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 "בראשית": פרשת 

למענו    וכל עיקר, דבר לא נשתנה בייעודו הנעלה ובכשרו למלא את ייעודו- רק התנאים החיצוניים נשתנ  האדם לא נתקלל"

ואילו התפקיד  ייעודו האלוקי וכושרו למלאו לא ולטובתו- נתחלפה הזירה שעליה ימלא את תפקידו,  נשתנו כמלוא   עצמו, 

כל יהודי לפני ה': 'נשמה שנתת בי טהורה   היום מתוודה  נימה- גם היום נולד כל ילד כמלאך, למען יחיה ויהיה לאדם--- גם

 " לשמרה בקרבי בטהרה ולהחזירה לידך בטהרה--- ,היא' ואין הדבר תלוי אלא בי 

 ]רש"ר הירש[  

 

 

   לכל זמן ועט 

עוד שבוע חלף, ולמרות שהיינו משוכנעים שהיום כבר נהיה ביציאה מהסגר, נכפתה עלינו כמו על כל עם ישראל    –קורונה  

הארכתו לפחות עד יום ראשון- מערכת גיל הרך נתנה השבוע מענה להורים שעבודתם מוגדרת כחיונית על פי חוק, בתי הילדים  

למידה החל לקבל קבוצות קטנות של ילדי לביא ללמידה שתשלים את  נתנו פתרון קהילתי בקפסולות לפי שכונות, וגם מרכז ה

עוד   ויוקלו  ישתנו  השבוע  שבראשית  היא  והתקווה  התפילה  זאת,  ועם  ביותר,  משמעותיים  היו  המענים  מרחוק-  הלמידה 

איסור    –  ההנחיות, ובכללן גם פתיחת מערכות רשמיות לילדים--- כל עוד זה לא קרה, כולנו נקראים להקפיד על ההנחיות

ביקור בבתים לא לנו, איסור התקהלות, שמירה על ריחוק, והקפדה על מסכות! אם חולה חדש השבוע הכניס לבידוד בלביא  

אנשים, וגם הם שייכים לקפסולה המשפחתית, זו עוד הוכחה לכך שהקפדה על ההנחיות מונעת גם הדבקות וגם    1רק עוד  

 מיטב במה שתלוי בנו, ונעבור את התקופה הזו יותר בריאים ויותר מחוזקים- בידודים מיותרים- נמשיך כולנו לעשות את ה

שיחת הזום שהתקיימה השבוע בהובלתו של ד"ר שלמה גץ מהמכון לחקר הקיבוץ, הייתה מעניינת ומלמדת,   –אורחות חיינו 

למי שהחמיץ, מומלץ    שונים-  ושפכה עוד אור במבט רחב על מגמות בתנועה הקיבוצית כולה, כולל מסקנות מעניינות מכיוונים

להחלטה   להגיע  ומשם  הלמידה,  פרק  את  בקרוב  לחתום  היא  תקוותנו  האינטרנט-  באתר  צפייה  באמצעות  להשלים  מאד 

ציבורית בדבר התקדמות לשלב העקרונות- גם כאן נקווה שאותות המגפה יתעמעמו מעט, ושתתאפשר התקדמות להחלטות  

 לו יהי--- –צעיים להתקיים במפגש ושיח בלתי אמ ו וכליש

חריגים, חלקם אירועים העומדים ברף הפלילי, חלקם  בשבועות האחרונים אירעו בלביא מספר אירועים    –אירועים חריגים  

אירועים מסכני חיי אדם, ובכלל זה: שחיה בבריכה ללא מציל ובעת שקיימת בה סכנת התחשמלות, התפרצות למקומות  

אסורים ונעולים, גניבת כלי רכב, נזק לרכוש ועוד- לא כל האירועים באותה רמת חומרה, אך כולם חריגים וחמורים מאד!  

