אשר תשמש להפקדת יתרות התקציבים האישיים של לאןר האמור בתקנון קרן המילואים 

גם לאחר  גן עליהם מפני נושי הקיבוץ. לוץ ו ובכך, כאמור לעיל, להוציא כספים אלה מנכסי הקיב חברי קיבוץ לביא  

הקמת הקרן חברים יוכלו למשוך את כספם כדרך שעשו בעבר. כלומר התנהלות החברים מול הנה"ח של הקיבוץ לא  

 .  תשתנה

 הסבר מפורט ינתן באסיפה הקרובה שתתבקש לאשר את הקמת הקרן הייעודית המוצעת. 

 יום לאחר    10-30ה ל"אסיפה נדחית" שתכונס במועד חלופי )תוך אם לא יהיה נוכח הקוורום הדרוש, הדיון ידח 

 האסיפה המקורית( שיפורסם מראש.

המוצע לקרן המילואים לעודפי התקציב התקנון קרן המילואים ובאתר לביא יהיו זמינים לעיון  התקנון הקיים של 

 האישי שאנו מבקשים לצרף לקרן המילואים הקיימת.  

 

 מזכירות  -שבח ילון         

 
 
 

 ודעות ה

 2023איחור בהצגת תכנית עסקית 

 בסוף דצמבר או ממש בתחילת ינואר.   בשנים האחרונות הקפדנו על הצגת התכנית העסקית ותכנית ההשקעות לאסיפה

לצערנו השנה לא נעמוד בלוחות הזמנים היות ולא ניתן עדיין להפיק דוחות מהימנים ממערכת התמחיר בשל תקלות  

 הנובעות מהסבת התכנה בהנהלת החשבונות. 

בסיסם לערוך את   ועל 2022התקלות מאותרות ומטופלות ואנו תקווה שנוכל בשבועות הקרובים להתחיל לסכם את ביצועי 

 . 2023תכנית 

 אנו מתנצלים על התקלה ומקווים להציג את הדוחות לקראת סוף ינואר. 

 הנהלה עסקית   – חיים קליין                                                                                                                                  
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 יים: מועדת מינו

 פ"ג  תש 12.12.22שני י"ח כסלו באסיפה ביום  

 נערוך בחירות  :  

                 נציגי ציבור  5בחירה  –  חברי ועדת צעירים 

 רפא גנות  -מרכז ועדה  

 תמי אורבאום  

  ימית גולד  

 הודיה מולאי 

 תמר עמירם 

 בת שבע ריכטר 

 מתן קליין 

 חביבה שפר 

 שקד ששון 

 

 10.12ט"ז כסלו הצעות פרטיות ניתן להגיש עד מוצ"ש             

 אלי אלידין ,ציון בן שושן  , רפא גנות , תמר שילוח , סמדר מטלון בירגר וחנה אוצטר  –בברכה ו. מינויים          

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

 ממרפאת דיאטה 

 בשבועיים הקרובים לא אהיה בלביא, והקליניקה לא תיפתח.   -מטופלים יקרים 

 הרבה בריאות!

  דסי

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

 מלביאה:

 חברים יקרים 

 נארח בחנות מכירת מעילים למבוגרים.    04/12-16/12בתאריכים 

 מוזמנים בשמחה 

 צוות לביאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברים  5בחירה  – חברי ועדת חברים

 הני ליפניק  -מרכזת 

 מועמדים 3מועמדים        לבחירה  2לבחירה 

30-50                          50+ 

 מזל אורבאום                    הדר וייס                

 מוריס הינדן                  הדס מוראדי

 גלילה יעקבס       עדי קליין                

 עירית פלנזר                   נגה שירן                

 חיה ריכטר                                    

   הצעה פרטית : אמיתי אוברמן                                                        
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 מהתרבות:

 :השבוע שהיה

השבוע אירחנו בחדר האוכל דוכנים רבים של תוצרת מקומית ואזורית )וקצת רחוקים יותר(, היה מפגש צבעוני ושמח, עם   – יריד חורף 

 מוזיקת רקע נעימה ביותר! יישר כח לכל המשתתפים ביריד, ומקווים שכל מי שהגיע נהנה ומצא את מקומו. 

הנעימה לנו את האוזן בשירי חורף ושירים מקוריים, ובהחלט האירה לנו  , מורן  בהופעה של מורן פוגלמן והרכב "גשם"את היריד סיימנו 

 את החושך החורפי שמתגנב כל ערב קצת יותר מוקדם...תודה לך! 

