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   21.8.20  פ"ח אלול תש"פטים רשו ', פרשבתערב                                                   52-857גיליון מס'  –קיבוץ לביא      בס"ד

  daflavi@lavi.co.il -דואר אלקטרוי

  

  

  
   :"שופטיםפרשת "

הצדק יהא התכלית העליוה והיחידה של הכלל הלאומי, ויש לשאוף אל הצדק רק לשם הצדק עצמו,  –" 'צדק צדק תרדף' 

ואילו שאר כל השיקולים חייבים להשתעבד לתכלית זו. ואין 'צדק' אלא עיצוב כל היחסים של היחיד ושל הכלל על פי 

  .."..הדרישות של תורת ה' 

 ]הירש רש"ר[ 

  

  

            לכל זמן ועטלכל זמן ועטלכל זמן ועטלכל זמן ועט

  

השבוע פל דבר בהיסטוריה של קיבוץ לביא, ולראשוה ערכה הצבעה אלקטרוית באסיפה. אחו  –אלקטרוית הצבעה 

לציין שזו הצבעה שהיא דיסקרטית לחלוטין, ומאושרת לפי חוק על ידי רשם לשוב ועדיין עם חבלי לידה בשיטה זו, אך חשוב 

להשתתף בפועל באסיפה, האגודות השיתופיות. יתרון הקיים באופן הצבעה זה, הוא מתן אפשרות הצבעה גם למי שבצר ממו 

הצדדים העולים בו תוך את ו המקדים מבלי לשמוע את הדיוןהצבעה יסרון בצורה זו, מכיוון שאולם חשוב לזכור שזהו גם הח

יכולת לקבל החלטה מושכלת יותר. האסיפה בלביא לאורך שים היא , עלולה לפגוע במסויםכדי האסיפה בעד וגד עיין 

לא  באספות...], וחשוב שההגעה וההשתתפות בה בציבור פחות וכחים מסוימיםמרובת משתתפים, [גם אם לעיתים מגזרים 

ביחס לחיים ולהחליט יחד תיפגע עם התקדמות הטכולוגיה, כדי ששמר את היכולת שלו לקיים דיוים ציבוריים ראויים, 

  המשותפים שלו בלביא.

אפשרות הארכה למסלול  הוראת שעה שתיתןשהתקיימה השבוע, קיבלו החלטה על  ZOOM-באסיפת ה - עצמאות וקליטה

ן ורים לסיים את המסלול בקיץ הקרוב ובקיץ הבא. בוסף, קיימו קריאה ראשוה בעדכועצמאות כלכלית, לצעירים שאמ

פוטציאל הקליטה . מסלול הצעירים ולד בלביא על מת להגדיל את בלביא מסלולצעירים המתגוררים בתעריפי התשלומים ל

, ולכן דווקא בתקופה בה יש מחשבות בלביא על בחית עומק השיתופיות, ראה היה כון לאפשר בהוראת של צעיריו בקיבוץ

, כדי לא להחמיץ זוגות כקהילה הארכה לתקופת העצמאות, עד להתבהרות העקרוות המוסכמים עליומוגבלת שעה 

ללביא כחברים! קליטה ף בוחרים להצטר" ו"יורדים מהגדרם לקליטה. אחו מאד שמח לראות את הבים שלו פוטציאליי

למרות מצבו הכלכלי בסבסוד כזה ש , הםהעומדים לדיון לצעירים שבעצמאות כן גם המחירים, ולצו שעה דמוגרפי היא

אולם זכיר לעצמו, שעל מת לייצר פוטציאל קליטה אין די קליטת בים. הישארות ובמבטא את הרצון שלו בהמאתגר, 

למילה טובה, חיוך, התעייות ויחס חם  החברים לקלטים,של מאירת פים להתייחסות  אין תחליףוכי  בסבסוד כספי,

  ומקרב, על מת לייצר תחושת בית אמיתית, וזה תלוי בכולו...

בישיבת ההלת הקהילה האחרוה, התקיים דיון בבקשתם המשותפת של המועצה וההלת "יד ששון"  –" יד ששון"כיתות ל

פתרוות ללימוד בקפסולות של תלמידי בית הספר. על מת לעמוד בהוראות משרד הבריאות, דרשים עוד מרחבי  במציאת

, על מת שהעלאת מספר באזור בתי הילדים אפשרות שלו לסייעלמידה שאים קיימים בבית הספר, ולכן או בוחים מה ה

. אחו בחלק מהימים ימים בשבוע, במקום למידה מקוות 5בית הספר ילדי כיתות הלימוד יאפשר למידה פרוטאלית לכל 

שמחים לעזור לבית הספר, ולילדים שלו שהם חלק איטגרלי ממו, וכמובן שייקבעו כללי התהלות ומגוים ברורים, כדי 

  שהפתרוות יהיו לטובת כל הצדדים.
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בלביא, אשר מחד רוצים מקום מפגש ותעסוקה,  מזה זמן מדובר על מציאת פתרוות לתעסוקת גמל"צים – יזמות גמל"צים

