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 פרשת "נח": 

גם מעוף השמים  .והרמש הרומש על הארץ רב מאד ,דוע כי החיות רבות מאד ומהן גדולות מאד כפילים וכראמים וזולתם"י

מאה ועשרים מיני עופות טמאים יש במזרח וכלם מין איה הם ולעופות  :וכמו שאמרו רבותינו ,מינים רבים אין להם מספר

לא תכיל   ,והנה יצטרך להביא מכלם שיולידו כמותם וכאשר תאסוף לכלם מאכל אשר יאכל לשנה תמימה  .טהורים אין מספר

 ,מך על הנס הזהואם תאמר יעשנה קטנה ויס  !אבל הוא נס החזיק מועט את המרובה  ,אותם התיבה הזאת ולא עשר כיוצא בה

ראה השם יתברך לעשותה גדולה כדי שיראו אותה בני דורו ויתמהו בה ויספרו עליה וידברו בענין המבול וכנוס הבהמה והחיה 

ועוד עשו אותה גדולה למעט בנס כי כן הדרך בכל הניסים שבתורה או בנביאים לעשות מה  ,והעוף לתוכה אולי יעשו תשובה

 ..."והשאר יהיה בידי שמיםדם לעשות שביד א

 ]רמב"ן[ 

 

 

   לכל זמן ועט 

ביום שני השבוע ייסגר מלון הקורונה שלנו בפעימתו השניה, ותחל מלאכת ניקויו והכשרתו קדימה, כשקשה  –מלון קורונה 

הוא לנבא היום אם האורחים הבאים בו יהיו חולי הגל השלישי, או תיירים בריאים עם חזרה לשגרה. כך או כך, הצפי 

שבשבועות הקרובים המלון לא יארח כלל, עובדה שכמובן יש לה משמעות כלכלית לקיבוץ. עם תום הסבב הזה, שוב ראוי 

לציין ולהעריך בשם כולנו, את הנהלת המלון, צוות העובדים, החברים שנטלו חלק במשימות השונות, מבוגרים וצעירים, 

בהוצאות ומיקסום הכנסות, הן בהנעמת השהייה על האורחים החולים, שעשו רבות למען העמידה במשימה, הן למען חסכון 

והן בהקפדה ושמירה על בריאות הצוות. מלון הקורונה כפי שאמרנו מהצעד הראשון הוא גם קרש הצלה כלכלי במציאות בה 

 יישר כח לכל העוסקים במלאכה! –אין תיירות, אך גם נטילת חלק במשימה לאומית חשובה 

בית ספר "יד ששון" בו לומדים ילדינו, מנסה לקראת שנה"ל הבאה להפוך להיות מוכר כ"בית ספר מכיל".   –  ""בית ספר מכיל

בית הספר שלנו הוא ברוך השם כזה ממילא כבר שנים רבות, וקולט לתוכו את כל תלמידי הגליל התחתון, ללא קשר ליכולות 

ר ככזה, תביא לכך שבית הספר יזכה לתקנים מבחינת אלה ואחרות של התלמיד. הכרה רשמית של משרד החינוך בבית הספ

מספר תלמידים קטן יותר בכיתה, עוזרי הוראה בכיתות, הכשרות וליווי, ואיגום משאבים טוב יותר לתלמידים מתקשים 

ומצטיינים כאחד. לשם הגשת בית הספר למכרז, עליו לבוא עם תמיכת קהילת בית הספר, באמצעות הורי התלמידים 

חתום על תמיכתם במהלך בקישור אלקטרוני שפורסם. כל הורה שטרם חתם מתבקש לעשות זאת, על מנת שכל שנקראים ל

 ילדינו ייהנו מחינוך איכותי יותר ומכיל יותר.

הפיחות המשמעותי במספר דירות האורחים בלביא, בעקבות חזרתם ללביא של בני משק בעצמאות  – ציוד ריכוז טכני

דירות לשוכרים חיצוניים, הביא אותנו למצב בו יש לא מעט ציוד של ריכוז טכני שניתן לוותר כלכלית, ומהלך של השכרת 

עליו. כדי שלא נאבד סתם את הציוד, בקרוב יוצע ציוד למכירה פנימה ואז החוצה. הודעה מסודרת תצא בקרוב על אופן 

 המכירה ועל עלויות המוצרים.