סטוריה של לביא, היו מעט מאד אירועים בהם התנהגות קצה "זכתה" למעורבות משטרתית, אך לצערי קיימת תחושה  בהי

שבחלק מהמקרים לאחרונה, הצורך לנקוט בכלי זה הופך ליותר ויותר מתבקש, ושרק שימוש בו יעצור את הסחף- הדילמה  

ות למעשים שהם על גבול הפלילי או מעבר לו, לבין רצון לא  שעלתה בדיונים של מספר וועדות בעת האחרונה, בין שימת גבול

לפגוע בהווה ובעתיד של צעיר היא קשה, אך לאחרונה ביותר ויותר מקרים האופציה הזו נשקלת בכובד ראש על ידי ממלאי  

רך מנקיטה  תפקידים שונים, כי נחצים גבולות מסוכנים מאד! אני מקוה ששורות אלה לכשעצמן, יש בהן כח מרסן שימנע צו

באמצעי זה, אך חשוב שיעבור מסר ברור, לפיו כלי התלונה במשטרה אינו מוקצה מחמת מיאוס, והוא בהחלט כלי לגיטימי  

 אל מול פעולות פליליות- גם בקיבוץ- 
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בודות  כפי שפורסם בשבוע שעבר, חברי וועדת תכנון ממתינים עדיין להתייחסויות לגבי התכנית שהוצגה, ותחילת הע  –  אלונים

השבוע אינה סותרת את הרצון לשמוע את הציבור- העבודות שהחלו הן עבודות תשתית של חשמל ומים אותן יש לבצע כשלב 

מקדים לכל אפשרות שתתקבל אחר כך לגבי אופי המתחם הסופי, ובשל ההבנה כי אנו מתקרבים אל החורף, קידום מנהלות  

 זה הוא מחויב המציאות-  

עם תום תקופת חגי תשרי, עלינו להכיר תודה לחברים שפעלו קשה מאחורי הקלעים ולפניהם, על מנת    –"אחרי החגים"  

שתקופה זו תעבור עלינו ברוממות רוח למרות אתגרי התקופה הייחודיים לחגים השנה- יישר כח לגבאים, לשליחי הציבור  

ת רבה יותר על כך שנחווה תפילות חגים מרוממות-  וכמובן גם לציבור כולו, על גמישות אל מול התנאים, ועל לקיחת אחריו

למעבירי השיעורים ובראשם הרב יהודה, שהעשירו את התקופה הזו ברוח- תודה לעופר אלדובי ]וכמובן לשירלי[, שעל אף  

הסגר ומהמורות הדרך, המשיך לשאת בנטל ההובלה של פעילות "גן אפרים" על מנת שיעמדו לרשות כולנו, סטים מהודרים  

הנרי    –תורה  המזל טוב לחתני  ארבעת המינים- תודה למבוגרים ולילדים שהתגייסו לקטיף הערבות- ואחרונים חביבים,    של

, שיזכו  חובב מנחם, ירון הראל, אליסף וינטר ומשה גבאי  –רוזנבלט, שבח ילון, ג'וני אוברמן, ומשה לוי,  ולחתני בראשית  

ש כולנו  שנזכה  ולהאדירה-  תורה  להגדיל  כפרטים  בעז"ה  אותנו  וילוו  ימשיכו  החגים,  תקופת  של  הרוח  התרוממות  רגעי 

יכולת   עם  שגרתית,  יותר  חגים  בשנה הבאה לתקופת  ושנזכה  כולה,  במהלך השנה  ובעולם המעשה  הרוח  בעולם  וכחברה, 

 להתאחד כקהילה תחת קורת גג אחת בבריאות ובהתעלות רוחנית- 

תקנו לא מעט קולטי שמש בבתי החברים, וההתקנה נעשתה על חשבון החבר-  במהלך השנים האחרונות הו  ,תזכורת    –  אבנית

