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     עדכוני משאבי אנוש –ונה" "האדם שבמכ
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 ה/דרוש

 ספר בית גיל חינוך ת/מנהל

 חלקית משרה

 יפנו מועמדותם להגיש המעוניינים חברים

 . 13.11.14 ליום עד א"במש לרוזי בכתב

  .א"במש לקבל ניתן תפקיד הגדרת
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קצת מהשבוע בתנועה 
 הקיבוצית

 

 

 

 
 

מיליון שקלים שמיועדים לקיבוצים   8 

חו את תושבי עוטף עזה והדרום שאיר
במהלך "צוק איתן" הושגו השבוע אחרי 

תהליך ממושך שניהל מטה התנועה 
הקיבוצית מול משרדי האוצר 

התקציבים כבר החלו לעבור . והביטחון
למועצות האזוריות ויגיעו לקיבוצים בקרוב. בתוך 

כך קיים מטה התנועה הקיבוצית סיור ארוך 
גש את מתנדבי שנת ומקיף באזור עוטף עזה ופ

 . השירות החדשים שהגיעו לאזור
בתמונה כתבת שער מ"ידיעות אחרונות" ביום 

רבות המגיעות בימים אלה  שלישי על משפחות 
 לחיות וליהקלט בעוטף.

 
התנועה הקיבוצית מברכת את רם שפע 
)השמאלי בתמונה(, מקיבוץ גבעת חיים 

איחוד על מינויו השבוע לתפקיד סגן יו"ר 
 .דות הסטודנטים הארציתהתאח

רם שפע אמר בתום ישיבת הנשיאות כי "התפקיד 
שלנו כהתאחדות הוא לקחת את מערכת 

ההשכלה הגבוהה ולהשתמש בה ככלי לשיפור 
 !י החברה. " בהצלחה לרם במילוי תפקידופנ

 

 

 

 

השבוע חתם שר האוצר ח"כ יאיר לפיד על 
כפי שאושרה במועצת מקרקעי  חלופת האגודה

בכך הושלם המהלך הממשלתי בנושא ישראל ו
החלופה. בימים אלה פועל צוות הבנייה והשיכון 

של התנועה הקיבוצית מול עשרות קיבוצים המגישים את פרטיהם כדי להיות 
בפיילוט לביצוע החלופה. אנו מאמינים כי בשבועות הקרובים יחל הפיילוט לפעול 

אישר התקנון  וע היאבקיבוצים ברחבי הארץ. התקדמות נוספת שהתרחשה השב
של קרן סלע שייעודה יהיה סיוע לקיבוצים עם קשיים בנושא יצירת הפנסיה 

תקנון הקרן אושר במזכירות התנועה ובשולחן הארגונים הכלכליים . לחבריהם
 2015והיא תחל לפעול בינואר 



מזכירות התנועה הקיבוצית החליטה על הקמת קרן לעידוד בני הקיבוצית 
הקרן תפעל מתוך ראיית התנועה . א ובכוחות הביטחוןלשרות ארוך בצב

הקיבוצית כי השרות הצבאי והשירות בשליחות המדינה בכלל הנם משימה 
 .תנועתית ולאומית מן המדרגה הראשונה

הקרן תעניק מלגות בסכומים שונים למשרתים בכוחות הביטחון בכלל ובקבע ארוך 
ור, רכב או כל מטרה אחרת עליה בצה"ל בפרט על מנת לסייע במימון לימודים, די

תחליט הנהלת הקרן. לקרן מונתה הנהלה ציבורית בה ישתתפו בין השאר רחל 
קיבוץ מנרה, ירון רם, קיבוץ מעגן מיכאל, שאול סנקר מקיבוץ יד מרדכי ונציגי -רבין

 .התנועה הקיבוצית וקרן קמ"ע
  

צבאי ובשירות איתן ברושי, מזכ"ל התנועה הקיבוצית "אנחנו רואים בשירות ה
בכוחות הביטחון כולם את אחת המשימות הלאומיות החשובות ביותר העומדות 

בפני בני ובנות הקיבוצים היום. זה הוא שביל פיתוח למנהיגות ואחריות שיש לטפחו 
ולקדמו. הקמת הקרן הינה הזדמנות אמתית להביע את הערכתנו למשרתי הקבע 

ן אמתי על מנת לתמוך ולסייע להם וכוחות הביטחון מהקיבוצים ולפעול באופ
 ."בבחירתם הראויה

 

 

 

 

