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בס"ד

ערב שבת פר' האזינו ז' תשרי תשפ"א 25.9.20

קיבוץ לביא – גיליון מס' 52-862

דואר אלקטרוניdaflavi@lavi.co.il -

פרשת "האזינו" – "שובה" – יום הכיפורים:
"תוכנה של שירה זו אינו רק דברי הלל ושבח לבורא-העולם .בעצם ,רובה מוקדש לדברי תוכחה ,אזהרות על עונשים וכדומה.
הרמב"ם ,בהלכות תפילה אומר ,שקוראים פרשה זו "כדי שיחזרו העם בתשובה" .אם-כן ,איך אפשר לכנותה 'שירה' ,והלוא
תוכחה ושירה הם מושגים מנוגדים זה לזה?! - ...ההבדל בין התשובה בימי החולין של עשרת ימי תשובה לתשובה של שבת
שובה היא בכך ,שבימות החול התשובה היא על חטאים ,חרטה על עוונות ,והיא מכונה 'תשובה תחתונה' ('תשובה תתאה'),
הבאה מתוך מרירות הנפש ולב נשבר ,אך התשובה בשבת היא בדרגה גבוהה יותר ,תשובה מתוך שמחה ,והיא נקראת 'תשובה
עליונה' ('תשובה עילאה') .בשירת האזינו בא לידי ביטוי חיבור זה בין תשובה לשמחה .מצד אחד יש בה דברי תוכחה ,שמטרתם
לעורר את האדם לתשובה ,ועם זאת היא מכונה שירה ,משום שיש בה גם שמחה על השגחת ה' ועל חסדיו עם עמו ,והיא
מביאה לתשובה בדרגה הגבוהה יותר ' -תשובה עליונה'"...
[הר' מלובאוויטש]
הַ ּשֹופָ ר בָ כָה  /מרים אלדובי
יֹום ְּתרּועָ ה גַע ָרחֹוק
ִּב ְּשבָ ִּרים ְּק ַרע ָר ִּקיעַ
כַחֵ ץ יְּפַ לַ ח כְּ לָ יֹות
אֱ נֹוש מַ ה ִּתזכְּ ֶרנּו
ֶחרדּו ְּתהֹום וַמַ עַ ל
י ְּ
י ְַּח ָדיו ִּבמחֹול מַ ְּלאֲ כִּ ים
ֲשינּו נַעַ ל
כֹובֶ ד מַ ע ֵ
ְּל ַרגְּ לֵ י ִּל ְּבנַת סַ ִּפיר
קֹול עַ ּנֹות ִּממַ עֲמַ ִּקים
ְּת ִּחינָה ְּלרֹופֵ א עֶ ְּליֹון
ֲלּובים
ַתעַ ל י ְִּּבבַ ת ע ִּ
ִּת ְּקוָה ְּלבֹוא ִּפ ְּדיֹון
ַשכּולָ ה ִּבינת אֶ נֹוש
עֲלּומֹות ַד ְּרכֵי הָ אֵ ל
ִּמ ְּבטָ חֵ נּו לּו יִּימָ צֵ א
אֵ לָ יו נ ְַּפ ֵשנּו ֶתהֱ מֶ ה
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לכל זמן ועט
שבורי לב /חנן בן ארי
מי יודע כל כאב /מי רופא לשבורי לב
יוצר אור וחשך /עושה שלום ומלחמה
מי יושב על כסא דין /מתכסה ברחמים
מוחל וסולח /מביט ויודע
ומי ירפא לבי /אל מי אני מתגעגע
כמו ים שאין לו חוף /רק תגיד לי מי
מי יחבק אותי ויבטיח /שאני לא אכנע בסוף
מי היה הוה ויהיה /מי ממית ומחיה
פותח ידים /מצמיח כנפים
ומי ירפא לבי /אל מי אני מתגעגע
כמו ים שאין לו חוף /רק תגיד לי מי
מי יחבק אותי ויבטיח /שאני לא אכנע בסוף
"למענך אלקים חיים - "...ביום א' של ראש השנה ,פתחנו כציבור את השנה החדשה עם הבשורה הקשה על פטירתו של חברנו
היקר לייבל ז"ל .לייבל שנולד לפני  77שנה בארה"ב ,ובחר לעלות ארצה עם הגרעין האמריקאי ולהקים את ביתו בלביא עם
דבי שתבדל"א ,היה חבר שהתורה ,העבודה ,עם ישראל וארץ ישראל ,היו חלק מהותי וממשי מחייו היומיומיים .לייבל גם
היה קיבוצניק שיתופי אידיאולוגי ,שבכל נימי נפשו לחם על ערכי השיתופיות ,השוויון והצדק .לאורך השנים הוא מילא שלל
תפקידים בקיבוץ ,בחקלאות ,בכלכלה ,בחברה וביצירה .כממלא תפקיד ,לצד השמירה על הכללים והנהלים ,ידע להיות קשוב
לצרכי הפר ט ,ועם היצירתיות בה הוא ניחן ,מצא פתרונות פשוטים למצבים מורכבים .לייבל היה איש ידע וספר ,ועשיר
בתחביבים ,יצירה ועשיה .גם את תוצרי תחביביו הוא הקפיד לחלוק עם החברים ,ומי שלא ראה את השותפות בסיר החמין