 : ובשבוע הקרוב

  20:30בשעה  13.12כולם מוזמנים לערב שירה בציבור ביום שלישי הקרוב, י"ט כסלו,   –  ערב שירי אור עם ידידיה מלכיאל )בית לחיים(

 עדון לחבר. את הערב יובילו ידידיה ועירית גילה, ותודה לך עירית על השידוך הסיוע וההוצאה לפועל!  במו

בחדר האוכל. כולם מגיעים! )י"ג ומעלה(. תהיה סדנת בירה, מונדיאל, והעיקר חברה  20:00ביום רביעי, החל מהשעה  –  ערב גברים

 י.  טובה ונעימה. לטובת הערכות אנא הרשמו בקישור במקומ

 : קצת בהמשך

   –  חנוכה

, ניפגש בבתי חברים לערב של יחד, תוכן  20:30בשעה   19.12ביום שני אור לכ"ו כסלו, נר שני של חנוכה,   –בתים מארחים  –נר מחבר  

 וכיבוד חורפי מפנק עלינו. לטובת הערכות נבקש כי תרשמו בקישור במקומי או סרקו את הברקוד במודעה בדף שבוע. הערב לי"ג ומעלה.

להופעת סטנדאפ וקצת על מאחורי הקלעים של ההומור. ההופעה מתיכון ומעלה.  מויאלאמיר , יגיע אלינו 21.12ביום רביעי כ"ז כסלו 

 .  20:30תתקיים בבית העם בשעה 

 , בליווי חרות ויונתן בבית הכנסת.  הדלקת נרות מוזיקלית מסורתית ביום חמישי נקיים 

 ויותר קדימה:

ריסטל ונעה אוברמן. רשמו לפניכן ואל תתכננו שום תכנית אחרת  מפנק ומגבש שמכינות לנו שני ק ערב נשים  28.12ביום רביעי ד' טבת, 

 על היום הזה! הערב מי"ג ומעלה. 

 

לקראת שנת התקציב החדשה המתקרבת בצעדי ענק, אנחנו עובדים על תכנית שנתית לתרבות. אם יש לכם רעיונות לפעילויות,  

 נשמח מאוד מאוד לשמוע מכם!   –חלק   מחשבות שהייתם רוצים להוציא לפועל, ערבים בהם הייתם רוצים לקחת

 שיהיה חורף גשום ומפנק! 

 ועדת תרבות.

 הדר  לרוית ו 

 אופטובסקי 

 להולדת הבן מזל טוב  

 

 לדני ועדינה פינק, 

    נעמה - ה מזל טוב להולדת הנכד 

 יונתן לכנרת ו   ת ב 

 ברכות לאליס ולכל המשפחה. 
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 חדש על המדף/ יהי החודש הזה מואר ורגוע. 

 לילדים ונוער 

על זוג חסידות זכר ונקבה שבנו קן בו בקעו גוזלים. הסיפור     סיפוררחל אבנון אהרנפלד:    איירה רותי בן דוד  סיפרה  חסידה בטירה  
 .10מידע על עולם החסידות ועל קיבוץ טירת צבי. באופן אישי התרגשתי מאוד כי גדלתי בטירת צבי עד גיל  משלב  

האם איש הכלב מצא את העוזר המוווווושלם? זה סיפור שנגמר טוב... זה סיפור  דאב פילקי קומיקס: מאת  איש הכלב וסופר גור  
 שמתחיל רע.... זה סיפור גבורה. 

הסיפור שואב השראה מסיפורים ששמע ינץ לוי מאביו על ילדותו בתל אביב  אבי בלייר אין כמו בבית: איורים  כשסבא אליהו היה קטן  
 בשנות השלושים. 

 איזבל קרייץ. כתבה ואיירה לקומיקס    אריך קסטנר מאת  פצפונת ואנטון בגירסת קומיקס  

ת על הטירה ודרקון אפל משתולל חופשי. האם יצליח  אלתר מלה גורש. מאפליה רובצאנג'י סייג':  מאת  ספטימוס היפ אופל ספר שישי  
 ? ףלתוך המאפליה ולערער את שליטתה בעולמו הכשו  ספטימוס להכנס

 למבוגרים 

סיפור על חברות בלתי צפויה ועל אהבה בלתי  סופי קאזנס. קומדיה רומנטית חכמה ולא שגרתית.  מאת  ניפגש שוב בשנה הבאה.  
 רגילה.

תחן מהפנט על קהילה אופיינית המידרדרת במורד אפל ומסוכן, ועל גבר רגיל הנסחף אל תעלומה  : מולינווד ברקלי מאת  התאונה  
 אלימה ביותר.

