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 כולם, שלום ל 

 

 עברון  שרה  | ברצון לפעול דאגה ומהולה ב ש  שמחת אדר |  מזכלי"ת של שולחנהמ

בשמחה, אך המחלוקת המעמיקה שאין בתוכה שיח מקשה על היכולת לפנות את  משנכנס אדר מרבים 

 הלב לשמחת אדר.  

 

ם, אנו במטה התנועה ממשיכים לפעול במעגלים  בהתאם למדיניות עליה סיפרתי בשבועות הקודמי

 שונים לקידום יוזמות שיח והידברות: 

א, חוברים לעשייה המתרקמת ממפגשי כנס  אנו מממשיכים את הקשר עם מרחב השיח בבית הנשי

היכל שלמה, וקוראים מעל כל במה אפשרית: כן לנשיא, כן לשיח, הקשבה והידברות. אמיתי פורת  

 בעשיה זו. שלנו שותפים הם היבנה( צת קבוטסלר ) )כפר עציון( וצביקי

 

חניכות צהלי וצוות המכינה השתתפו בתחילת השבוע בשרשרת האנושית שחיברה אנשים מכל קצות 

 בישראל יחד, באמירת חיבור, בירושלים.    החברה

 



מסגרת  הרב ליאור שיליאן מעין צורים ביחד עם חברים וחברות נוספים יקיימו מפגש שיח בין יישובי ב

 , את אחי אנוכי מבקש" שצמחה משיחות ויוזמות מהשטח. פיסקת ההידברות מפגשי ההידברות: " 

 ! אזוריים -יזום מפגשי הידברות מקומיים ל -הצטרף למהלך מעוניינים לאנו קוראים מכאן ל

 

 === 

 

. אני השנתיההנהגות כנס התנועה הקיבוצית בהשבוע התכנסו מאות אנשי 

 הם מדברים בעד עצמם: ונדמה לי ש תי בכנס שאמר דבריםבחלק מהמשתפת כאן 

 

תנועת הקיבוץ   –בכנס הבקר חשוב לי להנכיח את היותי נציגה של ציבור דתי "

אנשים אחים אני כאן בשמה, ומביאה את ברכתה של שותפה,  הדתי, ולומר: 

לא מאתמול, כבר עשרות שנים, שותפים לעשייה ולדרך, ועם זאת חלוקים     אנחנו.

 עשייה, ולפעמים אף בשורשיה. בנתיבי ה 

 

תנועותינו הוקמו על ידי חולמות וחולמים ששאפו להוביל את המפעל הציוני, לתקן עולם מבחינה  

 ת חלוצות וחלוצים לפני המחנה, בשיבת העם לארצו.  חברתית, ולהיו

מגילת העצמאות עליה מושתתים יסודות מדינתנו פותחת בתיאור ההיסטורי, הנשען על מורשת  

ֶאֶרץ: תפת ממנה נולד לפני כמעט שבעים וחמש שנים, חזון העתיד משו ָרֵאל-בְּ ְּהּוִדי,   יִשְּ ָקם ָהָעם ַהי

מּותֹו ָהרּוחָ  ָבה דְּ לַכְִּתית, ָבּה יַָצר נִכְֵּסי  ָבּה ֻעצְּ ִמיּות ַממְּ ִדינִית, ָבּה ַחי ַחיֵי קֹומְּ ְַּהמְּ נִית, ַהָדִתית ו

בּות לְֻּאִמיִים ּוכְּלָל  ִחי-ַתרְּ ָפִרים ַהנִצְּ  .ֱאנֹוִשיִים וְּהֹוִריש לָעֹולָם ֻכּלֹו ֶאת ֵסֶפר ַהסְּ

 

היום אנו נקרעים כחברה סביב התשובות לשאלה האם המדינה שלנו אכן מקיימת את מה שהובטח  

במגילה כעקרונותיה היסודיים? האם המדינה שלנו אכן מקיימת בתשתית הווייתה את הרעיונות  

 הנשגבים הללו?  