שנהג להביא מהבית לסעודות השבת בחדר האוכל ,לא ראה שותפות מימיו ...לייבל היה חבר שלקח אחריות ,הוביל והנהיג,
אך הקפיד לעשות זאת בשקט ,פשטות וצניעות ,ועם הרבה מאד חכמת חיים .לצד פעילות ציבורית ,הקים יחד עם דבי משפחה
לתפארת ,גדולה ,שמחה ,תורמת ופעילה .בשנים האחרונות בחר שתורתו תהיה אומנתו ,והקדיש את עתותיו לתורה כשבחר
להיות תלמיד ישיבה במעלה גלבוע ,ולחבוש יום יום את ספסלי בית המדרש כשלצדו תלמידים שבקלות יכולים היו להיות
נכדיו .גם בתקופה האחרונה ,בה חלה וגופו נחלש ,לא ויתר על תפילה במניין ,ובמסירות דבק בציבור ובתפילתו עד היום
האחרון .דבי ,בניו ,חניתה ,אשר ,בועז ,ישי ,כנרת ,אלישיב ,יסכה וכל השבט המפואר והיקר –אנו שותפים מלאים בכאבכם,
מחבקים ,מחזקים ועוטפים אתכם ,וגם אם במגבלות העת הזו החיבוק מתבצע בריחוק פיזי ,ליבנו ומחשבותינו אתכם – יהי
זכרו ברוך!
"שלח רפואה שלמה" – השבוע האחרון היה שבוע שבו מספר החולים באוכלוסייה בארץ כולה עלה באופן מדאיג ,וגם אצלנו
אנו חשים את התפשטות הנגיף במעגלי החולים והמבודדים .לאור החמרות ההנחיות במדינת ישראל ,גם אצלנו בלביא אנו
עושים מאמץ למזער סיכוני הדבקה בתחומים השונים .לא קל להחליט על כך שלא תתקיים תפילת יום הכיפורים בבית
הכנסת ,אך זהו צו השעה ,לקיים את מצוות הכתוב" :וחי בהם" .מעבר לנושא בית הכנסת ,גם בשירותים אחרים יתכנו
שינויים בהתאם להנחיות המתפתחות .הצורך בשמירה על ההנחיות ובעטיית מסיכות הוא קריטי מאד ,ככל שמספר החולים
והמבודדים בלביא עולה ,ולכן בכל לשון של בקשה אנא הקפידו על מסיכות ,ועל ריחוק פיזי של לפחות  2מטר אחד מהשני.
ראינו השבוע שיש לכך המון משמעות גם בריאותית וגם מבחינת הצורך להיכנס לבידוד...
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"עומק השיתופיות" – השבוע התקיימו שני ערבי זום ,בניסיון לקדם את שלב הלמידה בו אנו נמצאים בתהליך .ערב אחד בו
שמענו את דגן יראל ,ובו קיבלנו ממש על קצה המזלג טעימות בנושא "שיוך" .מההסבר המרתק לו זכינו ,הבנו כי הנושא
מורכב ובעל השלכות כלכליות וחברתיות רבות ,וכי אם וכאשר נגיע לשלב הדיונים יהיה צורך להעמיק בו .הערב השני היה
ישיבת צוות פתוחה לציבור ,בה ניסינו להבין מה עוד חסר לציבור בבסיס הידע ,על מנת לקבל בכלל החלטה אם רוצים
להתקדם בתהליך .הדברים שעלו מהציבור היו משמעותיים ,וננסה לתת מענה לפערים מיד אחרי החגים .אחדד שוב את
העובדה ,שאנו כרגע רק במבוא מושגי לנושא ,על מנת שנוכל לדבר בשפה אחידה עם מושגים שיהיו נהירים לכל נפש ,וכי
ההחלטה על התקדמות לדיון לגופם של עקרונות ,דורשת את אישורה של האסיפה בתום שלב הלמידה.
"סבבי כתה" – מנהג נקוט בקרב ילדי לביא ,לצאת ל"סיבוב" מידי ליל שבת וחג ,עד לשעות הלילה המאוחרות .בעבר המנהג
רווח רק בקרב תיכוניסטים ,אך בשנים האחרונות גיל השוטטות צנח כלפי מטה ...לצערנו ,תופעה זו מלווה בעת האחרונה
בהתנהגויות בעייתיות הכוללות השתוללויות ,נזק ורעש סביבתי לא מותאם .סביב אירועי הקורונה ,בעייתיות התופעה אף
עולה ,כי בעוד אנו עושים מאמצים עילאיים לקיים מערכת חינוך חברתי בקפסולות מבוקרות ,תוך הקפדה על ההנחיות,
תופעת ה"סבב" מייצרת ערבוב בין הקפסולות ,במרחקים קרובים ,וללא הקפדה על עטיית מסיכות .פוטנציאל ההדבקה
בס יטואציה כזו הוא נפיץ! גם לאור הקורונה ,וגם לאור התופעות השליליות האחרות הנלוות למפגשים אלה ,אני קורא
להורים לקחת אחריות על הילדים ,התנהלותם ,ועל מציאת פתרונות מיטביים יותר ובטוחים יותר לצורך החברתי של הילדים
בעת הזו.
"ילכו מחיל אל חיל" – מנהג מבורך בישראל הוא מיד בצאת יום הכיפורים ,להתחיל בבניית הסוכה .העלייה על הסולם
בבניית הסוכה ,היא הזדמנות טובה לנקות את מרזבי הבתים לפני בוא גשמי הברכה של החורף הבעל"ט .בחורף הקודם,
מספר בתים ניזוקו מרטיבויות שנבעו מהצטברות מים על גגות שמרזביהם היו סתומים  -הקדימו רפואה למכה...
"עד שירצה את חבירו"  -ערב יום הכיפורים ,מבקש סליחה ומחילה מכל מי שפגעתי בו ,כבעל תפקיד וכאדם .לאורך השנה
החולפת השתדלתי לעשות כמיטב יכולתי ,למען הכלל ולמען הפרטים ,ולמרות השתדלות שלא לפגוע בזולת ,בוודאי יש מי
שפגעתי בהם .מאחל לכולנו "שנראה כל אחד מעלת חברנו" ,ושנזכה מתוך כך ,שייצא לאור משמים לצדק דיננו – לאלתר
לחיים טובים!
שבת שלום!
גמר חתימה טובה!
נתי