הסיפור על רקע היריבות בין שאול המלך ובין רועה צאן צנוע שעלה לגדולה וכבש במהירות את לבבות  הילה ארוון: מאת  בין השמשות  
 העם דוד בן ישי.

סיפור נוגה ומעורר מחשבה מחד ומנגד שופע  סנטה מונטיפיורי:  מאת    כאן ועכשיו שחשוב הוא מה שקורה ...כשעומדים לאבד הכול מה  
 אופטימיות. קסם והומור. על התבגרות והתפכחות, ועל זיכרונות שעוברות מדור לדור.

הכול למען האהבה ומגלים שלבם    סיפור על אוהבים שמסכנים  קולין הובר: כשוידוי יכול להיות הרסני יותר מהחטא עצמו: מאת  וידוי  
 שוכן איפשהו בין האמת והשקר.

אב ובן נסחפים לתוך עלילת ריגול קצבית ומטלטלת, המתנהלת בין חופי הים הכספי על ספינות  מישקה בן דוד ריגול:  מאת  תיק בלוגה  
 מבריחים , בנמל איראני ובחדרי החדרים של המוסד ושירותי הריגול הרוסי ישראלי. 

לייזה מקאלן לעולם לא תוכל להשאיר את עברה מאחור כפי שהייתה רוצה. האנגלי הקר עם בגדיו  ג'וג'ו מויס:  מאת  סוף  המפרץ הכ 
 שפגשה, מאיים למוטט את כול מה שלייזה עמלה כל כך להגן עליו.   המתוחכמים ועיניו עוכרות השלווה

  

 קריאה מהנה ולהתראות בספריה

 הספרניות. 
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 "חידוש הברית ושליחות"בתהליך  -נועת הקיבוץ הדתית

 :מטרת התהליך

 תנועת הקיבוץ הדתי 

 תחדש את בריתה ושליחותה 

 ,לקהילותיה, לחברה הישראלית ולעם היהודי

 תוך חיזוק תחושת שייכות, משמעות

 .בקרב חבריה 

 :אנו מבקשים

 לברר מהי שליחותה העכשווית של התנועה ואילו ערכים היא נושאת בראש התורן •
 תחושת שייכות ושליחות משותפת בקרב כלל חברי התנועהלחזק  •

 ?איך עושים את זה 

  !לוקחים אחריות ומובילים את התהליך בעצמנו •
 פועלים באופן של חיבור מעגלים הולכים וגדלים של אחריות משותפת  •
 ר ומועצה "פ, מזמו"מזכ –עובדים בממשק עם המבנה הארגוני הקיים  •
 עמודים, רשתות חברתיות, סרטונים ועוד  –מיטבית של התהליך לחשיפה  "תיבות תהודה "מייצרים  •

 ?מה יקרה בפועל

 צוות היגוי וצוות עבודה  –הוקמו צוותים מלווים לתהליך  •
 יגוייסו ויוכשרו מנחים מקרב חברי התנועה לתהליך •
 יתקיים כנס הנהגות גדול לשיתוף כלל הקהילות בתהליך •
 שיאספו מאבני הדרך השונותתבנה תכנית עבודה בהתאם לתובנות  •

 :אירועים נוספים חשובים שיתקיימו השנה 

 שבת הנהגות צעירות •
 כנס הנהגות  •
 משואה לתקומה וסיפור הקמת קיבוצי התנועה – מסע צעירי התנועה לפולין   •
 כינוס מועצת התנועה •

 ?מי מלווה את התהליך

  : צוות היגויחברי 

ניצן  ,(לית"סמואל )סעד(, שרה עברון )מזכ - יאיר ריינמן )לביא(, אמיתי פורת )כפר עציון(, צביקי טסלר )יבנה(, כנרת פולק
 אבירן )ראש אגף כלכלה(, בת עמי זיידל )ראש אגף חברה( 

  :צוות עבודה חברי 

  ,ונית לוריא)ראש צורים(אסף בית אריה )יבנה(, שלומית קליין )משואות יצחק(, איתמר מטיאש )טירת צבי(, י

 ריבה פריד )מעלה גלבוע(, בת עמי זיידל )מירב(  
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 7.12.2022יג בכסלו תשפ"ג |  בס"ד           

 

 שלום לכולם, 

 

 , שרה עברון | חודש של סיכומים והתחלות  משולחנה של מזכלי"ת 

החודש האחרון של השנה האזרחית מספק הזדמנויות )וכנסים לרוב...( בהם המגזר הכלכלי והעסקי מסכמים את השנה  

 החולפת, ונערכים לשנה הבאה עם שפע תחזיות.  

