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בס"ד

ערב שבת ,פרשת קרח כז' בסיון תש"פ 19.6.2020

קיבוץ לביא – גיליון מס' 52-848

דואר אלקטרויdaflavi@lavi.co.il -

פרשת "קרח":
בזאת יוודע אי המחולקים ובעלי ריבות הם ,זולת הדבר שחלקו בו ומגדים זה לזה הם אוהבים גמורים בלב ופש זהו אות
שמחלוקתם לשם שמים אבל אם הם אויבים ווטרים שאה זה לזה ע"י מחלוקת .זהו שלא לשם שמים ויתייצב השטן בתוכם.
וזהו הסימן מסרו לו חכמי משה איזה מחלוקת שהיא לשם שמים כי בכל מחלוקת אומרים שהיא לשם שמים ואמרו
כמחלוקת שמאי והלל שאהבו זה את זה וכבדו זה את זה .האהבים ועימים זהו אות שמחלוקת לשם שמים ,אבל במחלוקת
קרח ועדתו שהיו וטרים איבה ושואים וכמעט יסקלהו למשה וכדומה זהו שלא לשם שמים"
]ר' יותן אייבשיץ[

לכל זמן ועט
"אין שמחה כהתרת הספקות" – השבוע הגעו בשעה טובה לקו הגמר בדיוי הפרטת המזון ,וההחלטות על פרקטיקת החלוקה
של התקציב עברו בתמיכת רוב מכריע באסיפה .זו הזדמות לומר תודה רבה לצוות ,שעמל על גיבוש ההצעה בשלבים השוים,
סע ,למד ,ישב ,חקר ,בדק ,העמיק ,הציע ,דן ,הקשיב ,ולבסוף גיבש הצעה עם חלופות ,שאמורות לתת מעה הוגן ומיטבי.
משה ,אלן ,חה ,טליה ,דורון ,מאיר ,הדס ,וצבי שהוביל את הצוות ,יישר כח על הכת הדיון ויהול התהליך! הדיון באסיפה
עצמה היה מכבד ועייי ,והתקווה היא ששיח זה ימשיך ללוות אותו בכל ערוצי השיח ובכל התחומים...
באופן מעשי ,הכווה היא ליישם את ההפרטה בתחילת חודש יולי ,ואו שמחים על כך שדדי עתר לפיות חברים רבים מאד,
והחליט להישאר בתפקידו כמהל עף המזון ולהוביל את יישום השיוי .כפי שאמר גם באסיפה ,ובוודאי לאור בחירת הציבור
שלא להותיר תקציב תפעול לעף ,חלק משמעותי בעשייה בעף המזון יופה להגברת האטרקטיביות של חדר האוכל והרחבת
פעילותו לקהלי יעד וספים ,על מת להגדיל את מספר הסועדים במקום .יזמות זו ,ופתיחת שירותי קהילה וספים לקהלי
יעד רחבים ,היא תהליך מבורך שישם חברים שכבר יזמו ורתמו לקחת בו חלק במגוון אופים ,והיא משרתת את הצורך של
הגדלת הכסות הקהילה לרווחת כולו .באופן ממוקד בחדר האוכל ,ככל שמספר הסועדים יהיה רב יותר ,כך היכולת לקיים
את מוסד חדר האוכל תגבר ,כך שמעבר לערך הכלכלי ,גם הערכים המוספים החברתיים של מקום מפגש יומיומי זה ימשיכו
להתקיים.
יזמויות – תחום הגדלת הכסות הקהילה ממשיך להעסיק ולעודד יוזמות של חברים ,והשבוע עסקו בקידום כמה וכמה מהן.
אחת היזמויות שהולכת וקורמת עור וגידים ,היא הקמת מרכז למידה אשר ייתן מעה לתלמידים ,סטודטים ומבוגרים
בושאים שוים .התחושה היא שיש בלביא לא מעט חברים ,כולל חברים מבוגרים ,שיוכלו לעבוד במרכז מעין זה ,וכך הה
ממקומות תעסוקה וספים ,גם אם מדובר בחלקיות משרה .יוזמות אחרות כמו יוזמה זו ,שהרוח החיה מאחורי הקמתן היא
רעיוות של חברים ,יכולות להיות מועי צמיחה ושגשוג תעסוקתיים וכלכליים .חברים וספים שחולמים ומוכים לעמול על
הגשמת חלומות יזמיים ,מוזמים לפות עם רעיוותיהם ,וככל שלחלומות תהיה היתכות כלכלית ,הם יקבלו רוח גבית
ליישומם.