פחות מקובעות. יעדי המיזם הם תעסוקה, העשרה, מפגש, ופעילות שתיתן  פעילותומאידך מבקשים מעט גמישות בשעות 

. כמובן שמיזם שכזה חייב להיות גם כזה שיצדיק את עצמו כלכלית. כדי להיע את המיזם ולייצר עבורו למשתתפיםאתגר 

ואו תקווה ששלב ה מבה ארגוי ותכית עבודה, החליטה ההלת הקהילה שיפעת תהיה זו שתרכז את הושא, בשלב ההקמ

 בהצלחה! –ההקמה יצליח להיות קצר וממוקד 

די לי" בין אם בליט את הוטריקון של "אי לדודי ודו, ואת חודש הרחמים והסליחותמקבלים עליו או היום  – "זמן אלול"

דם למקום, ובין אם את "איש לרעהו ומתות לאביוים" העוסק בבין אדם לחברו, זהו זמן של פיוס, חשבון העוסק בבין א

  כחברה! וכפרטים  כל השה, אך בייחוד בימים אלה,פש ושיפור עצמי, והלוואי וזו האווירה שתלווה את כולו 

, בישיבות, במכיות ובמדרשות. לביא וללמד ללמודר"ח אלול הוא גם הזמן בו מסתיימת תקופת "בין הזמים" ומתחילים 

. אחל תקצוב למסלולים התוריים לצעירי לביאלאורך השים תה חשיבות רבה ללימוד התורה, ויודעת לבטא זאת גם ב

לתת ולהשפיע על הגדלת התורה לחזור, לבותיו וביו לומדי התורה, צמיחה והתפתחות בתורה ובמידות, שממה יידעו 

 אדרתה בקהילה כולה!וה

ובבי  שבוע יצטרפו אליו כמידי שה, בות שירות חדשות, שיפעלו בחיוך החברתי, בגיל הרך,ה – "פתחו את השער..."

אתו שה וספת בגיל ליאור הקומורית, אדווה, אריאל ואור שיעבדו בחיוך, וליאת שממשיכה ברוכות הבאות ל עקיבא. 

מצות ולרכזות, שלוקחות על עצמן את האחריות לחבר את הבות לבית לביא, ולהעיק להן תודה רבה למשפחות המא הרך.

  בהצלחה! – חם תחושה של בית

  תי שבת שלום!

  

  

  

        תנחומיםתנחומיםתנחומיםתנחומים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ולכל משפחת אשרילאבשי 

  הסב/באבלכם עם פטירתו של האבאתכם 

   ל"זאב אשרי זצבי 
  

ְמָעה לקים-א ה' וָּמָחה ל ֵמַעל ּדִ ִנים ּכָ   ּפָ

  

  ולכל משפחת גולדנברג ,לדנה

  הסב/באבלכם עם פטירתו של האבאתכם 

  ל"יצחק אליהו זיששכר 

ְמָעה לקים-א ה' וָּמָחה ל ֵמַעל ּדִ ִנים ּכָ   ּפָ
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        הודעותהודעותהודעותהודעות
  - מצוות אורחות חיים

ת. אנו מבקשים לנצל את הזמן שנותר 'עד לאחר ההפסקה שנכפתה עלינו, חוזרים לעבודה תחת מגבלות ההתכנסו

  החגים' לריענון והשלמת תהליך הלמידה, כך ש'לאחר החגים' נוכל להגיע לאספה. 

  מבקש לעדכן כי בשבועות הקרובים נקיים מספר מפגשים, אנא רשמו בפניכם :

  .  20:30בשעה  .202031.8ום שני, אור י"ב אלול, י –פגש ציבור (זום) ע"י ניר ברעם מ – תהליך אורחות חיים  .א

מטרת המפגש לרענן הזיכרון ביחס לנושאים והמודלים שהציג בפנינו ניר ברעם אי שם בימים שטרום 

  הקורנה. כמו כן להזכיר השלבים הבאים בתהליך אותו התחלנו.

ום שני, י –פגש ציבור פרונטאלי (בתקווה שההנחיות יאפשרו זאת) מ – אנל חברי קיבוציםפ  –אורחות חיים   .ב

  .  20:30בשעה  7.9.2020אור י"ט אלול, 

חברי קיבוצים שעברו תהליך שינוי. ננסה להציג באמצעותם נקודות מבט שונות על  4במפגש ייטלו חלק 

 התהליך והקורה היום בקיבוצם.

ילך, ו-מוצש"ק פרשת ניצבים  -אסיפה פרונטאלית (בתקווה שההנחיות יאפשרו זאת)  – אסיפה 'שנתית'  .ג

12.9.2020 . 

' תשרי, ה יום שלישי, אור  –הרצאה (זום) ע"י נציג מהתנועה הקיבוצית  – מה זה ? –שיוך דירות   .ד
 20:30בשעה  22.9.2020

 

 יר ריינמןיא                                                                                                                             

  

********  

  

  משו ממש"א

לאחרונה מסתמנים לנו מספר תפקידים שאנו מעוניינים להכשיר עבורם חבר/ה לקראת פרישה בהמשך של ממלא 

  התפקיד כיום.