לדבי ,בניו ,חניתה ,אשר ,בועז ,ישי ,כנרת,
אלישיב יסכה וב"ב
לנכדים ולנינים


אתכם באבלכם הכבד עם פטירת אב המשפחה

לייבל ליפניק ז"ל
ומָ חָ ה ה' א-לקים ִּד ְמעָה מֵ עַל כָּל פָּנִ ים
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לרב יהודה ודיני גלעד

לדבי ליפניק ולכל המשפחה

מזל טוב להולדת הנכד

מזל טוב להולדת הנכד

בן להדס ודוד

בן לישי ונועה

ברכות לליאת ואברהם פלנזר
להולדת האחיין

לדינה פרנק ולכל המשפחה

לאידי מעגן ולכל המשפחה

מזל טוב לאירוסי

מזל טוב להולדת הנין

סיון עם שחר

נכד לשולה וצבי

הודעות
שינוי בשעות פתיחת הכלבו בערב יום כיפור
ביום ראשון ט' תשרי  27/9הכלבו ייפתח בשעות .7:00-11:00
גמר חתימה טובה ו .שירותים
*********
דרוש/ה :מנהל/ת אירועים
הגדרת תפקיד :אחריות על אירועי המלון ,מכירתם ,תכנונם ,הפקתם ותפעולם עפ"י דרישות הלקוח.
קשר שוטף עם בעלי האירוע ומענה לבקשותיהם.
דרישות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ניסיון קודם בתחום מכירת אירועים  -יתרון .
בעל/ת יכולת ניהולית ופרויקטלית
בעל/ת תודעת שירות גבוהה
שליטה בתוכנת אופטימה -יתרון
אנגלית ברמה גבוהה.
משרה מלאה עם נכונות לעבודה מאומצת ובשעות לא שגרתיות,
העבודה כוללת ימי שישי וערבי חג.
למידע נוסף על המשרה ניתן ליצור קשר.
מועמדים מתאימים ניתן לפנות במייל לhrhotel@lavi.co.il :
 – 054-6746067דור וייס מנהלת משאבי אנוש
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ברכות חמות לליטל שילוח ,עם קבלתה
ללימודי רפואה בצפת.
בהצלחה במסלול הארוך והקשה
ועדת צעירים.

