
28 . 10 .2022  , ג ן תשפ" ו במרחשו  ' ד

  
הדלקת נרות - 17:33 צאת השבת - 18:31

גיליון 1533

ח נ ת  ש ר פ ת  ב ש

מעל 100 בני משפחת יעיר התכנסו בראש צורים לחגוג יום הולדת 100 לחנה יעיר, ראשת השבט.
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זל טו

מ

לציפי ליברמן 

להולדת הנכדה

בת לענבר וירדן

 

לתמר צנחני בת המצווה

לליאת ויוסי

ולכל המשפחה

שבת פרשת נח
17:33- הדלקת נרות

17:48- מנחה קבלת שבת וערבית
שבת:

08:30 - שחרית ומוסף
 

13:30 - מנחה גדולה
17:15- מנחה קטנה
18:31-צאת השבת
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יויד וולףלסבא וסבתא  לסבתא רבתא וסבא רבה  נורית ודי
, ולכל החמולהעפרה ויוסקה עמיר ן בן לטל ונתי רוטלהולדת הנכד/הני

 תפילת מנחה בימי החול 16:45 

 
לנישואי גלעד עם  בח"ל שיר זאב לסבתא נחמה יהושע

ין  גלעד הוא הנכד הבכור,  ו בנם של מרים ז"ל וטבי ל

בת להילה ונעםלהולדת הנכדה,ולכל המשפחהלחיה ונדב גדיש

  (שעון חורף)(שעון חורף)

לצור  בגלייבטר עם

נישואיך לענאל לבית כאהן,

תולי בגלייבטר
להורים טל ו

לאפרת עפרוני

ולכל המשפחה

לחנה ואביגדור לבל

ולכל המשפחה

להולדת הנינות התאומות,

נכדות לרחל וגל, 

יל ומאי בנות לאי

תיקון משבוע שעבר: לעטרה ינובסקי נולדה נינה בשם שיר הדסה, נכדה לשיפי, בת לירון ושקד
 

לאחר תפילת מוסף 

קהילת אברהם 
וקהילת משה - 

פתיחות מול סגירות

בנושא:

נח חיות

שיעור מפי:



 בת המצווה של:  חנה יעיר 

 
שם: חנה יעיר

מקום: ירושלים

מועד בת המצווה: לפני 88 שנים
קריאה בתורה:  ממש לא

"ונתן לנו את תורתו"

מילה אחת על יום הולדת המאה, שחגגו לך השבוע
בראש צורים? 

מה עוד את זוכרת מתקופת בת המצווה? 

מה את זוכרת מבית ספר מעלה? 

מה את זוכרת מבת המצווה שלך? 

למדת עברית עוד בגרמניה? 
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ה,  לחנ
לדתך ה-100 ום הו י ל מזל טוב 

ו בך התברכנ
ד ממך מו ל ל ם  כי ו ממשי אנ

תך נ ת מחברתך, מתבו ו הנ י ל ו
ך י תי כו י ומהל

! ת טובה  או לך ברי ם  י ומאחל



אדם הוא פוטנציאל
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דבריו של דביר עדיקה, חתן בראשית

 

 

קודם כל, אני רוצה לברך את ניר ואביה בטר לקבלתקודם כל, אני רוצה לברך את ניר ואביה בטר לקבלתקודם כל, אני רוצה לברך את ניר ואביה בטר לקבלת

התואר "חתן תורה".התואר "חתן תורה".התואר "חתן תורה".   



הכוונה בביטוי הזה אנשי הגשם. אני חושב שאפשר

לפרש שאנשי הגשם אלו אנשים שיודעים להגשים את

עצמם, את החזון שלהם ואת מה שהם מאמינים בו. 

 

 

אנשי הגשם
דבריו של ניר בטר, חתן  תורה
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בברכה ועדת תרבות

ביום שני י"ג בחשוון (7/11) בשעות אחר הצהריים. פרטים בקרוב על לוח המודעות.

 

המשך מסורת - נחוג את חג המשקהמשך מסורת - נחוג את חג המשק    

 בקרוב פרסום והרשמה 

ביום שני כ' בחשוון (14/11) בשעה 20.00 באולם האירועים, בחסות המתנ"ס. 
סינמה קפה - "לוס אנג'לס דרום" - מחזמר דוקומנטריסינמה קפה - "לוס אנג'לס דרום" - מחזמר דוקומנטרי      

סדנת בישול עם אדית דגניסדנת בישול עם אדית דגני    וסדנת ציור על פורצלן.וסדנת ציור על פורצלן.  

ביום ראשון כ"ו בחשוון (20/11) בשעה 20.30 באולם האירועים. 

חג הסיגד - סיפור עליה מרתק, שיחה וטעימות, בהשתתפותחג הסיגד - סיפור עליה מרתק, שיחה וטעימות, בהשתתפות
משפחת מוטי ואלסה איילהמשפחת מוטי ואלסה איילה
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"מ˘˜ פ˙וח"
יום ראשון, ה' בחשון 30.10
בין השעות 18:00-16:00

איסוף עם הטרקטור בשעה 16:00 מהשדרה

מה בתוכנית:
פיתות בטאבון
פינת ליטוף
קפה חם

מˆפים לראו˙כם ˆוו˙
מ˘˜ הילדים:)

נה
םכ

ומ 

ינמז
לש החיתפה עוריאל ם

מה בתרבות



איך משתלבת עבודת החוץ עם המעורבות בחיי
הקבוצה?