ספריה אגלית – אחרי דיוים משותפים ולבטים לא מעטים 2עם צוות הספרייה העברית ,הוחלט השבוע שהספריה האגלית
תתאחד בזמן הקרוב עם הספריה העברית .המשמעות היא ,שחלק מהספרים באגלית יעברו לספריה העברית ,וההשאלה
תתבצע בספריה העברית בלבד .עדי עפרון הביעה את רצוה להמשיך ולהיות מעורבת בפעילות ,ולכן היא תמשיך להגיע
ולתרום מזמה לספריה האגלית גם במיקומה החדש .עוד יש לא מעט הכות טכולוגיות ולוגיסטיות שיצטרכו להתבצע לשם
השלמת המהלך ,והתקווה היא שהמהלך יושלם בתקופת הקיץ.
קורוה – השבוע חלה סיגה וספת ,כשמספר הדבקים במחלת הקורוה ממשיך להאמיר ,עם עליה לא מבוטלת גם בערים
טבריה וצפת ,אשר לא מעט מאתו מצאים איתן בממשק צמוד .שוב זכיר להמשיך להקפיד על כללי משרד הבריאות – 2
מטר ,מסכות ,והיגייה.
שבת שלום!
תי.

ברכות
למיכה והדסה אוברמן,
לג'וני ואסי אוברמן
ולכל המשפחה המורחבת והעניפה

מזל טוב
בהגיע ליבי למצוות

הודעות
לאנשי לביא היקרים

ביום שני ל' בסיון  22.6נחגוג בת מצוה לביתנו ליבי.
החגיגה הפעם שונה ממה שתכננו ולא נוכל להזמינכם לקבלת פנים או מנות אחרונות או קידוש.
אנו מצטערים על כך ומרגישים את האכפתיות והאהבה שלכם גם מרחוק.
תודה על כל הצעות העזרה הרבות חיממתם לנו את הלב.
בע"ה שנזכה לחגוג ביחד חגיגות רבות
מיכה והדסה אוברמן
*********
משו ממש"א:
לאור ההחלטה שהתקבלה השבוע על אופן הפרטת המזון ,ובה גם התייחסות לאופן חיוב וזיכוי עובדי החוץ,
חשוב לי להבהיר כי כל ההסכמים שהיו עד כה בנושא בטלים מרגע הפעלת ההפרטה.
השונות הרבה בין עובדי החוץ ותנאי עבודתם ברורה,
ולכן על כל עובד חוץ להיות בקשר איתי ע"מ להסדיר את אופן הסדרת ההחזרים/חיובים וכו'..
אשתדל להיות גמישה עד כמה שניתן בשעות ובימי שישי ע"מ שכל אחד ימצא את הדרך לדבר איתי ולהסדיר העניין.
שבת שלום ,גלילה.
*********
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משדה החינוך
זמן רב לא עידכנו בנעשה אצלנו בחינוך ,וזאת על אף שינויים רבים שקרו לנו בעקבות הקורונה.
ננסה לעשות את זה תמציתי מבלי להשתלט על כל שטח הפרסום של דף שבוע (:
כידוע ,בזמן הקורונה היינו בהדממה מוחלטת ,אך לא בדממה .בכיתות השונות נעשה נסיון לייצר קשר עם הילדים וזאת בדרך
שתהיה משמעותית להם ומותאמת לגיל .בין השאר נעשו שעות סיפור בזום לילדי כיתה א-ב ,שיחות ופעילויות זום עם כיתות ג-
ח ,הוצאה לאור של עיתון בכיתות ו' ועוד .כמו כן ,נערכו "פגישות דלת" בין הצוות לילדים הבוגרים.
כיתות ז-ח עבדו בתקופת הקורונה בענפי הקיבוץ השונים וזו ההזדמנות לומר להם תודה ענקית מעומק הלב ולהוסיף עד כמה
אנחנו גאים בכם )ובתיכוניסטים ובי"ג( על רוח ההתנדבות והנתינה.
מיד לאחר יום העצמאות ,ובמקביל לחזרת ילדי א-ג לבית הספר ,חזרו בנות השירות היקרות מ"חופשת הקורונה" והחלו להפעיל
מערך פעילות לילדי כיתות ד-ו .המטרה הייתה לאפשר ללומדים-מרחוק להיפגש עם חבריהם לפעילות ללא מסכים .המערך פעל