קיבוץ אשדות יעקב איחוד חגג ביום 
 .90שישי האחרון יום הולדת 

האירוע, עליו עמלו בקיבוץ חודשים רבים, 
היה אמור להתקיים תחת כיפת השמיים. 
לאור התחזית הגשומה החליטו קברניטי 

המופע לשכור אוהל ענק ולקיים את 
 .האירוע

איש. הוא החל  1,200בערב המרגש נכחו כ 
בברכות שונות ובמחווה מרגשת לוותיקי 

הקיבוץ והמשיך עם מופע במתכונת קרקס, 
תחת כיפת האוהל שחצץ בין הגשם בחוץ 

 .לבין השמחה שבפנים
 

 40גם מועצה אזורית מגילות חגגה השבוע 

איתן ברושי, מזכ"ל  .שנים להתיישבות באזור
שתתף בחגיגות בקיבוץ כפר שלם התנועה הקיבוצית ה

וברך את המשתתפים הרבים "אנחנו, חבריכם לתנועה 
הקיבוצית, מעריכים ומתמלאים גאווה על היצירה, החיים, 

התיירות, התעשייה והתרבות שבניתם כאן בחבל הארץ 
 המיוחד הזה ועומדים לצדכם לעוד שנים רבות" 

 

 

 

 

 

 !שלום שבת לכולנו שתהיה

 

 

 

 



 
 

    עדכונים בנושאי חינוך – "וערמיטב הנ"
 

 

 

4.11.14 

 ,שלום לחברים

 הנעשה את ולתאר לפרסם לנכון רואה החינוך מנהלת. בחינוך מהנעשה לעדכן ברצוננו החברים לבקשת

 :האחרונים בחודשיים ס"בי גיל במערכת

 להוביל השלישית השנה זו ממשיכה( משק ילדי 14 מהם) ילדים 27 הכוללת(  ג-א כיתות) ערבה בקבוצת

 חנלי(, בהצלחה לה מאחלים ואנו אלה בימים שמתגייסת) ראש רותם עובדות איתה יחד. אברבנל יעל

 שעות לאחר השבוע ימות כל מתקיימת הפעילות(. 2015 מרץ עד שתעבוד ממוצא מדריכה) ורוני קלדרון

 .ובחופשות שישי בימי וכן הספר בית

 צ"חהא בשבוע פעמיים פעילות השנה מתחילת התקיימה -ילדים 10 הכוללת( ו-ד כיתות) שחף בקבוצת

 בשם חדשה מדריכה לעבודה נכנסת אלה בימים. מנדל ונעה אלקון ניצן העבירו הפעילות את. ובחופשות

 .לשקד בהצלחה ולאחל המסורה עבודתן על ונועה לניצן להודות רוצים אנו. שקד

 .שנים מספר לפני החינוך במנהלת התקבלה בשחף הפעילות שעות על שההחלטה לציין לנו חשוב

 רבים מאמצים למרות, השנה מתחילת( בערך) ילדים  20 הכוללת( יב-ז) ונעורים בוקרמ בקבוצות

 ופליקס שקד להדרכה נכנסו אלה בימים. מסודרת פעילות התקיימה לא, מתאים מדריך למצוא שנעשו

 !הצלחה ולנו להם מאחלים אנו(. ל"הנוע מטעם מדריך)

 

 על לגל מודים אנו. נובמבר חודש בסוף עבודתה םסיו על, ס"בי גיל מנהלת, ברוש גל הודיעה כשבוע לפני

 ועל השונות במסגרות החינוכית לפעילות תרומתה על -האחרונות השנתיים במהלך המסורה עבודתה

 .דרכה בהמשך הצלחה לה ומאחלים בקהילה התרבותיות בפעילויות ס"בי גיל ילדי של שילובם

( לאור הדחיפות, המכרז  במש"אקיד נמצאת בימים אלה יפורסם מכרז פנימי לתפקיד זה )הגדרת התפ

 יפתח לשבוע בלבד. במידה ולא ימצא מועמד מתאים יפתח מכרז חיצוני.  

 .החינוך ומנהלת ניב, בברכה
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     הודעות תרבות – "תרבות היום"

 

לקראת הגעתו של חג החנוכה הקרב ובא, מחפשים מתנדבים לארגון 

והפעלת אירועי החג, כמו מרוץ הלפיד, ערבי הדלקת הנרות המסורתיים 

  לפנות לאוקלי.וכו'. מי שמעוניין מתבקש 

 חג שמח !!!

