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   29.5.20פ "ות, פרשת שא ו' סיון תששבועערב                                                  52-845גיליון מס'  –קיבוץ לביא      בס"ד

  daflavi@lavi.co.il -דואר אלקטרוי

  

  

  
  תבשיליןעירוב 

השה שחג שבועות חל ביום שישי והמטבח שלו איו מבשל לציבור, יש  לכולו הזכות והחובה לקיים מצוות ערוב תבשילין 

  בכל בית ובית. 

הסבר: אסור ע"פ ההלכה לבשל או לעשות כל הכה כגון הדלקת רות מיום טוב לשבת. ערוב תבשילין הוא המאפשר להכין 

מיום טוב לשבת. על ידי הערוב אחו כאילו מתחילים את ההכה לשבת מערב יום טוב ואזי כל ההכות ביום טוב חשבות 

על העובדה שעיקר הבישולים הגיעו מהמטבח המשותף ולכן  רק כהמשך להכה שכבר התחלו בה. בכל השים סמכו

  העירוב שעשה במטבח הוציא את כולו

  ידי חובה (ע"פ הפסק של הרב אביר והרב אוירבך). השה שאין בישול במטבח כל משפחה מצווה לעשות זאת בעצמה.

  כיצד עושים זאת?

החג!) ומיחים אותם לשבת. מברכים:" ברוך אתה ה' לוקחים  מצה או לחמיה וביצה מבושלת בערב חג (לפי כיסת 

  אלוקיו מלך העולם אשר קדשו במצוותיו וציווו על מצות ערוב"

ואז אומרים: "בערוב הזה יהיה מותר לו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק ר ולעשות כל צרכיו מיום טוב לשבת, לו ולכל 

  ישאל הדרים במקום זה."

  שר לאכול בשבת אך לא לפי שבת.את הלחמיה והביצה אפ

  מי ששכח להיח  ערוב תבשילין יכול בדיעבד לסמוך על הערוב שאי מיח ומזכה לכל תושבי לביא.

  (את וסח העירוב והברכה אפשר למצוא גם בכל סידור מצוי. ברית ישראל בתחילת שער שבת)

  דגלע הדויה הרב

   :שבועות – "שאפרשת "

ולמשכים  .יצד מעלין את הביכורים? כל העיירות שבמעמד מתכסות לעיר של מעמד, ולין ברחובה של עיר, ולא היו כסין לבתים"כ

והשור הולך  .הקרובים מביאים התאים והעבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים'קומו ועלה ציון...'.  היה הממוה אומר

הגיעו קרוב לירושלים, שלחו  .החליל מכה לפיהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים .לפיהם, וקריו מצופות זהב, ועטרה של זית בראשו

וכל בעלי אומיות  .לפי כבוד הכסים היו יוצאים .הפחות, הסגים והגזברים יוצאים לקראתם .ועיטרו את ביכוריהם ,לפיהם

 .החליל מכה לפיהם עד שמגיעין להר הבית .אלין בשלומם: אחיו אשי המקום פלוי, באתם לשלוםשבירושלים עומדים לפיהם ושו

ה' כי דליתי ארוממך 'הגיע לעזרה ודיברו הלוים בשיר,  .המלך וטל הסל על כתפו וכס, עד שמגיע לעזרה  הגיעו להר הבית, אפלו אגריפס

  ]משה ביכורים[                                                                                                                                             ולא שמחת איבי לי..."

  

            זמן ועטזמן ועטזמן ועטזמן ועטלכל לכל לכל לכל 

, הציג צוות ההפרטה את הצעתו לחלוקת תקציב המזון, ולפי ZOOM-בהשבוע באסיפה שהתקיימה  – "לחם הפים"

. , וההצעה לפרטיה מובת לכלל הציבורהתגובות אחרי האסיפה, ראה שעל אף מגבלות המדיה הדברים הוצגו ברהיטות רבה

באסיפה הבאה, שבעזרתו יתברך תתקיים כבר בצורה פרוטאלית, תקדם מעבר לשאלות ההבהרה וההבה ששאלו באסיפה 

אי מציע בחום לכולו, לסות טרם הדיון, האחרוה, ויתן יהיה לקיים דיון בו חברים יוכלו להתייחס לחלופות עצמן. 

