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 18.9.20אלול תש"פ   'טכ  רה"ש ערב                                                     52-861גיליון מס'  –קיבוץ לביא      בס"ד

 daflavi@lavi.co.il -דואר אלקטרוני

 

 

 

 ראש השנה: 

ְך. ַעל כָּ " ְך. ְוהוַפע ַבֲהַדר ְגאון עֻּזָּ רָּ יקָּ ֶרץ בִּ אָּ ל הָּ א ַעל כָּ שֵׂ נָּ ְך. ְוהִּ ְכבודָּ ם כֻּּלו בִּ עולָּ ל הָּ י  ְמלוְך ַעל כָּ עּול כִּ ל פָּ ְך. ְויֵַׂדע כָּ ל ַאְרצָּ בֵׂ י תֵׂ ל יוְשבֵׂ

אֲ  ל  כָּ ְויאַמר  ְיַצְרתו.  ה  ַאתָּ י  כִּ ְיצּור  ל  כָּ ין  ְויָּבִּ ְפַעְלתו.  ה  ְבַאפוַאתָּ ה  מָּ ְנשָּ  :ֶשר 

הקֵׂ ה' ֱאל לָּ שָּ ַלְך. ּוַמְלכּותו ַבכל מָּ ל מָּ אֵׂ ְשרָּ  ..".:י יִּ

 ]מוסף של ראש השנה[  

 

 

   לכל זמן ועט

 

 התחדשות/ נעמי שמר 

 פיק ברכיים לא מובן  /עייפות בלתי מוסברת

 אבל  -לעולם  זו שעה שלא חוזרת 

 שמעבר לפינה  בליבך אתה יודע

 ממתינה  אהבה חדשה 

 

 אחרי החגים יתחדש הכל 

 יתחדשו וישובו ימי החול 

 האוויר, העפר, המטר והאש 

 גם אתה, גם אתה תתחדש 

 

 בערבוביה גמורה  בגנך פורחים לפתע

                   ועץ הדעת טוב ורע עץ החלומות

 שהשארת בחצר הסתכל על כליך 

 הפטיש, הסולם, המעדר 

 

 אור בין שדות הצל ושדות ה במסע שלא נגמר

 ושתעבור יש נתיב שלא עברת 

 מאותת לך עכשיו  שעון החול, שעון חייך

 .וו-הא, למד-דלת, למד-למד

 אחרי החגים יתחדש הכל 

 יתחדשו וישובו ימי החול 

 האוויר, העפר, המטר והאש 

 גם אתה, גם אתה תתחדש 
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תהפוכות הקורונה לא חדלו בישורת האחרונה של שנת תש"פ, והשינויים שמתחוללים מיום ליום הם    –  "תרגילי גמישות"

לעצמנו למטרה,   כמדיניות שמנו  גם  משמעותיים.  שירות  לתת  וימשיכו  ככל האפשר,  יתפקדו  והשירותים  שרוב המערכות 

ניסיון מתמיד לייצר יציבות, אך    . במכלול אי הבהירות,בתקופת הסגר, תוך שמירה והקפדה על כללי משרד הבריאות יש 

האילוצים והכללים החיצוניים ליום שאחרי ראש השנה אינן ברורות דיין בעת כתיבת שורות אלו. כל המערכות נערכות למגוון  

 תרחישי הפעלה, ולכשיתבהרו ההנחיות, ייצאו גם עדכונים לציבור. 

יד אחרי ראש השנה, עם סיום הבידוד של רוב התיכוניסטים,  מספר המבודדים שעלה מאד בשבוע האחרון, צפוי אי"ה לרדת מ

והתקווה היא שסגירת מערכות החינוך הפורמאליות, יקטין משמעותית את רמות החשיפה וסכנת ההדבקה. בינתיים, נמשיך  

וב ושוב  לשמור על אופטימיות, ונעשה ככל שיש לאל ידינו לסייע למי שנזקק לעזרה, נחזק מרחוק את המבודדים, ונזכיר ש

 ושמירה על היגיינה! שמירה על ריחוק חברתי   ,חשיבות ההקפדה על עטית מסכותאת 

ייחודיים    –  "סיעור מוחות" ובו הועלו רצונות, צרכים ומאוויים  השבוע התקיים מפגש, אליו הוזמנו כלל היזמים בלביא, 

ג ממעו"ף, והוא הציג את האופנים בהם  נצי   ZOOMומשותפים, בתחום פיתוח היזמויות בלביא. במפגש השתתף איתנו דרך ה

יש להם כארגון אפשרויות לסייע בקידום העסקים הקטנים המתפתחים בלביא. מעבר לשיח ולהקשבה, במפגש נקשרו קצוות  

 ומחשבות לשיתופי פעולה בין היזמים, ויש תקווה גדולה לפיתוח ומינוף הפעילות בתקופה הקרובה.