 
-

תאר בקצרה מה למדת, איזו הכשרה עברת והיכן?

ספר על חברת הבנייה שאתה עובד בה

כמה פרוייקטים של בנייה מתוכננים לעתיד והיכן?

האם יש בתפקידך הנוכחי אופק לקידום?

בשנות עבודתך בחברה נתקלת באירוע מיוחד או חריג? 

אתה מתכנן לטוס לחו"ל מטעם החברה?
לאיזו מטרה?

בנייה - לא רק ביבנה
עדו עפרוני מראיין את כפיר דגני

-7-



 

ק' הילה  מתקשה לבחור,קריאה בספר תורה מיוחד
 והיא לא לבד

חולדה קמפניינו רוקמת את המעיל
לספר התורה.

 

 

 

 

 

 

 

סרקו לקבלת
הקובץ הדיגיטלי
של הספר "לדור

אשר לא ידע".
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ק. הילה

צ ריםק



להתראות בשמחות

החתונה  של  אשל  טסלר ושיר  תתקיים

אי"ה ביום רביעי, אור לט"ז במרחשוון

 .(9/11) 

שבת שבע ברכות ביבנה בשבת פרשת

וארא י"ח במרחשוון (12/11)

* :לבעלי השמחה  עדיפות בקבלת דירות אירוח 

 

 

 

פתרונות הובלה

לאקדמאים במצוקה

קיבוץ של אקדמאים ?

שימחנו אותם

אבוקדו ראשון

יום הבחירות 

בוחרים אבוקדו האס 

 

תמי: "לא. חברים תרמו מתלושי 

לא פניתי לאף אחד, ולכן הפתיע ושימח

אותי כל כך, שיש תחושה של הזדהות

ושותפות עם מטרה שכל כולי מושקעת בה. 

תודה לכולכם!".
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מכירת נעליים
תתקיים אי"ה

ביום ראשון, י"ט
בחשוון (13.11) בין

השעות 16:00
ל-19:00

עפרה
 

הצדקה סכום שהצטבר למעל 1000 ש"ח

וזה באמת ריגש אותנו ועזר.



שעות קבלה ד"ר מיטל  - יום ב' (31/10), 13:00-09:00, יום ה' (3/11)  11:30-09:00, 
מוזמנים לקבל חיסוני שפעת בשעות הקבלה,   צוות המרפאה

מרפאה
mrkyavne@clalit.org.il :טל. 08-8548300, אחות חירום 050-6998317, איחוד הצלה – 1221, דואל

נח חיות
משולחנו של המזכיר
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התנדבויות בע"מ? 



סיכום מהדף השבועי של הקיבוץ הדתי

עושים בחירות בקיבוץ הדתי | ניצן אבירן, אגף כלכלה

יתקיים בעוד שבועיים. אנא הפיצו! 

(אם יש לכם קרובים בחו"ל שהמידע הזה רלבנטי להם.

תוכלו לשלוח להם את המידע באמצעות סריקת הברקוד). 

לאפיקי השקעות הון בכל היקף שהוא. השרות הניתן ללאכל

עלות  מתרחב כל העת וגם תושבים ואפילו בנים ובנות

המתגוררים מחוץ ליישובי התנועה נהנים מההזדמנות

למקסם את היתרות הפנויות שלהם להשקעות מניבות.

בעקבות ההעלאה המחודשת של השירות הזה יתקיימו כבר

בחודש הקרוב מספר כנסי חשיפה בישובים  כשלאחריהם כל

אחד זכאי לייעוץ חינמי על ידי יועצי חברת 'אתנה'. לסיכום

הכנס אירחנו לפרק מאוד מאוד לא שגרתי את העיתונאי

בוקי נאה, את אפרים 'קרמשניט' ארליך, קצין משטרה

שנודע בחשיפת פרשיות שחיתות רבות.

חברי המזכירות הפעילה יקיימו את ישיבתם הקרובה במעלה
גלבוע, ויבדקו שוב את הקונספט של ימי ישיבות נודדים אל

הקיבוצים ואל מוסדות התנועה, במטרה לרדת לשטח.

אור דולק בבית הכנסת

אחרי החגים זה כאן | עדי שגיא, מחלקת מעורבות וצמיחה
בתים לחיים - שדמות מחולה מתכוננת לפרויקט בתחום.

פורום מנהלי הבתים מוזמן למפגש שיתקיים ביום שלישי,

כח בחשון, 22.11, עם עמותת לב בנימין, שתחשוף את

העשייה המרשימה ואת הקשר עם הקהילה והמוסדות

החינוכיים הסמוכים.
 