ב האישי המשפחתי שלו, אלא דרך פריזמה חשובה יותר, והיא ולהסתכל על ההצעה לא רק בעייים פרטיות של התקצי

הצרכים הייחודיים לו, גם אם הוא במצב חיים שוה לחלוטין משלי, ובראייה על  בעייים שרואות גם את צרכי האחר

ו איך החלופה שאבחר בה תעשה טוב יותר למרקם החיים המשותף של כולו... ראה לי שאם כול ,שמסתכלת גם מערכתית

 צליח לאמץ את קודות ההסתכלות הללו, גם תהליכי הדיון וההחלטות יהיו טעוים פחות, וגם התוצאה תהיה טובה יותר

  כלל!כפרטים וכ לכולו
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באסיפה הקרובה בקש להביא לאישור הציבור את הקיצוץ בתקציב הקהילה. בראשית משבר הקורוה, החיצות  – תקציב

זכיר לולה בטעות לעמעם את ההכרח הזה. אט מובת מאליה, ואילו החזרה האיטית לשגרה עבצעד המתחייב הזה הייתה כמע

תום המשבר. או עדיין ללא הכסות משמעותיות מועד כי או עדיין במצוקה תזרימית חריפה, ובאי וודאות עמוקה באשר ל

ון באים לידי ביטוי בקיצוצי כח אדם, וביסיבתאגידים, ובלי צפי ברור להמשך השה. חשוב לומר כי אחוזים יכרים מהקיצוץ, 

ואף מפגיעה לייעל באופן מיטבי את כח האדם הקיים. בוסף, אין מוס גם מפגיעה ברמת השירות לחבר בתחומים מסויימים, 

בתקציבים. כפי שאדם אחראי בכל מקום אחר בעולם יורד ברמת החיים שלו כשפגעות הכסותיו, על מת לא לחיות מתוך 

ואות ומשיכות יתר, כך צריך לקרות גם אצלו. התקווה היא שהמציאות תשוב להאיר לו פים במהרה ושצלח את הלו

הקיצוץ הזה מהר ככל האפשר. במבט חיובי, משבר מייצר גם הזדמות לבחיה מחדש ולהתייעלות בהתהלויות שוות, וכך 

בר לקיצוצים יש מאמץ להגדלת הכסות, מעבודה, מיזמות כשצא מהסיטואציה הזו, היה במקום מחושב וכון יותר. מע

אותו כלכלית  , אמורים למףהללו יחד המשלימות כך ששתי המגמותעסקית ומיצול כון של המשאבים והכסים שלו, 

  למקום בריא יותר.

, ואו מסים להתאים את המערכות שלו להקלות אחו בימים בהם אט אט חוזרים לשגרה במגבלות הקיימות – קורוה

מאפשרות לו לפתוח בשעה טובה את חדר האוכל אחרוות, לשמחת כולו. ההקלות ה שמגיעות חדשות לבקריםבהחיות 

גם המלון יפתח בשעה טובה את שעריו בעבר.  גם הוא יפעל במתכות מעט שוה מזו שהייו מורגלים אליהבשבוע הבא, אם כי 

ע הבא, בתקווה שעולם התיירות יתאושש במהרה. הבריכה כון להיום לא תיפתח לחברים, בעיקר לאור המספר בשבו

. העדיפות במשאב זה, תיתן קודם כל לאורחי המלון, מכיוון שגם פה המצומצם מאד של שוחים שהיא יכולה להכיל בעת הזו

ם במקומות ציבוריים סגורים הולך וגדל גם בתחומים וספים, מספר השוהי עליו לדאוג קודם כל לכך שוכל להתפרס בכבוד.

שוב ושוב כולו ההקלות, ואולי דווקא לאור ההקלות, כל ת למרוואפשרויות המפגש בין אשים במקומות סגורים מתרבות. 

  מטר והיגייה! 2מסכות,  –להקפיד ביתר שאת על הכללים הבסיסיים  קראים

  שבת שלום!

   שמח! חג

  תי. 

        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        

  ואביה ליפניקליונתן 

  ןלג'ני קינ ליפניק , ללייבל ודביליפניק והנילבניו 

  הענפההמשפחה ולכל 

  טובמזל 

 הבן, הנכד, הניןלהולדת 

  ואיציק אברבנאללהדסה 

  ולכל המשפחה המורחבת, אברבנאללמשה 

  מזל טוב

 אליסף למצוותבהגיע 
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        הודעותהודעותהודעותהודעות 
        

  (באמצעות זום)  25.5.2020ן, ג' סיו -ור לא -יום שי  ב שהתקיימהבאסיפה 

"הפרטת מזון היא השיטה  צבי ודורון הציגו את המודל המוצע ע"י הצוות, למימוש החלטת האסיפה כי – הפרטת מזון .1
 שתוצגה להכרעת הציבור. . במסגרת ההצגה הוצגו חלופות שוות"המתאימה לקהילה שלו

  יתו תשובות מפורטות לשאלות רבות שהוצגו. 