  כל התפקידים הנ"ל מאופיינים בצורך להשתלם בתחום עוד בטרם הכניסה לתפקיד ולכן יש להיערך לכך כבר כעת.

  תפקידים/מקצועות בכיוון זה.בשבועות הקרובים אפרסם מספר 

  ממונה בטיחותהתפקיד הראשון הוא 

משה אברבנאל שממלא תפקיד זה במסירות ובמקצועיות זה שנים רבות, מבקש שנכשיר מועמד מתאים שייקח את 

  התפקיד בהמשך.

  תפקיד זה דורש השתלמות של כעשרה חודשים.

  הקורס דורש ידע וניסיון מקדים: 

דעי הטבע, לימודי טכנולוגיה ותחומים דומים, וכן ניסיון של שנתיים שלוש בעבודה בתחומים תואר אקדמי בהנדסה, מ

  אלו. 

חשוב לציין כי גם אם לא תהיה משרה מלאה בקיבוץ בתפקיד זה, זו עבודה נדרשת ומפרנסת גם במקומות מחוץ 

  לקיבוץ.

  וזמנים לפנות אלי. ת סף אלו ומעוניינים לבחון התאמתם לכיוון זה מרישוחברים שעומדים בד

  

  בברכה, גלילה יעקבס
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 תוחפשמ ,םירבחה תוחפשמ לכל ₪ 150 ךסב יש רבוש הקינעמ הליהקה תלהנה ,ט"בהעל הנשה שאר דובכל

  , ומועמדיםהטילק יכילהתב

  לביא תהיה בימים הקרובים אפשרויות בחירה באתר

  6.9ל הרשמו עד יז' באלובבקשה 

   :האפשרויות

 ובלכ 

 לביאה 

  תימניאוכל  –מיכאלה 

 הקלטותאולפן  –לביא ול ס 

  גרגקפה 

  גרנותמשתלת 

  ינותימארז שי 

  

 הבהרות ניתן לפנות לנעמה רוז וחיה ריכטר / תלשאלו

        
        
        

  

  מועדת צעירים
  

  בהצלחה רבה - כל אחד בדרכו הואל -המתגייסים, הממשיכים, המתחילים  ג"ילמסיימי 

   IIשנה  בחיפהלאומי שרות  –וינטר אופיר 

  IIשנה  אור תורה באפרתישיבה  –שמרון אור 

  IIה בבארות יצחק שנה השדרוח מכינת  –אוברמן בעז 

  ל"לנחהתגייס  –פלנזר דוד 

  IIלאומי בירושלים שנה שרות  –ליפניק טליה 

  בקיבות מתגייס בנובמברעובד  –שפר יונתן 

  IIישיבת טפחות שנה  –שמבי ישראל 

  ל"לצההתגייסה  –רוזנצוויג נטע 

  ל בדצמבר", מתגייס  לנח9.20לקיבוץ לעבודה ב יגיע  –בראל נתן 

  IIשרות לאומי יד בן צבי שנה  –אוצטר סתיו 

  בסוף אוגוסטתגייסת מ – שחר בולביק

  ל"לצההתגייסה  –טויטו שלומית 
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   ליכטנפלד היקרה,  ליפעת

  עם יציאתך ממערכת החינוך החברתי...

  על שנים של תודה 

  חינוך איכותי מכל הלב, 

  חינוך של בניית קשרים מהותיים עם ילדינו, 

  חינוך יצירתי וגמיש, 

  חינוך מכיל עם גבולות אוהבים, 

  חינוך שמעצים ילדים והורים! 

  .לאורך השניםליווית ומעריכים ילדים והורים ש אוהבים
  

כיפית, שהצליח לקרב ולהנות, גם במגבלות  תודה לוועדת תרבות על הנחישות להביא מופע מוצלח באוירה

  אין כמוכם! –הקפסולות והריחוק 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מבשלים (ב) אהבה

מיזם חדש מבית היוצר של 'קיבוצניקים עם 

החברה' המשותף לתנועה הקיבוצית ולקיבוץ 

'מבשלים באהבה'. המיזם מיועד לכולם  –הדתי 

לאנשים פרטיים, כל אחד על פי יכולתו, וגם  -

למטבחים קיבוציים. הרעיון הוא להכין מנות 

או דג), פחמימה וירק שמורכבות מחלבון (בשר 

חם. המנות יועברו ארוזות בחמגשיות אישיות 

לניצולי שואה, נשים במקלטים ונזקקים ברחבי 

הארץ, כדי שגם להם תהיה ארוחת חג חמה. כדי 

להצטרף למיזם, הן כקיבוץ והן באופן פרטי, יש 

  בטופס מקוון או באתר הקיבוץ הדתי.  להירשם

תן גם להבהרות ופרטים נוספים והרשמה ני

 .  shir@tkz.co.ilלפנות לשיר גורן 