צמיחה - פורום מנהלות ומנהלי צמיחה/קליטה ייפגש ביום

שלישי, כ"א בחשון, 15.11 בקיבוץ טירת צבי. מתוכנן סיור

בהובלת לוי גבעון שיעסוק בהיסטוריה של הקיבוץ הדתי

בכלל ושל טירת צבי בפרט. ובחלקו השני של המפגש יוביל

אותנו מני כץ, מנחה הפורום אל הדגשים ואבני הדרך

בבניית תוכנית שנתית ל-2023.

לקראת חידוש פוליסת הביטוח האלמנטרי של משקי התנועה

התקיים כנס הביטוח השנתי של הקיבוץ הדתי וסוכנות

שדמה, בכפר המכביה. המפגש נוצל לחשיפה של פעילות

שהקבה"ד השיק לפני כשנתיים – יעוץ השקעות לחברי

ותושבי משקי התנועה המבוצע ע"י חברת אתנה. במסגרת זו

קיבלו כבר מאות מחברי התנועה יעוץ והכוונה 

כנס הביטוח השנתי של הקיבוץ הדתי | ניצן אבירן , אגף כלכלה

רגע לפני יום הבוחר, קיימנו כנס בחירות מיוחד ומוצלח של

הקיבוץ הדתי, בהשתתפות נציגים משבע מפלגות שבבחירות

האחרונות ב- 2021 קיבלו את מרבית קולות המצביעים

במשקי הקיבוץ הדתי: הציונות הדתית, הבית היהודי,

הליכוד, מפלגת העבודה, המחנה הממלכתי, יש עתיד וש"ס.

פעלנו להביא לכנס את הנציגים הבכירים ביותר מכל

המפלגות וכן חברי כנסת ש"צעדו איתנו בשוחות" בכנסת

היוצאת בסוגיות שונות ובעיקר סביב המאבק ברפורמות

בענפי החקלאות. נציגי כל מפלגה קיבלו זמן קצוב להציג

את משנתם בדגש על נושאי ליבה שונים, אותם ביקשנו

להציף שוב ושוב: התיישבות, מרחב כפרי, חקלאות, הזהות

היהודית של המדינה, חינוך ועוד. כמו כן, ניתנה האפשרות

להעלאת שאלות מהקהל. ערוצי תקשורת רבים הדהדו

מסרים ואמירות שונות שעלו בכנס (חדשות ערוץ 13 צילמו

חלק ניכר של הכנס). מצורף ברקוד קישור לקובץ עם מקצת

הקולות וההצהרות שעלו בכנס מהפוליטיקאים השונים

בנוסף לכך, כחלק מתוכנית העבודה של הוועדה, מתוכנן
ליצור אמנת שירות, ובה מידע שיקיף את כלל
השירותים הניתנים לחבר בקיבוץ. נושא נוסף שמתוכנן,

גם הוא כחלק מתוכנית העבודה, הוא סקר על הענפים.

לפני כמה חודשים עלה לדיון באספה נושא סעודת ערב
שבת בחדר האוכל. כחלק מהדיון עלה קושי של
התורנים הנובע מהצורה בה מתנהלים ההגשה ובחיסול
הארוחה. בנוסף לכך פנו אלי אישית מספר חברים
שעושים תורנות בחדר אוכל, בבקשה לחשוב כיצד ניתן
לשפר/להקל על התורנים. ביום ראשון הקרוב (ה'
מרחשוון, (30/10) בשעה 21:00 יתקיים דיון בנושא

בוועדה במשרדי המדגרה. מוזמנים לשמוע ולהשמיע. 

משולחנה של ועדת השירותים

הוועדה בהרכבה הנוכחי פועלת כבר עשרה חודשים. 
לאט לאט לומדים לעומק את ענפי השירות, אם זה
משאלות העולות מהשטח או דרך הצגת נושאים ע"י

מנהל הענף.
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ציפור שנייה    
נתן זך

על השירים: יצחק ברוכי

bimkomon@gmail.com :הכתובת לשלוח מאמרים למערכת
המערכת: דינה ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין

ָרִאיִתי ִצּפֹור ַרַּבת ֹיִפי.

ַהִּצּפֹור ָרֲאָתה אֹוִתי.

ִצּפֹור ַרַּבת ֹיִפי ָּכֹזאת א ֶאְרֶאה עֹוד

ַעד יֹום מֹוִתי.

 

ָעַבר אֹוִתי ָאז ֶרֶטט ֶׁשל ֶׁשֶמׁש.

ָאַמְרִּתי ִמִּלים ֶׁשל ָׁשלֹום.

ִמִּלים ֶׁשָאַמְרִּתי ֶאֶמׁש

א ֹאַמר עֹוד ַהּיֹום.

 

יומן השבוע
משק ילדים פתוח - יום א' 16:00-18:00

דיון פתוח בנושא תורנויות שבת בחדר אוכל ביוזמת ועדת השירותים - יום א' בחדר ישיבות של המדגריה ב-21:00 

בת מצווה של שרי כהן, בתם של איציק ובת-אל  - יום ב'

בחירות - יום ג'

קטיף נטע רבעי במטע האבוקדו - יום ג' 11:00-09:00
 

 