 שבת שלום! 

 נתי
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 מהחינוך 

שנתיים נבנית לה מערכת חינוך כמעט מאפס, אנחנו מרגישים שלפעמים נשכח מאיתנו לעדכן   מרגיש כמו שנה, וכל כשכל שבוע 

       אתכם, חברי קיבוץ, הורים ושותפים לדרך בנעשה בחינוך. ננסה לתקן זאת כעת

 אז מה קורה אצלנו בחינוך? 

 

של השגרה המבורכת. ישנם עדיין   תפילות רבות להתמשכותהחזרו בשמחה ובששון לעבודה )כמעט( שגרתית, עם  -גיל הרך 

אתגרים רבים, מבניים ומנהליים, שמצריכים אותנו לחשיבה והתמודדות. אנו נמצאים בחשיבה מול המציאות החדשה  

  )והמשתנה( ומנסים, יחד עם מוסדות הקיבוץ והמועצה, למצוא להם פתרונות שייטיבו עם הילדים והצוות.

 

בכל יום נפגשים התיכוניסטים במרפסת הנעימה של   - תקופת הבשלה, ומיפוי צרכים, פתחנו את "המחרשה"לאחר   -תיכון

  "החדר של מריון" ושם הם לומדים מרחוק, תוך הסתייעות במדריכי התיכון, במתנדבים ובחברים. 

 טובים. עצם המפגש, מהווה הפוגה בריאה ונעימה מהישיבה בבית מול המסך והפרוייקט מקבל פידבקים 

 תודה לאברהם פלנזר שיזם, דחף ועדיין עוזר לקיומו של המרחב. 

 

 בנוסף, מתקיימות פעילויות לכיתות השונות, תוך הקפדה על נהלי הקורונה, בחסות מדריכי התיכון ומדריכי הכיתות. 

 

 התקינה של הענפים.  התיכוניסטים ממשיכים במקביל לעבוד ולתרום בענפי הקיבוץ השונים ותורמים רבות להמשך ההתנהלות 

 

 

  -חינוך יסודי 

לקבוצת בנים וקבוצת בנות וכל קבוצה קטנה   כל שכונה בקיבוץ חולקה   - בשבוע שעבר עבדנו במתכונת של "קפסולות שכונתיות"

קיבלה מדריך או מדריכה שפעלו איתם בשכונה. לשמחתנו, החוויה בכללותה הייתה חיובית, וסיפקה הזדמנות לילדים  

 היכרות אינטימית ונעימה ולפעילויות הפגה. ולמדריכים ל

הילדים. אנחנו ממשיכים להקפיד על כללי ההתקהלות, המרחק   השבוע כבר יכולנו בשמחה רבה לפתוח את המערכת בבתי

 והמסיכה, אך הילדים והמדריכים נפגשו מחדש בסביבת בית הילדים והשמחה רבה! 

 

שיתוף פעולה בין בתי הילדים מרכז הלמידה בהובלה של יהודית מנחם וזהבה  השבוע יוזמה מבורכת של  במקביל, התחילה

 מועלם ובהשתתפותם של מתנדבים רבים: מורים, חברי קיבוץ, בנות שירות וצעירים שמלמדים את הילדים. 

 רחוק". ח זוכה להשתתף בשיעור או שניים פרונטליים המתכתבים עם החומר הנלמד ב"למידה מ -בכל יום, כל ילד מכיתות א 

 מנהלת חינוך מברכת על שיתוף הפעולה הזה ועל תרומתו לעולמם הלימודי )וגם הנפשי( של הילדים. 

 

הן של החשש מהעלייה בתחלואה והן מחוסר היכולת לקיים פעילות    - עם התקרבות החורף אנחנו ניצבים בפני אתגרים נוספים

 יומיומית בחוץ. 

