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   :עקב"פרשת "

כיון שהוא יתברך מקור הברכה וכל הברכות הן משתלשלות ממו, כל המצאים המברכים אותו אין כל  –" 'וברכת את ה' ' 

ברכותיהם כדאי לו, כי הוא המצא הקדמון שהמציא המצאים כולם ומציאותם איה אלא מציאותו, ומציאותו תספיק 

בכך או מה יתו לו או מה מידם יקח? אין  בעצמו לא יצטרך לזולתו. ואם כן, אם יברכוהו כל היום וכל הלילה מה יתרבה

התועלת והריבוי כי אם אליו, כי כל המברך על מה שהה הוא מעיד על ההשגחה שהוא יתעלה הממציא מזון לשפלים כדי 

  שיחיו, ובזכותם התבואה והפירות מתברכין ומתרבים...."

 ]רביו בחיי[ 

  

            לכל זמן ועטלכל זמן ועטלכל זמן ועטלכל זמן ועט

השבוע הודיעה שושי לההלת הקהילה ולמיהלת חיוך, כי היא מתעתדת לסיים את תפקידה כיו"ר חיוך,  –"הדואג לדורות"

בעיקר לאור עומס המשרה בה היא ושאת בחברה למת"סים בצפת, ובייחוד לאור אתגרי הקורוה השואבים מאד בעבודת 

המשרה והגדרות התפקיד שלה, לאור השיוי המבי שערך  ה התפתח דיון בההלת הקהילה על איפיוןתהודעבהמשך לחוץ זו. 

עם ההחלטה על מבה של יו"ר בתקן של יום בשבוע, ורכזי שכבות [גיל הרך, יסודי ותיכון] במשרות  בחיוך לפי כשתיים

לשושי  , ועל הצורך לדייק מספר תחומי אחריות בין היו"ר לרכזי השכבות. ההחלטה כרגע היא לאתר חילוףגדולות יותר

עד סיום הקדציה המתוכת של מיהלת חיוך הוכחית, וכשיתחיל סבב בחירות חדש  קצתלתקופה של כשה וולבחור יו"ר 

שים. מי שרואים בעצמם מועמדים לתפקיד יו"ר חיוך,  4בעוד כשה, ייבחרו מחדש יו"ר וחברי מיהלת לקדציה מלאה של 

  הגדרות התפקיד.מוזמים לפות למש"א בהקדם ולקבל את 

למרות זאת, לא בטוח שלאורך ות לאורך שים מאז הקמת המלון, וזה לא סוד שלביא היא מוקד תייר – "לא תחסר כל בה"

. בעת את כל הפוטציאל הגלום בו ממו, ולמצות השים השכלו למף את התחום הזה מעבר לשירותי המלון הישירים

ה העת למף התהליך, החלטו בשיח משותף בין העסק, הקהילה והמלון, שבשלהאחרוה, ובהקשר זה הקורוה עודדה את 

. , כולל יזמויות קיימות ומתהוותשיתופי פעולה עם מוקדי רווח אחרים בלביאתוך פעולות וספות, את התיירות בלביא גם ב

ביועץ תיירותי אשר מכיר כבר אותו מבחיה כלכלית, החלטו להיעזר ת המהלך המבורך הזה, שאמור לקדם על מת לבצע א

שמסיימת את עבודתה בחיוך, מות את יפעת קידם מיזמים עם המלון בעבר, ולשם קידום העבודה איתו לאת לביא ו

וכל גם לקטוף ממו פירות ליך ההעה יהיה יעיל ומיטבי, ושקטורית להעת תהליך החשיבה בושא. בתקווה שתהכפרויי

  בהקדם.

שהקדציה הרשמית שלי  עובדה שהמשמעות הגזרת ממה היאלפי שלוש שים בחרתי לתפקיד,  השבוע –"משה לשה" 

תפקיד ממלאי בעיקר משום שראה שכדי להכשיר עוד שה. ולמה זה אמור לעיין את הציבור? השבוע בבדיוק מסתיימת 

עשו קורס הכשרה למהלי קהילה, קהילה, כון יהיה אם מי שרואים בעצמם מועמדים לתפקיד, י פוטציאליים ליהול

שמקיימת התועה הקיבוצית מידי שה. קורס כזה אמור להפתח אחרי החגים, וכדי לשלוח אליו אשים, צריך שיהיו שמות 

  שלוח לקורס. באם אתם בעיין, מוזמים מאד לפות למש"א.בחור את מי למהם יתן יהיה למתאימים 

  שבת שלום!