 

יסודות  תורת ישראל מסבירה מדוע בחר האלוהים באברהם להיות אבי אומתנו, הוא ידע להנחיל את 

ֶׁה אֶׁת הצדק והמשפט! יו, לְַמַען ֲאשֶׁר יְַצו נָּיו וְאֶׁת-כִּי יְַדְעתִּ יו,  -בָּ רּו ֶדֶרְך הבֵּיתֹו ַאֲחרָּ ָדָקה  ' וְָּשמְּ , לֲַעשֹות צְּ

ָפט   .  "(בראשית יח) ּוִמשְּ

 

 : פרשת דינין לפרשת מזבחכות לסמישת השבוע( תוך פר )מת פרשנומשתתפים לגם י הצעתבדברי 

  ןני א ו והן יודעות להיות סמוכות זו לזו,הסמכות הדתית,   - יש מזבח מערכת המשפט, –יש סנהדרין " 

 לכל אחת התפקיד המובחן.   .וז תא  וז תולטבמ

 

פת  אוניברסאליים, שמשמשים מוהכילה גם מסרים מוסריים וכת המשפטים שהושמה לפני העם מער

ָּתֹום לֹא ְתַעּנון;   וְגֵּר לֹא תֹונֶׁה לחברה מתוקנת ותיקון העולם:  נָּה וְי ְראֶׁה  ;  כָּל ַאלְמָּ רֹבֵּץ   ֲחמֹור שנֲַאך כִּי תִּ

ֲעזֹב לֹו  ַדלְתָּ מֵּ יבֹו   ;  ָעזֹב ַתֲעזֹב ִעמֹו ַתַחת ַמשָּאֹו וְחָּ ְביֹנְָך ְברִּ ְשַפט אֶׁ ה מִּ  .  "לֹא ַתטֶׁ

 

 : כתב על הפרשה שהרב יונתן זקס ציטטתי את 



הם סבלו כדי שיכירו את הרגשתו של מי שנמצא . בני ישראל היו עבדים כדי שידעו להוקיר את החירות"

הוטל עליהם לכונן חברה על בסיס עקרונות הצדק, כבוד  ... בצד הלא נכון של יחסי הכוח העריצים

   . "האדם וקדושת החיים

 

 : יחדעות לפעול לשתי התנומעל הבמה קראתי 

 התנועה הקיבוצית שאפה מראשיתה לתקן עולם, לבנות חברה צודקת, להיות חלוצה חולמת ומגשימה.  "

המשיכו בדרך, העיניים   –ואתכן  היום, בעיצומם של ימי מחלוקת עמוקה, ברצוני לחזק ולברך אתכם 

 נשואות ומבקשות חזון, דרך, השראה. 

 

משותף, זכותנו וחובתנו    –ודעים שזו מהותו גם אם נחלוק על הדרכים לחיות בביתנו המשותף, אנו י

זה   –לסלול את הנתיבים לעשות זאת יחד, כאן בתנועות, ומכאן בבשורה ברמה הלאומית הכוללת 

 ! "זאת  בואו נעשה! רחי והכ יאפשר

 

 ב דרור רביב ויוג| מרים ז  "אסמינר לכיתות י -מסע אל הדמוקרטיה" "

 

יצאו  התנועה קיבוצי תלמידי כיתה י"א מ  62-כ

במהלך סוף השבוע האחרון לסמינר בנושא "מסע  

אקטואלי ממנו  שאין נושא   – אל הדמוקרטיה"

  בקיבוץ לביא.  בימים אלו, 

 

שעסק   אקטואלי שפג במאת הסמינר פתחנו  

. לאחר מכן, בוערות בחברה הישראליתה שאלות ב

רדית  על החברה החשיחה  , חרדי בבית שמש-ספר הממלכתיבית ה, מנהלת חני גרגלמשמענו 

 ומעורבותה בתוך החברה הישראלית.  

 

מיעוטים במדינה  העל שוחחנו  .  על החברה הבדואיתועל החברה הערבית   ""סליחה על השאלה-בצפינו 

חב שמחבר כלול רחלק מממהוות  וכיצד הן ל "הנאת מצבן של כל הקבוצות   להביןחוש ולוניסינו יחד 

גיור, רפורמים,   -מגוונות סוגיות בתחרות דיבייט בין הקבוצות  קיימנו נו לחברה ישראלית הטרוגנית. אות

ת  שבת וארוחמקבלת שבת מוזיקלית, מת בבמהלך הש ו נהנינ  עולים חדשים, צבא, חברה וכיוצא בזה.

   משמחת ומחממת את הלב. הבדלה  ו את הסמינר סגרנוו ירהמשו נעימות

 

 שלנו הנפלאים ה של בני הנוער ינו להתעניינות גדולזכ. לוונטי מתמיד לתקופההנושא היה ראין ספק ש

יא  הומה שמתרחשת היום במדינה על מה כל המהומה יותר לעומק להבין הסמינר  במהלך  שביקשו

דעות בין החילוקי שלמרות   וכחומרשים ביותר היה להימדברים עליה. כולם משפטית שרפורמה  אותה 

  . מאוד מכבדת תנהלו בצורההדיונים ה , המשתתפים

 

קיבוץ לביא וחבריו, שקיבלנו אותנו )זו הפעם השנייה בסמינרי החורף( בזרועות  לכאן המקום להודות 

אפרתי, מעיין  -שיזף שושניאבישי חיות,  -למדריכיםפתוחות לאירוח רגוע ומפנק במיוחד. תודה 



ר להיות איכותי, מעניין ומלמד כפי ו לסמינ, שגרמבניהו שמבי -, וכן לרכז הטכניגניאל ושחר בולביק

 שהוא היה. מחכים להתראות גם בשנה הבאה!  

