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   :"ראהפרשת "

... בית המקדש ולא בחוצה לארץבלהקריב כל קרבן  שצטויו - מצוה להקריב כל הקרבות בבית הבחירה ולא בחוץ"

חד בעולם לקרבות וההתמדה בו לבקש משם את השם יתקדש המקום וחה עליו רצון וכי בהיות מקום מי ,המצוה משרשי

לבבות בי אדם מתפחדים ומתרככים לזכרו, וישוב כל איש מדרכו הרעה ומן החמס האל, ושפע ברכתו שופע עליו תמיד, ויהיו 

אשר בכפיו בראותו אותו, ואם כל המקומות יכשרו להקרבה לא יהיה כן בכולן, ידוע הדבר, וזה אמר אל הילדים, עד אשר 

  .."..יגדלו בחכמה ויביו בכל דברי התורה סודות פלאים

  ]החיוך רספ[ 

  

            ועטועטועטועטלכל זמן לכל זמן לכל זמן לכל זמן 

, במדית ישראל בכלל ובלביא בפרט, אולם אפילו אירועי השבוע האחרון אמם "התרגלו" לשגרת קורוה מתמשכת –קורוה 

מוכיחים לו שהמרחק בין להיות קהילה בריאה או חולה, הוא כחוט השערה, וכי אין תחליף להתהלות אישית אחראית 

ולו קרא להמשיך ולהקפיד בהתמדה על ההחיות, וגם באווירת הקיץ לעצמו ולסביבתו הקרובה והרחוקה! הציבור כ

חיות ביחס לאורחים, ולדבוק בשמירה על היגייה אישית ככל היתן ובעטיית גדול, להימע מקרבה, להקפיד על ההוהחופש ה

   מסכות בכל יציאה מהבית.

השבוע התרחש אירוע שבו משפחה של מטיילים לותם, בעיין כיסה של אורחים לקיבוץ ואופן התהעם או בלי קשר לקורוה, 

הגיעו למתקים שליד חדר האוכל, והדליקו מגל במקום. חברים שראו את האירוע, הגיעו למשפחה ודרשו ממה לכבות את 

המגל ולפות את המקום, וטוב וראוי שכך עשו. שטח הקיבוץ הוא שטח פרטי, ובהחלט כל חבר וחברה יכולים למוע התהגות 

  לאריה או אליי.בעצמו, מוזמן לסות לפות לפעול במקרה דומה י מקובלת של עוברי אורח בלביא. מי שחש פחות בוח בלת

המאומצת והמאתגרת, על שלל  החל מיום רביעי השבוע, יסיימו צוותי החיוך והגיל הרך את עבודתם –"ימי היערכות" 

זה המקום להודות לצוותים מקרב לב על פעולה חיוכית וייצאו לשבוע היערכות. , הקורוה לשת הלימודים תש"פמורכבויות 

המערכות קרן ובת המקצועיות של ות כים, למובילות ולמובילים, ולמהלעשירה ומושקעת לאורך כל השה, למטפלות, למדרי

יזית ומקצועית לשת הפעילות זמן התכוות קצר הכולל התארגות פ, מהווים מבחית צוותי החיוך ! ימי ההיערכותשבע

, הקורוה השה, כשפי העתיד הקרוב לוטים בערפלועוד. החדשה, והוא מוצל היטב להשתלמויות, הכות, תיקוים 

את צוותי החיוך והגיל הרך, על המקצועיות והרציות מפרגים, מעריכים ומוקירים ההיערכות מורכבת על אחת כמה וכמה... 

  תודה! – חיוך הדור הבאו , קידוםלטובת טיפולבה המערכות הללו פועלות 

דווקא השה, כשקיים קושי לוועדת תרבות לקיים פעילות מרוכזת למשפחות, צפוי עומס רב יותר על  –ובשולי ה"היערכות" 

פרק זמן שיארכו מעבר ל, לא יתאפשרו הזמות של רכב הקיים גובר על ההיצעלרכבים הרכב. מכיוון שהביקוש  רכבי סידור

להזמין רכבים לזמים ממוקדים בהם  בצרכי הזולת, התחשבל. כולם מתבקשים המאפשר חלוקה צודקת של משאב זה סביר

                                                                   לשימוש ברכבים בשבוע זה יוכלו לקבל מעה. הבקשותמירב וכך הם באמת מתכים להיות בסיעה, 
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וזה , לשת תש"פהמסיימות את שירותן בלביא הלאומי היקרות בות השירות מ או פרדיםהשבוע  -"שירות משמעותי" 

יימת שמס תודה לפליאה אליאס -השוות ת ובמערכ המקום להביע תודה והערכה על שירות משמעותי, ועבודה מסורה