 צח"י לגבי ההמשך. אנו נמצאים בקשר ובחשיבה משותפת עם צוות 

 

 . נסיים באיחולי בריאות וחזרה מהנה ונעימה לשגרה )מתמשכת, בע"ה( 

 

 מנהלת חינוך. 
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 הודעות 
 

 כביסת חיילים

 30-31/10לך י"ג חשון -עם המעבר לשעון חורף החל משבת הבאה פרשת לך

 כביסת החיילים תכובס במוצאי שבת כחצי שעה לאחר צאת השבת.

 ו. שירותים.  -ענף הבגד                                                                                                                          

 

********* 

 ניקוי מסננים:

העונה היא עונת מעבר בין הקיץ לחורף וזה הזמן לנקות את המזגנים. למסננים יש תפקיד חשוב בתפעולו של המזגן. 

מסנן סתום יכול לגרום לרעש, למניעת אפשרות לאויר לעבור בצורה חופשית בתוך המזגן, והכי גרוע אפשרות לכניסת 

ר לנקות עם מברשת, עם לחץ אויר, ואם מישהו רוצה  הלכלוך לתוך המזגן. לכן נא לא להתעצל ולנקות אותם. אפש

 לשטוף במים לא להחזיר את המסנן כאשר הוא רטוב.

 בהצלחה! 

 מתניה

********* 

 מועדת חברים: 

נקיים דיון חברות למשפחות: רוני ושקד ששון, אביגל ואיתן שב והודיה ואור מולאי.   26.10אי"ה ביום שני הקרוב,  . א

. חברים מוזמנים לבוא ולהביע דעתם או למסור לאחד    21:00ר ישיבות במשרד בשעה הישיבה הפתוחה תתקיים בחד

 מחברי ו. חברים: נעמה ר., הדס ש., חיה ר., צבי פ., בניו , נתי ומועי.  
עדה דנה בנושא משך הזמן שעומד לרשות המשפחה לפינוי דירת חברים שהלכו לעולמם )נקווה ובישיבתה האחרונה הו  . ב

חודשים כפי   6חודשים )ולא  3למשך    הדירה עדה החליטה לצמצם את זמן פינוי ולה בזמן הקרוב(. הו בע"ה שלא יהיו כא 

 שהיה נהוג עד כה(.  

 שבת שלום, מועי.  

 

********* 

 

   לביא כלבבי

שמתמידים בכל סיטואציית חיים להמשיך ולתרום! השורות פתוחות תמיד לכל עשרות תורמי הדם  כל הכבוד – ✓

 מוזמנים להצטרף. –לתורמים חדשים... 

 יפים, טעימים ומתוקים! –תודה לכל אופות ואופי הבראוניז  ✓
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 ח' –להורי הילדים א 

 .לומדים ומסיקים מסקנות שבוע ראשון חלף  ואנו

 האחריות להגעת הילדים לשיעורים.ההתמודדות הגדולה שלנו היא: 

ח' מגיעים עצמאית  –ילדי א' ב' מגיעים עם מדריך,        ג'   – מוועדת חינוך הובהר לנו 

   מהבית או מבית הילדים.

. וליידע אותנו במידת לשיעורים  בקביעותיגיעו  שמגיעים נבקש מכם לדאוג שהילדים 

ילדים שאינם מגיעים בקביעות פוגעים בלמידה של הקבוצה, ובמורה שמכין את האפשר כאשר ילד אינו יכול להגיע. 

 השיעור.

את המערכת עם שיבוץ מקומות מידי יום , אנחנו נשלח 9:00-12:15נכון לשבוע הקרוב, הילדים ילמדו בין השעות 

 הלימוד.

 כז הלמידה באופן קבוע. ד לומדות במר-ילדי א 

 ( .JFSלומדים במקומות שונים לפי המקצוע )בית מדרש, גלבוע, תבור, מועדון  –ח -ילדי ה 

 לדאוג שהילדים יגיעו עם החומר המתאים, כלי כתיבה, ומים. מזכירות שישאנחנו 

 הערות והארות יתקבלו בברכה

 !שבת שלום

 זהבה ויהודית

 

 