  תי. 
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   משולחן המזכירות

  ."ציבוריותההתכסויות "העלתה פעם וספת סוגיית המזכירות בישיבת 

יש לו עיין לחדש תהליך "לבחית אורחות חיים" כמו כן אסיפה.  לכיוסעל הפרק עומדים ושאים הממתיים כזכור, 
  ).הקורוה עם "פרוץ" השל הצוות הוקפאפעילותו (

 מעטכל עוד לא ישוו החיות משרד הבריאות, ו זהירה ומחמירהשבסיבות הוכחיות כון לקוט גישה לפי כחודש טתו החל
ולא  המגמה המסתמת הפוכהוכל לשוב ולהתכס, אלא שכרגע יוסרו המגבלות ו. קיווו אז כי בחלוף תקופה פותיבכיוס אס

  .אה שהמגבלות תוסרהר

(זום  הזמיות עבורו לקדם הליכי דיון והחלטה ולצל במידת האפשר אלטרטיבות או מעויייםועל אף המגבלות, על כן, 
  וכו') .

  ס בע"ה אסיפת זום.  16/8ביום ראשון   –אסיפת חבריםכ , 

או מתכווים לקיים ההצבעות באמצעות אפליקציה הקיימת ב"מקומי"  (שיאות האסיפה אמורה  -באסיפה זו חידוש 
 לבחון האפליקציה ולהגדיר דרכי השימוש בה. כמו כן אפשר לחברים להתסות בה לפי כיוס האסיפה).

 "ת אורחות חייםטחשוב להבהיר כי  – תהליך "בחיו על מספר חודשים ההליך רלווו (בצוות גם אם דילגי וחי. סיכמ
 ההיגוי) לחדש הפעילות ולהתאימה למגבלות ולהחיות. 

בשלב ההחלטה  –וזכיר במה עסקו עד כה ומשיך במתווה עליו החלטו. כזכור (?)  ןבשבועות הקרובים רען הזיכרו
 הבא אמורה האסיפה לאשר את המעבר ל"שלב גיבוש העקרוות".

  לואה ווכל לשוב ולהתכס. ושוב, בתקווה שתשתה מגמת התח

  מזכירות –יאיר ריימן                                                                                            

        
        ברכותברכותברכותברכות

        
        
 

  

        
        

        
        
        

        
        
        

        

  ודוד מורדיהדס ל

  המורחבת משפחה  הולכל 

  בתהמזל טוב להולדת 

  ואריאלה רבהוןלצבי 

  המשפחהולכל 

  טוב להולדת הנכדהמזל 

  למיה ואמציהבת 

  

  ,תודה רבה לוועדת תרבות על טיול עששיות לכבוד ט"ו באב לאור ירח

 היה נהדר והוסיף הרבה אהבה!
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        הודעותהודעותהודעותהודעות 
  עדכונים מענף הבגד

 .ראשית מזל טוב להדס מוראדי ומשפחתה לכבוד לידתה של הבת החדשה  

  זו ההזדמנות להודות להדס על ניהול ענף הבגד בשנה האחרונה

 ולאחל לה חופשה נעימה והצלחה בהמשך בכל אשר תעשה.

 מצא מנהל/ת חדש/ה לענף הצוות לקח על עצמו את אחריות ניהול הענףעד שנ  

  ואני בטוחה שתעשו זאת בהצלחה.תודה לכולכן על הנכונות ו

  שאלה/ בקשה/ בעיה/ פנייה.הצוות ישמח לתת מענה לכל  

  "החל מיום ראשון מצעי הפנים והמגבות –מצעים ומגבות של "פנים 

  יהיה אך ורק לשמחות. בעלי שמחה מוזמנים יהיו נעולים והשימוש בהם

  מה שצריכים.ויקבלו בשמחה  אלי(הדס שמבי) לפנות

  במהלך השבוע על מנתאנו מזכירים כי יש לרוקן את תאי הכביסה 

 שתהיה אפשרות לשים כביסה נוספת בתא.

 לשים פתק בתוך השקית שעל דלת חדר הסימון.יש  ,בקשות לשקי כביסה חדשים 

 ו. שירותים.  -הדס שמבי

    *********  

 "ִּכי ִהֵּנה ַּכֶהֶגה ְּבַיד ַהַּמָּלח

 ִּבְרצֹותֹו אֹוֵחז ּוִבְרצֹותֹו ִׁשַּלח

 ֵּכן ֲאַנְחנּו ְבָיְד& אֵל טֹוב ְוַסָּלח"

  

 לקראת חגי תשרי,

 עת שנה עמוסה מגיעה לסוף מסלולה

 ושנה חדשה אך זה מפציעה 

 עלון "אצלנו" חדש נרקם.

 

 נעסוק בהתחלות וסופים,

 קצוות אוחזים.ראיונות שבשני 

 …)קצת קורונה (כי איך אפשר בלי

 קהילה, הפרטה והבעת דעה. 

 

 מוזמנים לשלוח רעיונות לראיונות, הגיגים,

 שירים או מאמרים קצרים.
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 )פרסום החומרים בכפוף לשיקולי מערכת.(