, ילדיו שסיימו שה משמעותית בחיוך, הילה דמוט, שוהם לוי, ומעיין תמיר בי עקיבא שתיים שירות בחיוך וכקומורית

 אהרוה שלוםועדי בן יוחן, דורין אשוואל, שיר אשוואל  ,גיל הרךב ממשיכה אתו לשה וספתלשמחתו ש ליאת אמסלם

רב על היותכן חלק  תודה ששירתה בחוות הסוסים. מרים לוישלו, ו ששירתו בשומר החדש והיו חלק מקבוצת הבות

ודה  דרך צלחה! –שימשיכו לתרום לעם ישראל במקומות אחרים  לאלה ובהצלחה בהמשך מהפסיפס של קהילת לביא השה,

 בליווי הבותופועלות במסירות אביה, חביבה ושלי שעושות מלאכת קודש  רכזותול, של הבות מאמצותהמשפחות כאן גם ל

  !יישר כח –

  שבת שלום!

  תי. 

  

        

  לקראת האסיפה 

  : 2016.6.20כ"ד סיון,  -יום שי, אור לב –באספה שהתקיימה 

 לאחר שברוב גדול דחתה הצעה לסדר 'שלא לקיים הדיון ולדחות ההצבעה בכחצי – מודל היישום –הפרטת מזון  .1
  שה', הציג צבי (יו"ר צוות הפרטת מזון) את המודל המוצע.

  התקיים דיון ארוך ורב משתתפים ועיקרו סב סביב היקף הפרטת הוצאות התפעול.

  סיכום :
 מהוצאות התפעול 100%ברוב יכר זכתה ההצעה להפריט   .א
 ).11.6.2020ברוב גדול מאד אושר מודל יישום ההפרטה שהוצג ע"י הצוות (חוברת מעודכת מיום   .ב

 

    :16.8.2020כ"ז אב,  -ביום ראשון, אור ל באספה הקרובה

                             האספה תתהל באמצעות הזום ותשודר גם בערוץ לביא.  –שימו לב 
      באמצעות אפליקציית 'מקומי'. -ההצבעות 

, ברית פיקוח. החומרים יוצגו ע"י רוח עוזי רטר – 2019אישור דוחות כספיים  .1
למעוייים, יתן לקבל הדוחות המודפסים במזכירות. (ההצבעה תתקיים באמצעות 

 אפליקציית 'מקומי')

לוכח התהליך עליו החלטו 'לבחית  – הוראת שעה –הארכת תקופת 'עצמאות כלכלית'  .2
 אורחות חיים', ובשל 'מציאות הקורה' המכתיבה גם היא מגבלות בתחומים שוים, ממליץ

  צוות צמ"ד (לאחר התייעצות עם ו. צעירם, קליטה ושיכון) לאשר הוראת שעה בוסח הבא : 

לצעירים המצאים בלביא במעמד עצמאות כלכלית אשר במהלך השים תש"פ או בתשפ"א 
שים מאז סיימו כתה י"ב, תיתן האפשרות להאריך את תקופת 'עצמאות כלכלית'  12ימלאו 

  אורחות החיים או עד לקיץ תשפ"ב [המוקדם מביהם]. עקרוותיא על עד למועד קבלת החלטה בלב

 (ההצבעה תתקיים באמצעות אפליקציית 'מקומי')

ההלת הקהילה וועדת צעירים מביאים במשותף הצעה לעדכון תשלום שכ"ד ואחזקת  – תשלומי עצמאות כלכלית .3
 אדם לצעירים בעצמאות כלכלית. 

'זום' דיון ציבורי ראוי ועל כן או מתקשים להעמיד את הושא כרגע להצבעה.  קשה עד בלתי אפשרי לקיים באמצעות
מאידך חשוב להציג ההצעה כבר היום על מת לאפשר לכל אותם אלו שהושא רלווטי עבורם, להיערך לקראת השה 

  הקרובה. 

וספת ובה ציג העיין בהתאם, באספה זו הושא יוצג ללא שתתקבלה החלטות. מיד לכשיתאפשר הדבר, כס אספה 
 להכרעה. העדכון יחול מרגע שיאושר באספה.

 קריאה ראשוה – עדכון והל רכב .4

 והל רכב ושאי: שכ"ד עצמאות כלכלית, עדכוןיתן לקבל דפים מודפסים במזכירות ב 

             
  יאיר ריימן                                     
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        ברכותברכותברכותברכות 
        

        
 

  

        
        הודעותהודעותהודעותהודעות

        
 

 ביטוח לאומי   -"מענק לכל אזרח" 

 חברים שלום.