  הצגתה לציבור באופן בהיר.על יסודית ומפורטת ו הכת הצעהתודה והערכה רבה לחברי הצוות על 

  בתוכן ההצעה ובסדרי ההצבעה, ימשכו באסיפה הבאה (בתקוה שיתן יהיה לכס אסיפה "רגילה") יםהדיו

 

אסיפה  הכללים והתקות יאפשרו כיוס ( בתקוה כי  0201.6.2י' סיון,  -ום שי, אור לבי שתתכס – באסיפה הקרובה
  במתכות "רגילה").

לה הקהי את הוצאות דרש לקצץ .  2020צוע התאמות בתקציב הקהילה משבר הקורוה מחייב בי – 2020תקציב קהילה  .1
כו. (ההצעה והדברים הוצגו באופן מפורט בכיוס זום שער . ההלת הקהילה הכיה הצעה מפורטת ליישום,15%-בכ 

 הופצה לציבור)

 האסיפה היא זו שאשרה את התקציב המקורי והיא זו שדרשת כעת לאשר את התקציב המעודכן.

   , עמיד הושא להצבעה.וככל שהושא יהיה בשל לכךבמידת האפשר  דיון.המשך   – הפרטת מזון .2

 דיון מועמדות .3

 אורשטייןומוטי רוית  -

 שוורץומתיה חרות  -

 יסכה שירן  -
  

  יאיר ריינמן                         

**************  

  

  

  

  

 

בננו אליסף חוגג בשבת זו, פרשת נשא, את בר 
לשתף את הציבור בשמחתנו, המצוה. מאוד רצינו 

או  אך מכורח הנסיבות לא נוכל לקיים תפילה
  .קידוש משותף

 

 באיחולים לימים טובים, בריאים ומלוכדים בקרוב 
 !אתם איתנו בלב

 

 ,שבת שלום

 משפחת אברבנאל
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  שירותיםמועדת 

  טובהבשעה 

  .14:30 – 11:30בין השעות  2.6.20האוכל יפתח לארוחת צהריים החל מיום שלישי חדר 

  זאת, הרשמה לארוחות צהרים לימים ראשון ושני תהיה כפי שהורגלנו עד עתה.לאור 

  ד הבריאות.י כל הכללים הנדרשים ממשר"ג עפהולניש בחדר האוכל בהתנהלות 

תוגשנה ארוחות בוקר  שירותים נכון לתקופה הקרובה לא תוגש ארוחת בוקר וביום שישי לאי החלטה של ו. "עפ
  וצהריים.

  שמח ובריאות טובהחג 

  ש.והדס ע. חנה 

**************  

  

  בימי שני.  ן בחוג קרטה מדי שבועהתאמהמעוניינים ל 16חברים יקרים, נשמח להזמין גברים מעל גיל 

 :מה מילים על החוגכ

 .הקרטה בונה יציבה ותנועה נכונה, מה שמבטיח גוף בריא לשנים ארוכות

 .בחוג נלמד לוותר על השימוש בכח ,להיות מחובר לעצמי ולסביבה

   .אנחנו עושים בחייםקטים המולדים שנשכחו עם השנים. נבין ונתרגל את התנועה הנכונה לכל דבר שיננחזור לאינסט

  ,נשלב תרגול מדיטציה טיבטית  לצד אומנות הקרטה

  .אה הסינית ועוד. מוזמנים להצטרףהכרות עם עקרונות הרפו

  דויד אלירז. (חגורה שחורה, בוגר לימודי רפואה סינית.)

 

**************  

  

  מהספריה

כרגיל, שימו לב לשינויים בשעות הפתיחה. בשעות הבוקר לרוב   טובה אנחנו חוזרים לפתוח את הספריהבשעה 

  אנחנו נמצאות ואפשר להכנס גם לא בשעות הפתיחה. נשמח לראותכם, הספרניות.

  ש"מוצ  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון

אחרי  עהשחצי   10:00-12:30  10:00-11:00    10:00-11:00  10:00-11:00  10:00-11:00

 צאת השבת

      16:00-18:00    16:30-18:00    לשעה

  

************** 

  

. 

 

  

, תודה רבה על הכת מסמך יסודי המשותפות ההחלטותקבלת עוד לפי  –לצוות הפרטת המזון 

  !לת ההחלטות בהמשךבשתקל על ק ועל הצגה ברורה מאד באסיפהומקיף 

 מאד חברים שמעריכים

 