בקפסולות והילדים שהגיעו נהנו מאד מהמפגש המחודש עם החברים .יישר כוח לבנות השירות שנתנו את עצמן מכל הלב
והרימו מערך מרשים של פעילויות לכל הכיתות.
במקביל לחזרה לשגרה של מערכת הגיל הרך ובהתאם להוראות צח"י החזרנו בהדרגה את המערכת לפעילות .תחילה כיתות
א-ד בלבד ולאחר מכן חזרו גם הבוגרים בשמחה רבה!
הקורונה יצרה סיטואציה חינוכית ,כלכלית ומערכתית חדשה ודרשה מאיתנו הרבה זריזות וגמישות בקבלת ההחלטות )קוראים
לזה היום "זמישות"( .בעקבות כך ,קרו שינויים משמעותיים במערכת שכבר שנים מתבשלים "על אש קטנה" והקורונה הבשילה
אותם לידי מעשה )בתקווה שלטובה(.
שינוי משמעותי ראשון היה המעבר למערכת שפועלת רק מ 10:00-בבוקר .המשמעות המעשית של השינוי היא ביטול ארוחת
הבוקר בכיתות ג-ח.
בכיתות א-ב חזרו ארוחות הבוקר בהתבסס על עבודת חברים ובנות שירות.
המשמעות הנוספת היא קיצוץ שעות ההכנה בבוקר ויוצא מכך -התייעלות של הצוות ושל המערכת.
שינוי משמעותי נוסף הוא ההבנה כי צרכים של הילדים הבוגרים היום אינם נענים דווקא במסגרת של בית ילדים מסורתי
) (13:00-16:00וכי יש צורך לחשוב מחדש על הדרך הנכונה להעניק חינוך בלתי-פורמאלי איכותי לגילאי ה-ח .כרגע בתי
הילדים של הבוגרים מתנהלים במתכונת המוכרת )בתוספת של פעילות ערב פעם בשבוע( אולם הנושא נמצא על סדר היום של
מנהלת חינוך וייתכן שיבשיל לכדי ביצוע כבר לקראת שנת הלימודים הקרובה.
בנוסף לכל אלו נפרדנו בצער מנילי משעל שעוזבת אותנו אחרי שלוש שנים משמעותיות מאד בחינוך .נילי הייתה ועודנה דמות
משמעותית עבור הילדים והיא תחסר לנו מאד! גם מפה נשלח לה תודה ענקית על כל מה שהעניקה לילדינו ובהצלחה רבה
בהמשך הדרך!
קלטנו למערכת שתי חברות קיבוץ יקרות שנותנות מענה בבית זיו -אפרת אשרי שמובילה יחד עם הילה ובנות השירות האחרות
את ארוחות הבוקר ומירה שרון שמצטרפת כל צהריים ומוסיפה אווירה סבתאית ,חום ואהבה לצוות בית זיו.
תודה לשתיכן ובהצלחה!
נכון לעכשיו ,המבט שלנו מופנה קדימה לחופש .יחד עם הרבה תפילות וגם אי וודאות ,הצוותים בונים בימים אלו חופש
שייסתמך בעיקר על כוחותינו הפנימיים )כי אין כמעט אטרקציות( בצוות ובקיבוץ.
וכאן אני פונה אליכם -חברי לביא היקרים ,הורים ,סבים ,גמל"צים וגם צעירים:
השנה ,בגלל הנסיבות ,לא נקיים סדנאות לילדים אולם אם ביכולתכם לתרום מכשרונכם וזמנכם לטובת פעילויות לבתי
ילדים -נשמח לשמוע מכם!
פעילויות אפשריות :ספורט ,אומנויות ,טיול בסביבה ,סיפורים מעניינים ,פעילויות אתגר ועוד ועוד ועוד...
וכרגיל ,מזמינים אתכם לבוא לבקר ,לפגוש ולהנות מהילדים ומהפעילות שמתקיימת כל יום בבתי הילדים.
בברכת בריאות טובה וחזרה מהירה לשגרה!
קרן
*********
חדש מסיספרו
מגן מסך מסיליקון למרבית סוגי הסמרטפונים בהתאמה אישית .חיתוך במקום והדבקה תוק  10דק'.
ועכשיו במחירים מיוחדים!
 ₪ 70במקום ₪ 100
ובקנית טלפון חדש  ₪ 50במקום .₪ 100
ובנוסף:
מחשבים ניידים במחירים החל מ ₪ 1600 -כולל  WIN-10חוקי!.
מוזמנים
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בעקבות אישור ההצעה להפרטת המזון
עם קבלת ההחלטה ואישור ההצעה להפרטת מזון בלביא אני מבקש להודות לצוות ההפרטה:
משה גולד ,אלן דיטש ,חנה עמירם ,טליה עמירם ,דורון קליין ,מאיר רוזנברג והדס שמבי .לרובם זה היה סיבוב שני של הכנה
וקידום תהליך הפרטת מזון.
לא מעט ישיבות שבועיות הוקדשו להכנת הצעה מורכבת ומפורטת להפרטה שבסופו של יום ,בגלל צוק העיתים ,הוגשה לציבור
ולאסיפת החברים במתכונת מצומצמת.
בשיתוף ובעזרה של בעלי תפקידים ומרכזי ועדות בדקנו וסיכמנו את מרכיבי המקור התקציבי להפרטה וגיבשנו מגוון חלופות
שיאפשרו בחירה דמוקרטית של כללי חלוקה הוגנים העונים לצרכים השונים של בתי האב בתחום המזון בקהילת לביא.
בפועל הבחירה באסיפה התמקדה רק בעומק ההפרטה של תקציב תפעול חדר האוכל.
חשוב לי להביע את הערכתי לקבוצת משפחות בקהילה שלנו שחלקה בתקציב שהופרט פחת בשל בחירה מראש של דגם
"החלופה המשולבת".
כוונתי למשפחות עם ילדים צעירים בבית ,חלקם זה מקרוב באו .תקציבם היחסי מצומצם במקצת בהשוואה להצעת ההפרטה
שלנו מלפני  4שנים ולמצוי בקיבוצים אחרים.
לאורך כל המהלך לא שמעתי טענה או תלונה ממי מהם על קושי להסתדר עם הצמצום הנוסף הזה בתקציבם המיועד למזון.
אסיים בתקווה שיישום ההפרטה ,על כל קשייו הלוגיסטיים וההסתגלותיים ,יעבור עלינו ויסתיים ,במהרה וברוגע קהילתי.
צבי רבהון
*********
חדש על המדף
נוער
 68חדרים מאת מריאן מאלון :דמיינו לעצמכם שאתם באמצע טיול בית – ספר,ופתאום אתם מוצאים מפתח שמאפשר לכם
להפוך לקטנטנים.
ביטרבלו מאת קריסטין קאשור -שבע הממלכות.
למבוגרים
אלון גל מספר :הסיפור לשבת סיפורים שנועדו להוביל אותנו קדימה .כול סיפור מלווה בתובנה אישית של אלון.
רשע מושלם מאת אלכס קאוה :הרוצח הסדרתי הוצא להורג הוא לקח לקבר אמת נוראה .כעבור  3חודשים נמצאה גופה אחרת
של ילד שנרצח באותה שיטה .סוכנת אף בי אי מנסה לפתור את התעלומה.
מאה החושים הנעלמים מאת אמי טאן :הסופרת מגוללת שורה של סודות משפחתיים שמעמידים בספק את הקשרים בין
מקרה וגורל.
עקבות מאת ניב קפלן :סאם בייקר מתחיל ליהנות מחייו כאיש משפחה עם אישה אוהבת ובן תינוק .כשאירוע אלים מותיר אותו
חסר כל אשתו נרצחת ובנו נחטף.
כאן יעל וייס ,תל אביב .מאת יואל אברמוביץ :רומן מתח בלשי סוחף שנון ומשעשע.
אם מישהו ידע מאת שרית מזרחי :לפעמים אדם שומע דברים שלא היה צריך לשמוע .מה יקרה כשיחליט שלא לדווח
למשטרה.
קתרינה הגדולה מאת אנרי טרוויה :דמותה רבת הסתירות של קתרינה משאירה את הקורא חסר נשימה.
טרילוגיית החוק הראשון מאת ג'ו אברקרומבי
הלהב עצמו :פנטזיה מציאותית.
בטרם עלותם לגרדום כיצד מגנים על עיר מוקפת אויבים ושורצת בוגדים כשאינך יכול לבטוח בבני בריתך וקודמך בתפקיד
נעלם.
טיעונם האחרון של מלכים.
קריאה מהנה ולהתראות בספריה
הספרניות