 

 

  ההיסטוריה של קרית ענבים – "סיפור מהעבר"

 

 

עם תחילת העבודות על מתחם "הגג הרעוע" הוסר השלט שהיה על הקיר, 

שראה את הדבר, המציין שהמבנה הוא מבנה המיועד לשימור. ארז אורן 

 פנה לרשות לשימור אתרי מורשת ולהלן תשובתם:
 
 

שלום, במבנה הרפת הישן שבקיבוץ קריית ענבים הוסר השלט המורה שזהו מבנה לשימור. אינני  הודעה:
 יודע מה פירוש הדבר אך לדעתי חשוב שדיירי הבניין ישיבו אותו למקומו. תודה. ארז.

 
 

 ארז שלום

  

 השלט היה שלט אזהרה שלא יהרסו את הרפת.

  

נכון להיום המבנה עבר הצלה )זכור לך שהגג הרעפים נפל( עבר שימור מחמיר והכשרתו למתחם 
 תרבותי.

  

בעוד שבועיים יקבע ברפת שלט היסטורי כולל תמונה כדוגמת השלטים החדשים בקיבוץ קרית ענבים 
 המצורף. 

  

 בברכה

  

 איציק שוויקי
 וז ירושליםמנהל מח

 מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל )ע"ר(
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"
  

   העשירים החדשים
 

                                                                                                                 
                                                                                                                                       

  שפועל זו השנה השנייה  נו החלקית"דווח שמלון כרמים ש"בבעלות  באסיפה האחרונה בין היתר  
הפסיד כמה מיליונים ) לא פורט. כידוע אין צורך לדווח ולפרט לשותף זוטר שלא סופרים אותו ושגם 

 לנו.  נאמר   אילה הם "הפסדי בראשית"–             כמובן לא משתתף בהחלטות. 

: נחנך מגרש מבשרת אני מצטט :   דווח :   31.10.2014היום בעיתון כל העיר   -
 .ספורט במרכז הקליטה תרומת מלון הכרמים בקרית ענבים

 100-כ בחינם שטח של  לכול ה"משיחיים" שחולמים שלאחר שנתנו בנדיבותנו למלון כרמים  -
נחיה ו"נזכה לראות בקרוב רווחים אפילו    עוד  ₪ מליון   100כ  דונם שערכו הנדל"ני

לא נזכה. לא "בקרוב או בעשור   .לא נזכה  ם" "משיחיים יקרי  זוטרים. צר לי לאכזבכם
" -כולנו יודעים שכ"שלא רוצים להרוויח הקרוב או בזה שאחריו או בזה שאחרי אחרי אחריו. 

 יש דרכים לעשות ולרשום זאת. -מסיבות ברורות  

 
 מה הוא שותף עסקי זוטר

 
יפה בכל עסקינו באס כפי שהוצגו לנו זכויותינו  –( 26%שותף עסקי זוטר )

  זו המצאה נפלאה                                                האחרונה )חוץ מענביד(.
יזם בעל הון תופס את הקיבוצניק הנתון בקשיים     לקיבוצניקים מסוג מסוים.

)לפעמים ערכו הנדל"ני של    תמורת שטח הניתן לו מהקבוץ בחינם   בגרונו.
ידע   ובתוספת מהקבוץ של  מיזם כולו ( השטח הוא כמחצית ויותר משווי ה

-היזם החיצוני ואנשי מקצוע ותשתיות וסיוע לוגיסטי .תמורת כל אילה נותן 
נפלאה: זכות להיות שותף זוטר בפרויקט  עסקה.לקיבוצניק  -השותף הבכיר

ומה הוא ערכו המעשי הכלכלי של        שנמסרו לו. הנבנה על אדמות הקבוץ
 כלום.    רויקט של יזם חיצוני?בפ להיות שותף זוטר 

וגם   לא בהחלטות  איש לא שואל אותך איש לא סופר אותך. לא במדיניות לא 
)אולי    בעתיד הרחוק    -אם ירצה השם-ואם יהיו פעם רווחים לא ברווחים. 

ואם יזכרו אותנו נקווה שיזרקו גם לנו מה שהוא גם זה לא  כמה פרוטות (.. 
  בטוח.