תש"פ בה היינו במגמת התכנסות פנימה, מאחל לכולנו כפרטים,    -  השנה החדשה, ועם תום שנת הערב    -"תחל שנה וברכותיה"  

כחברה וכעם, שנזכה לשמר גם לשנה הבאה את מידת הפנימיות בה זכינו, אך השנה בלי אילוצים חיצוניים שיגרמו לנו לעשות  

ות שבנינו בשנים שקדמו לה. שלמרות ה"פילוג"  זאת. שנזכה לשנה שנוסיף בה קומה נוספת בבניין המשותף שלנו, על הקומ

בבתי הכנסת ובתפילות שלנו השנה, יפה ושונה תהיה התפילה בכל מקום שהוא, ונזכה להתברך בעזרתה בשנה הבאה עלינו  

   !, נחת, ייחוד ויחד, הסכמות, אהבה ורעות שגשוגשלום,  נתינה,  בריאות,לטובה בשנה של חיים טובים, מלאי 

, ותיקים, הורים, בני משקתינוקות, ילדים, נוער, צעירים, חיילים, עצמאים כלכלית, נקלטים, חברים,  –לכל בית לביא 

, בני ה"בית לחיים" ואחרונים חביבים מבודדים יקרים ואהובים  בנות שירות, צבר, שומר חדשאורחים,  שכירים, תושבים, 

 ומתוקה!שנה טובה שנת בריאות!  – ...שנאלצים לחגוג באופן שונה השנה

 שבת שלום! 

 כתיבה וחתימה טובה! 

 נתי.  

 ********* 

 

   מצוות אורחות חיים

 ועל אף על פי כן )סגר( ממשיכים! בשבוע הקרוב מוזמנים לקחת חלק בשני מפגשים   

?  מה זה בכלל 'מקרקעי הקיבוץ' ? למי הם שייכים ? האם השיוך רלוונטי רק בקיבוץ   מה זה –שיוך דירות  .א
 מה עמדת המדינה ביחס לתהליך ?    ?המתחדש

)שפיים( המרכז בתנועה הקיבוצית את הטיפול בנושא, פותח בפנינו ההזדמנות להיכרות ראשונית עם עולם  דגן יראל
 שיוך הדירות. 

 בזום ובערוץ לביא )קישור יישלח בהמשך(.  20:30, בשעה  22.9.2020יום שלישי 
שלב 'גיבוש   –כחלק מסיכום שלב הלימוד ולקראת המעבר לשלב הבא  – ישיבה פתוחה של צוות אורחות חיים .ב

 העקרונות', חשוב לנו כצוות לקבל משוב מהציבור, לשמוע הערות והצעות הן ביחס לסיכום שלב זה והן לעתיד. 

 הציבור מוזמן להשתתף בישיבה כמשמיעים או כשומעים 
 דיע לקראת המפגש.נו  –. בזום או פיזי  20:30בשעה  23.9.2020יום רביעי 

  
 שנה טובה ובהצלחה, יאיר ריינמן                                                                        
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 הודעות
 

 מענף המזון 

 צום גדליה חדר האוכל לא יהיה פתוח. )הוראות קורונה והתארגנות כללי(  -  ביום שני 

 ביום שני.     10:00עליהם להודיע לחנה עמירם רובינשטיין עד השעה  ,  בארוחה במידה ויהיו אנשים המעוניינים 

 עמירם    תודה ושנה טובה                                                                                                       דדי וחנה

 ********* 

 

 ממש"א 

 רגע לפני הסגר ועם כניסת השנה החדשה,  

 מבקשת מעובדי חוץ שיוצאים לחל"ת לעדכן אותי. 

 שנה טובה לכולם! 

 גלילה.                                                                        שנת בריאות, פרנסה טובה, שנת מימוש, שנת צמיחה. 

 

 ********* 

 

 מהנהלת חשבונות 

 . במשרדי הנהלת חשבונות לא תהיה קבלת קהל  להנחיות משרד הבריאותבהתאם 

 11/10/2 -ועד ל 14:00מהשעה  18/9/20  -החל מ

 ניתן לקבל שרות במענה טלפוני או מייל כבכל יום

 7:00-10:00לקבלת שרותי קופה דחופים ניתן לפנות טלפונית בשעות קופת משק 
 

 michaly@lavi.co.il                 3231397-050מיכל 
 tamar@lavi.co.il                    3231498-050תמר  

 

 –למרכזי ענפים ולבקשות אחרות 

 gizbar@lavi.co.il  8956055-050אלן מנהל כספים  

 sarah@lavi.co.il             3231393-050שרה הראל  

 adina@lavi.co.il             3231115-050עדינה פינק 

  roey1@lavi.co.il            2315983-050רועי שימרון 

 eli.elyadin@lavi.co.il      3278233-050אלי אלידין 

 maayanlevin@lavi.co.il    7261579-050מעין לוין 

 שנה טובה, בריאות ומתיקות!