בכינוס השנתי של "ברית פיקוח" קיבלנו מבט על התמונה העולמית והארצית של המרחב בו אנו, יישובי המרחב הכפרי  

לים. האתגרים הם רבים: שינוי אקלים, גידול אוכלוסיה, אינפלציה, אי וודאות כלכלית ופוליטית ועוד. לנוכח פוע ,והחקלאי

תחזיות כאלה, אפשר להתכנס למגננה משתקת, ולחשוש מפני מדיניות לא אוהדת או חלילה עוינת לחקלאות, דחיקת  

תי תפיסות עולם התעמתו על במת הכנס המרחבים הירוקים, ועתיד מצטמצם והולך לחקלאות ולמרחב הכפרי. ש

השבוע, זו הבאה מבית המדרש של פורום קהלת, המחזיקה בעמדה של שווקים פתוחים, ביטול מכסים מוחלט, והורדת  

מחירים באמצעות ייבוא נרחב, וזו הבאה מבית המדרש של יסודות, המביאה תפיסת עולם של סולידריות חברתית 

בן צור, מנהל מכון יסודות הציג תפיסת עולם סדורה, ההולכת ומתבססת במחקר, על  ומעורבות המדינה במשק. עמית 

החשיבות של שימור וטיפוח המרחב הכפרי, עם חזון שרואה בחקלאות המקומית הזדמנות לייצר פתרונות שיסייעו 

 בהתמודדות עם אתגרי המחר בארץ ובעולם, ועם הרבה אופטימיות. 

חשיבות של החזון בהתמודדות שלנו עם האתגרים. שאבתי השראה מסיפורו של בברכתי לבאי הכנס הדגשתי את ה

יעקב אותו אנו קוראים בפרשות השבוע בימים אלה, גם אם דרכו ארוכה ומפותלת, ואף אם הוא מתמודד עם כוחות 

. ברכת אברהםחזקים וגדולים, הוא מלא אמונה, ואומץ, ובסופו של מסע, הוא זוכה לשוב הביתה לארץ ישראל ולקבל את   

בעת כתיבת שורות אלה אני כבר מתחילה להתרגש, להכין מחשבות ורעיונות, לארוז את התיקים ולחשוב על החברות  

, מבית היוצר של ריבה ושלמה. מבטיחה לשתף בטור  זה חורףלשבת הרוח הראשונה שלנו    -  והחברים שאפגוש השבת

.קםשל השבוע הבא בכל החוויות והחיבורים, או לפחות בחל  

 === 

 חקלאות על הבמה| ניצן אבירן 

י התנועות הקיבוציות. אנו  תהכלכלה בש  ףביוזמת אג  כנס בן יומיים של חקלאי הקיבוציםיתקיים לראשונה  בחודש הבא  

 . למסורת שנתיתאת הכנס המשותף מקווים להפוך 

בכנס   להתמקד  ובחרנו  רוב  בבמנהלי  ע"פ  שותפים  שאינם  השונים  החקלאות  ענפי  מקצועיים עובדי  תוכן  כנסי  בכנסי 

 . נס החלב שיתקיים בשבוע הבא בירושליםכגון כ ובאירועי החקלאות השונים במהלך השנה

בינואר בים המלח, לשתף את מנהלי ועובדי ענפי החקלאות השונים, ענפי    11-12  -נחנו מבקשים בכנס הזה, שיתקיים בא

אינם מעורבים דיים . מצאנו שציבור מנהלי ועובדי החקלאות שירהצומח וענפי בע"ח, באתגרי השעה הנוגעים להם באופן י

דווקא בעת הזו כאשר הפכה החקלאות בפרט והמרחב הכפרי בכלל הופך הללו וחשוב לנו  אתגרים  הבשיח הציבורי אודות  

ת על כפיים את החקלאים והחקלאו  ולשאתאת גאוות היחידה    להעלותלשק חבטות של יוקר המחיה בידי פוליטיקאים,  

 במגזר הקיבוצי.  
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והשמחה שבצד  ל , אנו מזמינים את אנשי השטח לדיונים בנושאים הבוערים ביותר כמו משותפתחברותא  במפגש רעים 

הדרכים למיגור הפשיעה החקלאית, עתיד החקלאות, התארגנות לשיווק משותף, בניית דור ממשיך לחקלאות הקיבוצית 

רות ליברמן&פורר שלמרות פרידתם בימים אלו מהמרחב הממשלתי, גלי  המשמעויות של גזעיבוד    –המפוארת ומעל הכל  

 ההדף שלהם ממשיכים להכות וביתר שאת בקיום שלנו כחברה חקלאית.  