לאור ריבוי האבנית במים שאנו צורכים, וכדי לשמור על אורך חיי הקולט, הותקנו מתקנים לטיפול באבנית לפני הקולטים  

ענף הבניין  ,  א על הדיירהאחריות על הקולט ואחזקתו היבהם יש חומר שנקרא סיליפוס, אותו יש למלא פעם בשנה- מכיוון ש

ים המעוניינים בשירות  באחריות החבר-  ₪[  80,כמחיר שמוערך ב]ספק את השירות, תוך חיוב החבר בעלות החומר ועבודה,  י

 - 8122 ,משרד בניין השארת הודעה בבאמצעות   אותולהזמין  זה,

עם פתיחת השנה האקדמית, במוסדות החינוך להשכלה גבוהה, אנו מאחלים שנה פוריה, מלמדת    ,"טוב טעם ודעת למדני"  

 שנת השכלה מוצלחת!  – ☺ומרחיבת אופקים לכל הסטודנטים וחברי סגל ההוראה במסלולים השונים, ולא רק בזום--- 

פני  חברתנו  ק ז"ל, ושנה לפטירתה של  בימים כתיקונם היינו מציינים השבוע אזכרת שלושים לחברנו לייבל ליפני   –אזכרות  

אברבנאל ז"ל- בשל מגבלות הבריאות, הוחלט על ידי המשפחות לציין את האירועים הללו במסגרת משפחתית מצומצמת, 

 . ללא השתתפות של חברי קיבוץ ומעגלים רחבים יותר

 

 שבת שלום!  

 חורף בריא! 

 נתי 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 לסעדיה ואריאן פוקס  

 ולכל המשפחה 

 מזל טוב  

   אירוסי ענבר עם אסף ל
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 במיוחד היום  -התרמת דם 

 חודשים, בזמן קורונה א', חברים רבים נענו לקריאה לתרום דם.   5לפני כ 

 להתגייס למען נושא תרומת הדם,אל כלל חברי התנועה הקיבוצית, , עתה מתקיימת פניה נוספת, מיוחדת

 שסובל בעת הזו מחסר גדול.

 בבית עם.  0061:-20:00בשעות     202010.21. זה  ירביעביום  ההתרמה תתקיים

 תרומת דם מוגדרת כפעולה חיונית, ומתקיימת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 'ביטחון קורונה' בבדיקה זו.    –ובטח  מבשל החשש הטבעי מהקורונה, 

 –ד"א מבקשים להבהיר מ

 בריאים. צוות מתרימי הדם הינם אנשים  •

 מתרימי הדם מקפידים לעבוד על פי הנחיות משרד הבריאות •

 ישנה הפרדה מוחלטת בין מתרימי הדם, למערך האמבולנסים ולכן אינם נפגשים עם חולים.  •

 מתרימי הדם משתמשים בחומר חיטוי, כפפות וסדינים חד פעמיים ומסכות מגן.  •

 

 .  עם אישור הורים 17לתרום דם מגיל  ניתן 

 .ומעלה מתבקשים להגיע עם אישור/סיכום רפואי חתום ע"י הרופא  65תורמים בני 

 התורים ינוהלו על ידי הרשמה מראש. על מנת למנוע התקהלות והמתנה מיותרת,

 שאשלח ב'מקומי'.  קישור דרך להיכנס ולהשתבץ  יש  כדי להירשם,

 אופטימלית. רצוי להקדים להירשם, כדי שאפשר יהיה להיערך בצורה 

 עם מסיכה. ולהקפיד, בהמתנה/ברישום, על שמירת מרחק זה מזה.  -, וכמובן יש להצטייד בתעודה מזהה 

 

 – עוף השמים מוליך את הקול 

השמועה עושה לה כנפיים, שמרפאת לביא היא מרפאה שפתוחה יותר שעות ממרפאות הכפר שסביבנו, ובדיקות  

 הדם נעשות בה בתדירות גבוהה יותר. 