 מצוות הנה"ח לביא                                                                                              

 

mailto:michaly@lavi.co.il
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 שעות ספריה בזמן הסגר

 

 הכניסה מכיתה ג' ומעלה, להשאלה בלבד )לא תתאפשר ישיבה בספריה(.  •

 מסכה חובה.  •

 ( ואארגן לכם משלוח. ותיקים, אנשים בסיכון ומבודדים יכולים לשלוח בקשות לוואצאפ שלי )אפרת אשרי •

 שיהיה איתי בקשר -מי ששעות הספריה לא נוחות לו  •

                      מחכים לכם •
 אפרת אשרי                                                                                                                                              

 ********* 

 מגן נוי 

 רפי להב                                                                          050-3231565עדיף בווטסאפ  -פניות דחופות יש לפנות לסער גולד  

 ********* 

 

 תודה  

 הרפואי, הכלכלי והחברתי... - בכל היבט בחיים  ים מאתגריםועוד נכונו לנו ימ על כולנו, עובריםימים מאתגרים 

שגרת נורמליות ו המאמץ של כל אחד ואחת, לקייםערב ראש השנה הבעל"ט, זו הזדמנות להודות לקהילה שלנו על 

 .  חיים סבירה

תודה מנער )ואף תינוק( ועד זקן, על גמישות בקיום הוראות משתנות, על נכונות לעמוד בהנחיות פעמים לא נוחות  

   ת.יומיומיואף מציקות, על נקודת המבט המתחשבת, ועל ההשתדלות ה

 ות קהילתית, על התנדבות ועזרה לזולת, על אמונה ותפילה. למדנו כולנו על אחריות אישית, על סולידרי

   זוהי שעת מבחן לנו , לאדם ולמדינה, ליחיד ולעולם. 
 

אנו תפילה שהימים שעוד נכונו לנו, יהיו ימים טובים , וכמאמר השיר "שיהיו רכונים מעלינו כמו כפות תמרים". יסוככו  

   מו הכרובים המסוככים על ארון הברית., כגופנית ורוחניתעלינו וישמרו אותנו מכל רע, 

 

 , טובהישראל בריאות, פרנסה  והשב לכללאבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך, שלח רפואה שלימה לחולי עמך,   

 .לשגרת ימינו הברוכה לבבות,וקירוב 

על כך מאד, ומבקשת סליחה  בעת הזאת, ברצוני לבקש סליחה ממי שהרגיש פגוע ממני. אם נכשלתי בזאת, צר לי

 בכל ליבי.

 מאחלת

 תוקה מטובה ושנה 

  ו. בריאות. –  אריאלה                                                    שנה של בשורות טובות

                                                              

 שבת  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני ראשון  

  10:30-12:30 10:30-12:30  10:30-12:30 10:30-12:30 10:30-12:30 בוקר 

 

 ערב 

 

  

16:30-18:00 

  

16:30-18:00 

חצי שעה    

לאחר צאת  

שבת  

 לשעה 
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 תודה!  –יישר כח לרוני ששון התותחית שיוזמת, מפנקת ודואגת לנו המבודדים לכל צרכינו!   -"עידוד בבידוד" 

 ********* 

 

 ן ספרדי י מני-זמני ראש השנה 

 התפילה תתקיים בחד"א

 א' ראש השנה 

 החג כניסת  -  18:10

 מנחה -  18:20

 

 שחרית   - 7:30

 מנחה  -  17:30

 תשליך              

 

 ב' ראש השנה 

 הדלקת נרות וערבית  -  19:18

 

 שחרית  -   7:30

 מנחה  -  18:00

 צאת החג -  19:17

                                                                                   9:15 -צפי תקיעות 

 שנה טובה עוז קורן                                                                                                                              

 אלידיןלמשפחות אוצטר ו

 ולכל המשפחה

 אביטל ודבירמזל טוב לחתונת 

 לשנהב וחובב 

    ליהודית ושפי  

  ולכל המשפחה

 הבן / הנכד מזל טוב להולדת

    הבן 
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 ......... אצלנו באתר

 בשנה החולפת                      

 (    32,759)     37,976כניסות חברים לאתר : 

  ( 5,846)6       ;  778            כניסות מהארץ 

 

                 Kibbutzlavi.com           צוות האתר                                          !שנה טובה           חו"לב לכל הגולשים בארץ ו

 
 

 

 

 

                                        