 

 הילה' והבית | עדי שגיא בנושא 'הקמפגש  –חיים  בתים ל

בשבוע שעבר קיימנו  

יום עיון לרכזות ורכזי  

הדירות של הבתים  

בקיבוצי   לחיים

ואשה   איש  35 . התנועה

ביום הזה  עסקו 

שילוב    בחשיבות

 נציגות הבתים. חבר את הקהילה על כל גווניה לביתלבהן ניתן  ובדרכים המגוונות  ים ית לחיבב הקהילה 

 ותשל הקהיל  ןחלקעל ובעיקר  תיםשני הבשל  סיפרו על תהליך ההקמה לביא קיבוץ מו ממצפה נטופה

לסון  מעיין מיכ, התרבות והפנאי. התעסוקהתחומי על  כן  ו, מתנדבים מתנדבות ו,  משפחות מארחות -

קודת מנ  סיפרה על הדירות והשילוב ,וקמו בחסותה הללו ה הבתיםששני  'כנרת'זור מחברת מנהלת האי

השיתוף    ימעגלגעה בונ ה בנושאלמידת עמיתים שעסק יימנו המשך היום קשל העמותה. ב מבטה

 ובחיבור, שימור הקשר לקהילהלהמגוונות דרכים בגיוס מתנדבים, ב  - קהילות השונותשל היות ווהשותפ

 מגוון את המשתתפים  פרשה בפנילהיווסדה,  25שחוגגת השנה כנרת  עמותת  לית"סמנכ. תלביהנוער 

.  מול משרד הבריאות םעם משרד הרווחה וחלק םמפעילה, חלק ותה שהעממענים   רחב ומרשים של

את סיפורה האישי  פרה שסי כרמית שפיגלמן מאוניברסיטת חיפה,  ר"בהרצאה נפלאה של ד קינחנו

שעלו  עקריות תובנות שתי  .  מיזמים מרתקים בתחום השילוב בארץ ובעולםומשם עברה לספר על 

בנושא תעסוקה,  בעיקר  אזורייםחשיבות שיתופי הפעולה בין הבתים והחתירה לפתרונות  הןהמפגש  מ

ורכת  בעל מנת לצמוח ולגדול בעשייה המ מונה הרחבה  ולת נתונים מקצועיים ל החשיפה חשיבות ו

תודה לכל  עם טעם של עוד וכבר נערכים למפגש הבא שיערך במאי. נשארנו. בבתים לחיים בתנועה

,  ראש צורים, עלומיםיצחק,  יבנה, לביא, עין צורים, משואות צת קבוב, "מירב, עין הנציהמשתתפים מ

תודה ללביא על   .גבעותו  נובמ רצויים רחים הולאו עז  ומגדל ת רימון, בי, קשת, מעלה גלבועעציון כפר

 . והנעימה ותהכנסת האורחים הלבב

 

 אירועים קרובים:

בחדר האוכל |  בבעמק, סיפורו של אורי אליאאדם  –הספר קת הש  -  26.2ה' באדר  יום ראשון, 

נה של מוסה ברלין.  י נגיובקטע  פחהשונציגות המישראל רוזנסון בהשתתפות כותב הספר  בטירת צבי

 כאן צורפת . פרטים נוספים במודעה המלמידיו ומוקירי זכרוכל תמוזמנים 

 

צת  בקבו|  לביצועמרעיון  –יום עיון בנושא קבורת ארץ ישראל   – 27.2ליל ז' באדר,  שני, יום 

ופ' זאב  רפהרב אילעאי עופרן, פרופ' מוטי זלקין, הרב יובל שרלו, אילת קראוס. יבנה. בהשתתפות 

 כאןספים  פרטים נוהכניסה חופשית. ריה.  אלישע מור, יואב בית ארפי אוסטרוף, האדריכל , הרב ספראי

 

 

https://drive.google.com/file/d/1EnRemBy_rBF0dOsCMv03dPY-j5SUTJuz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1574icEx3Ux4Mrqos6B-uz20zuYzgKLLd/view?usp=sharing


 

 

   עילההפ מזכירותה ריבחו ברוןע שרה  ,שלום   בתש