 מיכיק שפירא
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"
בתחילת הפרשה מסור כיצד אברהם אבינו רץ לקבל אורחים ולהנעים להם את זמנם  –פרשת וירא 

ובדי עבודה זרה, גסים ובלתי נעימים אשר לעגו לאמונותיו "התפלות" ככל הניתן. אותם אורחים היו ע
 והמוזרות. הם זכו לסעוד מכל טוב ונהנו ממאור פנים ואהבה כנה ופתוחה.

בהמשך הפרשה אברהם אבינו מתייצב לפני ה' בכדי לנסות ולשכנעו לבטל את גזירת השמד שנגזרה 
גאוותנים וחומריים, אשר האגו הפרטי והכללי היו על הערים סדום ועמורה, שם חיו אנשים אכזריים, 

 סמל משטרם, ובכל זאת אברהם אבינו מתחנן מכל ליבו שה' ימחל ויסלח לאותם הרשעים.
כצאצאיו של אברהם אבינו התפקיד שלנו בעולם הוא להראות לכל העמים, מתוקף צורת חיינו 

לם מתוך ידיעה שאנחנו שונים מהם ומעשינו הטובים את מציאות ה' בעולם. אנו מתבדלים משאר העו
וזאת רק משום שקיבלנו תפקיד שונה בעולם וההתבדלות עוזרת לנו לשמר את אותו שוני. תפקידנו 

 בעולם הוא להביא אור, שמחה ואמונה ולא הרס, חורבן ומוות.
, שהיה הניסיון הקשה ביותר מבין עשרת "עקידת יצחק"אחד האירועים החשובים בפרשה זו היא 

זכו אברהם ושרה העקרה  100סיונות שה' ניסה את אברהם אבינו. לאחר תפילות רבות רק בגיל הני
להולדת בנם האהוב יצחק, ואז בלי שום הסבר והיגיון הוא נקרא ע"י ה' לשחוט את בנו. ואברהם, 

באמונה שלימה בה', ניגש במהירות ובאמונה שלימה לבצע את הפעולה שמנוגדת לכל היגיון, מבלי 
 הר אחר בקשתו הקשה של ה'.להר

"סוף טוב הכול טוב" ואכן הניסיון הזה מסתיים שאייל נעקד במקום יצחק. אברהם הוכיח בזאת את 
 אמונתו המוחלטת בה' וזכה לתהילת עולם בשל כך.

הגדולה של מעשה העקדה היא בעובדה שאברהם עשה זאת בניגוד לכל אינטרס נסתר או גלוי שניתן 
, וזאת ביטול גמור בפני ה'ו מסירות נפשרצון לקיים את רצון ה'. הוא הגיע ללחשוב עליו מלבד ה

משום שהוא שם בצד את כל השיקולים האישיים, וגם אם הוא לא הבין מה הייתה המטרה, הוא פשוט 
 עשה את מה שהוא התבקש למען אמת ומטרה שגדולות ממנו.

תנגד פיזית לאביו שקשר אותו על המזבח, ויכול היה בקלות לה 37בזמן העקידה יצחק אבינו היה בן 
אבל יצחק כלל לא התנגד אלא שיתף פעולה וביקש מאביו לקשור אותו היטב בכדי שהעקידה תהיה 

מוצלחת ושהקרבתו כקורבן תהיה מקובלת לפני ה'. מוכנותו של יצחק להיות מוקרב על המזבח הינה 
 דוגמא למוכנות האנושית להתבטל בפני ציווי ה'.

והאתגר האמתיים שלנו בעולם הזה היא בהגעה אל אותה האמונה שגילו אברהם ויצחק לפיה המבחן 
ה' הוא אכן טוב ומיטיב. עלינו לדעת שלמרות ההסתרה הגדולה השורה בעולם, אין אנו מושלכים 

 עזובים לנפשנו וכי "ידו" של ה' מנחה גם כאן את הכול.
במבחן הוא הצליח לרכוש בתוכו את המעלה של  הלוואי ונשכיל ללמוד מאברהם אבינו שמרגע שעמד

   יציאה מהדאגה לאינטרסים הקטנים והאישיים, וכניסה אל הדאגה הכלל אנושית ואוניברסלית. 
 בברכה, חיים קלדרון 

     למכירה, דרושים, למסירה – 2לוח יד 
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 דג של מזל

 למים חזרה מחליק הדג לעתים אך, דגים לתפיסת וצר ארוך מקור לאנפות

 הצלמים ולשמחת לשמחתו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    15.11 – 9.11 – הקרוב השבועמזל טוב לילידי 

 

 רוחה סיבירסקי, עדנה כהן, כרמן קלדרון, שרית 
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