*********

קהילה יקרה
נשמח להכיר עוד משפחות בקיבוץ ולהרגיש חלק מהמקום המיוחד שנקרא לביא .אם יש משפחות שמעוניינות לארח אותנו
לסעודת שבת בבוקר נשמח מאוד .המעוניינים יכולים לפנות לשלי או לדקלה
תודה ורק בריאות בנות שירות תשפ"א.
*********

לקט הלכות יום הכיפורים
.1

סעודה מפסקת – אם עוד היום גדול ,מותר לאכול אחרי הסעודה המפסקת ,אם התנה לפני ברכת המזון שיש עוד בכוונתו
לאכול (קיצור שו"ע קל"א ,י"ב).

.2

שהחיינו – אשה מברכת שהחיינו בהדלקת הנרות ,או יחד עם שליח הציבור בבית הכנסת .כשהש"ץ מברך שהחיינו ,יש לכל
אחד לברך אתו בלחש .ויש לגמור לפני כדי שיוכל לענות אמן (קל"ב ,ב').

.3

אם מתעטפים בטלית מבעוד יום בתפילת ליל יוה"כ ,יש לברך עליו (שם ,קל"א ,י"ז).

.4

חולה – מוטב לצום ביוה"כ ולשכב במיטה מאשר ללכת לבית הכנסת ,אם כדי להחזיק מעמד יש צורך באכילה ובשתייה ,כי
הצום הוא מצווה מן התורה וחמור יותר מהתפילה (שמירת שבת כהלכתה כ"ה ,כ"ב).

.5

תרופות – חולה שאין בו סכנה והוא צריך לקחת תרופות בצורת גלולות או טיפות ,מותר לו לבלוע אותן ,כי אין נחשבות
לאכול .אם זו גלולה מתוקע יבלע אותה בבת אחת בלי מציצה כלל כדי לא להרגיש את טעמה ,יעטפנה בנייר דק ויבלענה
כשהיא עטופה – אבל אין לשתות מים כדי להקל על הבליעה .אמנם יכול לבלוע ברוק .וכן אפשר להשתמש במים שטעמם
נפגם לחלוטין – כגון ע"י מלח( .שמירת שבת כהלכתה כ"ה ,ח' והערה י"ח).

.6

השתחוואה – כשמשתחווים ב"עלינו לשבח" יש לפרוש מטפחת מול הפנים ולא תחת הברכיים .והוא בגלל איסור "אבן משכית
לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה" (שו"ע או"ח קל"א ,מ"ב ס"ק מ' ,מ"א ,לוח היכל שלמה).
הרב שלמה אבינר – מתוך "עם כלביא"

\:Yחברתי\דת\הלכות יום כיפוריםdoc.
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מהנהלת חשבונות
בהתאם להנחיות משרד הבריאות במשרדי הנהלת חשבונות לא תהיה קבלת קהל.
החל מ 18/9/20 -מהשעה  14:00ועד ל11/10/2 -
ניתן לקבל שרות במענה טלפוני או מייל כבכל יום
לקבלת שרותי קופה דחופים ניתן לפנות טלפונית בשעות קופת משק 7:00-10:00
מיכל 050-3231397
תמר 050-3231498

michaly@lavi.co.il
tamar@lavi.co.il

למרכזי ענפים ולבקשות אחרות –
אלן מנהל כספים gizbar@lavi.co.il 050-8956055
שרה הראל 050-3231393

sarah@lavi.co.il

עדינה פינק 050-3231115

adina@lavi.co.il

רועי שימרון 050-3231598

roey1@lavi.co.il

אלי אלידין 050-3278233

eli.elyadin@lavi.co.il

מעין לוין maayanlevin@lavi.co.il 050-7261579
שנה טובה ,בריאות ומתיקות!
מצוות הנה"ח לביא