5
מרכז למידה אזורי – בלביא.
כללי :
הקמת מרכז למידה אזורי בלביא הינו רעיון של ג'וני אוברמן ,ועל כך מגיע לו יישר כוח והערכה.
הרעיון העומד בבסיס ההצעה נובע משני כיוונים :מחד -ישנם לא מעט ילדים ונוער בלביא ובסביבה הצריכים עזרה להתקדם
בלימודים הן בשוטף והן לבחינות הבגרות ,ויש כאלו הצריכים ללמוד מיומנויות למידה נוספות ,מאידך ,יש בתוכנו לא מעט
חברים היכולים לחזור לעסוק במה שהם אהבו ויודעים ובכך להיות חלק מצוות מיזם זה.
יתרה מכך ,ועדת חינוך לאורך השנים נדרשת לתת מענה זה לתלמידים במגוון תחומים ,ומוציאה על כך הרבה כסף בכל שנה.
חזונו של מיזם מרכז הלמידה הוא לאפשר לכל תלמיד לממש את מלא הפוטנציאל שלו ,ולרכוש מיומנויות למידה המתאימה לו
ויחד עם זאת להפוך למרכז רווחי ,ע"י הרחבת השורות לתלמידים מהאזור כולו.

מטרות:

 לאפשר עזרה לימודית לילדים ווער בלביא ובעתיד גם לתושבי האזור) .יסודי ,תיכון ,סטודטים ומבוגרים(.
 להקות לתלמידים רכישת מיומויות למידה מעבר ללמד בבתי הספר.
 מתן עזרה בלימוד לקראת בחיות בגרות בכל הרמות ,ובמגוון המקצועות
 לימוד כתיבת עבודות והכת מצגות.
מטרת העל שלו
 לפתוח את שעריו לקראת שת הלימודים תשפ"א

דרכי הפעולה:




העברת כל תחומי העזרה הלימודית לילדי לביא בכל הגילאים מועדת חיוך ,למרכז הלמידה.
הכת בית חם ,ומותאם ללמידת בקבוצות בד ובד ללימוד פרטי למספר תלמידים במקביל.
ריכוז כל כוחות ההוראה הקיימים בלביא תחת "מטריה" אחת וגיוסם לעשיה מבורכת זו.

צוות המֶ ְר ִ ָכּז:
ג'וי אוברמן – יוזם הרעיון
זהבה מ .ויהודית מ – מהלות בפועל

שמח לשיתוף פעולה ולהצטרפות של כל אחד ואחת הרוצים לקחת חלק במיזם זה ולהיות בצוות ההוראה ,אם במסגרת
עבודה ,התדבות ,גיוסים וכו'.

יגעת ומצאת
תאמין !!!