נו שבוחרים להגיע למרפאה שלנו ינתיים הולכת וגוברת, של שכניאנו מבחינים בתופעה, שהתחילה בקטן, וב לכן

 לבדיקות.  

 תופעה זו יוצרת עומס במרפאה, והשבוע נוצר תור ארוך במיוחד מחוץ למרפאה. 

 נושא זה הנו מורכב, ואנו מתמודדים איתו כבר זמן רב. 

בין השאר   מרפאה פרטית שלנו. אנו מחוייבים בכל התנאים הקשורים לכך,המרפאה שייכת לקופ"ח כללית ואינה 

קבלתם של אחרים מחברי הקופה. יחד עם זאת אנו מעסיקים, על חשבוננו, אחות פרטית נוספת כדי לתגבר את 

 הצוות....  

 הנושא הובא אל מוסדות קופ"ח, כדי לנסות להגיע למתווה שימתן את התורים.   

 

 ע ולזוזושוב, וחשוב, לנו

 זוכרים לעשות פעילות גופנית כלשהיא, במיוחד בימים טרופים אלה ???  

 סוגרים אותנו מכל עבר, ולכן יותר מתמיד כל כך חשוב לנוע ולזוז !!!    

 דרך איכותית והפגתית מעולה לכל המשפחה !     -צעירים וצעירים פחות, כל אחד על פי יכולתו.  הורים וילדים 

 הקבוע...אבל מה לעשות, זה חשוב !( )סליחה על הניג'וז

 

 המון בריאות 

 בברכה 
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 אריאלה ס.

 

   – לביא כלבבי

לכל מי שיזמו, הגו, וביצעו את מבצע התודה לכל כך הרבה ממלאי תפקיד שעובדים ללא ליאות סביב הקורונה, אשר  ✓

 תודה רבה ! ריגשתם מאד!  –כללה גם הפרשות חלה של האופות לרפואת חולי ישראל  

 ברוכים הבאים!  ,לאילן וחן אלידין שחזרו לגור בלביא  ✓

 תודה!  –למחלקת ספורט במועצה שפינקה את המגרש בלביא ברשתות לשערים ולסלים  ✓

תודה על פתיחת שנת פעילות בסניף בני עקיבא לביא! כיף לחזור אפילו שזה   –לליאור הקומונרית ולצוות ההדרכה   ✓

 !!!  מחניכי סניף לביא    ZOOMכרגע רק ב

פירוק סוכות ניקוי מרזבים, חלוקת פופקורן, תליית בלונים,    לכל המגוייסים השבוע למשימות השונות: ניקוי רכבים, ✓

 תודה על כל הגמדים הקטנים.גדולים! העברת דירות ועוד ועוד----  ותיקים, ניקוי סביבתי, גן אפרים, ניקוי חדר מריון  

********* 

 גיל הרך 

 מזכירה שוב שאין להיכנס כלל לחצרות ולבתי גיל הרך מחוץ לשעות הפעילות  

 אנא דברו על כך עם ילדיכם. 

 שבע-בת

 שיר שלכת אדומה 
 
 
 

 אודמות , אודמות לי צמותייך, 
 בבוקר כעדי 

 בצחוק אדום של שמש מטיילת, 
 ובלילות את זויות עינייך, ילדתי,

 הוא מכסה באדמומית 
 יונה שלי, צוצלת. 

 
 אדום הוא השטיח, הנח לו בחדרי,  אדום

 אדום אדום בצמתך הסרט. 
 אדום ליבו של האדם 

 אדום כדם, אדום. 
 כאור במכרות הפחם,
 כאור הבהובי הגחלת.

 
 שיר שלכת אדומה, 
 שיר לשמש העולה, 
 שיר לארץ החומה, 

 האדמדמת, הגדולה. 
 שיר לורד לשושן, 

 זמר לשכר החם, הנושן, 
 שיר ארגמן. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