  כפי שהובהר לפני כשבוע, מענקי הביטוח הלאומי אמורים להכנס לחשבון הקיבוץ.

 s.m.sבביטוח הלאומי לקח זמן להסדיר את עניין התשלום לחברי הקיבוצים, ולכן חלק מהחברים קיבלו הודעות 

  שהכסף נכנס לחשבון בנק פרטי שלהם.

אנא דאגו לעדכן אותי ולהסדיר את העברת התשלום  –חברים שיודעים שקיבלו את התשלום לחשבונם הפרטי 

  לקיבוץ.

חברים שקיבלו הודעה כי התשלום יעבור לחשבון הקיבוץ, אשמח שתעדכנו אותי מהו תאריך העברת התשלום 

  שנמסר לכם ע"מ שנוכל לעקוב אחר התשלומים. 

מדינה שניתן כולל את כלל האוכלוסיה ובכלל זה גם צעירים, חיילים, ובנות שירות (עד חשוב לי להבהיר כי מענק ה

  ליציאה לעצמאות כלכלית).

  תודה מראש על שיתוף הפעולה. 

  גלילה.

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

  ניקוי ספות ושטיחים לקראת ראש השנה

 תגיע ללביא לניקוי ספות וריפודים בבתי החברים המעוניינים בכך המגיעה בכל שנה לפני פסח חברת "דניקוי"

  .לקראת ראש השנה

. הרשמה תתלה בלוח המודעות. התשלום יתבצע ישירות ע"י החבר/ה כ"א אלול 10/9/2020הם יגיעו ביום חמישי 

  הניקוי. בתום במזומן מיד

  שימוש במכונת סימון הבגדים

  השימוש במכונת סימון הבגדים יתבצע אך ורק ע"י צוות ענף הבגד שהוכשר לכך.

אסור לאף אחד אחר להפעיל את המכונה, הדבר עשוי לגרום לתקלה בעקבות שימוש לא נכון והתיקון עולה הרבה 

  מיועדת לכך מחוץ לחדר הסימון.כסף. נעמי תשמח לסמן/ לתקן כל פריט שתשימו באמבטיה ה

  ו. שירותים. -הדס שמבי

  

  

  לצבי ואריאלה רבהון

  ולכל המשפחה

  מזל טוב להולדת הנכד

  בן לגליה ורותם
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  באהבהמהחינוך 

 ורונהק-לקראת פתיחת שנת הלימודים אנו עוסקים במנהלת חינוך בתרחישים השונים האפשריים כתוצאה ממציאות

 .ת חינוךובמענים שנוכל לתת כמערכ

אחת האפשרויות הנראות כרגע סבירות היא, שמכיתה ה' ומעלה תתרחש לפחות חלק מהשבוע למידה מרחוק, 

 .מהבתים

 :אנחנו כאמור נערכים למענים שונים גם למציאות כזו, ובמסגרת זה

 .נשמח למתנדבים שמוכנים ללוות למידה בקבוצות קטנות של ילדים ו/או תיכוניסטים*

 *.ות מורים אלא רק עם סבלנות וידע בתחומים שונים (היסטוריה, תנך, חשבון וכו)אין צורך להי

 .הלמידה תהיה בשעות הבוקר

 !אנא פנו אלי בהקדם -אם מדבר אליכם

 !תודה מראש

 קרן

  ומנהלת חינוך

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

 

 

  "בית הרימון" בלת שבת וערבית בהזמנה לק

חברי הבית לחיים מזמינים את הציבור לקבלת שבת 

  וערבית ברחבה מחוץ לביתם "בית הרימון"  . 

  .    או בשמחה!בו

********  
  

  צעיריםמועדת 
  
  דרך צלחה, שה מועילה ומהה. -, ג "שת הימתחילים ה –יב בוגרי ל

  א"רעות תגרעין  –אל אברבאל -בת
  לידבאוםמדרשת  –אורבאום שחף 
  ועםבית  –גולד מורג 
  רוח כוןמדרשת  –גולדברג ויה 

  עצם תמכי –הראל אלמוג 
  איתמרישיבת  –ועקין איתן 
  קדימה –וער בית  –יעקובוביץ אליה 
  רוח השדהמכית  –ליפיק עופרי 
  רוימדרשת  –רז מאיה 

  מעלה אפריםמכית  –רוזצוויג יון 
  בית ישראלמכית  –רייס שובל 
  מעלה אפרים ת מכי –שטרן עומר 

  כרמיאל –מטיבתא  –ראל שפר 
  לא סגור סופיעדין  –אור, זיו כבשה -אוברמן, טליה בןאלון 

  