אנו רואים חשיבות יתרה גם היא תקבל במה והתייחסות כמו גם נושאים נוספים.    ,העליה הצפויה של מחירי המים לחקלאות

 וציפיה לשנים הבאות. של עוד רצאות והופעות שישאירו טעם בכנס דרך הוי החוויתי שיבוא לידי ביט גם בצד

חשוב לנו שכמה שיותר חקלאים מכמה שיותר קיבוצים יבואו לכנס, ייהנו וייצאו ממנו מעודכנים ובתחושה שהם חלק 

 מענף מפואר, ערכי, יצרני ומועיל.  

  למהר , לי הפעילויות השונות ועובדיהםנו קוראים להנהגות הכלכליות במשקים לעודד ולהזמין את מנהא

   https://eur05.safelinks.protection.outlook.comדרך הקישור או הברקוד המצורפים.  כנסללהירשם ו

=== 

 חברה | בת עמי זיידל   מהנעשה באגף

נפגש השבוע שהתמנה על מנת לבנות ולהוביל את תהליך הבירור,  צוות העבודה    -  תהליך חידוש הברית והשליחות 

ו של הצוות וכן הוגדר טווח הזמן הקצר עד  בסדנא הוגדרו מדדי ההצלחה לעבודתשניה בסדרה.    –   לסדנת עבודה נוספת 

ירות הפעילה שעליה ועל התהליך תבנה תכנית העבודה לשנת  המלצות למזכעד להגשת מסמך  כלומר,    –לסיום עבודתו  

מחכים    -ומנחות בתנועה לבוא ולהשתתף בתהליך    קורא להזמנת מנחים  לקו  . לצורך קידום מהלך הבירור מצורף2023

  לפניות!

והתוודע התארח השבוע במגדל עוז ושמע על קיבוץ הנמצא בעיצומם של תהליכי השינוי וההפרטה,    פורום מנהלי הקהילה

ול ואמיצה  הקהילה  . הפורום התרשם מההזדמנויות הגדולות הנעוצות בתהליךלאתגרים  שחיה  מיוחדת במינה, מגובשת 

 תודה!   .השראה מעורר ה. היה מפגשועל ממלאי התפקידים שמובילים אותה במסירות, בנחישות ובהתמדה גדולבמגדל עוז  

 === 

 

 בתים לחיים | עדי שגיא  –מעורבות  

לקראת הקמת בית לחיים.  תהליךכחלק מה ,בשדמות מחולהלאחרונה השתתפתי כנציג התנועה בעוד מפגש שהתקיים 

חברי עין  כנציגת   -  אורית נצרהיישובית והעוסי"ת  -רחל בר    ' שבעין הנצי"ב,בית אחיה'מנהלת  -לערב הוזמנו נועה קליין 

להקמה, על התנהלות  הרעיון ועדמבעין הנצי"ב  שהתקייםצוות הבית מעין הנצי"ב סיפר בהרחבה על התהליך הנצי"ב. 

הועלו בו ש הציבור הוזמן לשאול שאלות והתקיים דיון פתוח ברוח טובה, שמורגשת ביישוב.  גדולה רצון על שביעותהבית ו

. תהליך בירור עמוק ומשמעותי הוא חלק מהאג'נדה שהקיבוץ הדתי גדול לקחת חלק במיזם כזה  חששות לצד הבעת רצון

יקט קהילתי וככל שתהליך ההכנה יהיה מושקע ומשמעותי, כך סיכויי ההצלחה מלווה מתוך הבנה שהבית לחיים הוא פרו

. בהצלחה לאנשי שדמות ולכל  שלו גדולים יותר, בעיקר בהיבט של שותפות רבים מחברי הקהילה ביומיום של הבית

 היישובים שנמצאים בעיצומו של התהליך. 

 שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkibbutz.org.il%2Fhe%2Fnode%2F9909&data=05%7C01%7Chaim%40tkz.co.il%7Ca1c6c4d9e58c4e025b8408da63d4a3c4%7C7a7ff48413814b88a3982a0dc3aeb69d%7C0%7C0%7C637932062179668760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4oGBiUkirDAhplgiT4ok0j6jc9KU4pffLlRD1sm8ELU%3D&reserved=0

