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 פרשת "לך לך":

זרעו לעפר הארץ, אלא הוסיף כאן שיהיו הרבה אנשי    וספר הכוכבים- לא בשביל רבוי הבטיחו כאן, שהרי כבר המשיל רבוי"

אם תוכל לספר אתם- דאף על גב שיש בכל אומות העולם  ך-  כמו שפחד וירא פן יהיו פחותי ער  מעלה שיאירו ככוכבים- ולא 

רך  אנשי מעלה ומאירים לעמם ככוכבים, אבל מעט היו אז לפי ערך ההמון, מה שאין כן זרע אברהם יש גדולי מעלה יותר ע

 ---" ההמון

 ]הנצי"ב[  

 

 

   לכל זמן ועט 

 

בידודי קורונה, אם אין    –  "מעגלים" לייצר אדוות של  שוב כמה הרשת החברתית הצפופה בקיבוץ, עשויה  נוכחנו  השבוע 

הקפדה אדוקה על כללי הריחוק, המסכות והקפסולות- מסתמן שהחיים לצד הקורונה ימשיכו להיות מנת חלקנו בחודשים  

, בדגש על אוכלוסיית הילדים והנוער! אנא עשו כל הקרובים, ולכן החשיבות לא להתעייף מהקפדה על ההנחיות היא קריטית

מאמץ להימנע ממפגשים מיותרים, וגם אם אלה מתרחשים, אז בבקשה הקפידו על כל הכללים- להדביק מישהו ולהפוך אותו  

לחולה קורונה, זה בוודאי לא משא שאף אחד מאתנו רוצה לשאת על כתפיו, אך גם הכנסה של אנשים לבידוד כפוי בחדר  

 זה שם המשחק!  –אחריות אישית  – ר, זה לא תענוג גדול סגו

הכלכלה"   ישיר באי הכנסות    –"על  סגירת מלון הקורונה השבוע, משפיעה מיידית על מצבה הכלכלי של לביא, גם באופן 

מבחוץ, וגם בירידה בהכנסות מעבודת חברים בקהילה- משמעות הדבר היא ששוב עלינו להזכיר לעצמנו, שבכל מקום בו אין  

ניתן   ובכל מקום בו  לייצר הכנסה, עלינו לעשות כל מאמץ לעשות זאת  סיבה לבזבז כסף כעת, נשתדל למעט לעשות זאת, 

 בכוחות משותפים- רק כך נצלח את התקופה המאתגרת הזו, עם יכולת לדאוג לכל צרכינו- 

אליה יש התייחסות נפרדת ומפורטת בהמשך דף  בשבוע האחרון עומדת על הפרק סוגיית המחירים בכלבו,    –   "יוקר המחיה"

על התנהלותנו הקהילתית--- מרגע שוועדת שירותים הבינה שנוצרה סיטואציה בעייתית,  בשולי הסוגיה, מספר מילים    השבוע-

תיקון   אופן  על  מורכב  דיון  התקיים  מכן  לאחר  מטופל,  ושהנושא  במחירים  פער  שקיים  כך  על  מיידי  דיווח  קיבל  הציבור 

חיצוניים שגם להם יש את מהירות  המציאות, ונבחנו מספר חלופות ישימות יותר וישימות פחות, שתלויות גם הן בגורמים  

התגובה שלהם- כל עוד לא היה ברור מה הפעולות שיינקטו ובאילו לוחות זמנים, לא יצאה הודעה מסודרת- אי הוצאת הודעה  

  ,לציבור אינה מבטאת חלילה חוסר שקיפות, או רצון של מי מממלאי התפקידים לפגוע בחברים או להסתיר מהם- להיפך  

ייקת על אופן הטיפול בבעיה, על מנת שאמון הציבור יגדל-  וצון להוציא הודעה ברורה, שלמה, אחראית ומד הדבר נבע מתוך ר

אזר בסבלנות, נאפשר למקבלי החלטות לקחת אותן באחריות ואחרי בחינת כלל האפשרויות,  תחשוב שכולנו כציבור נדע לה 

המתנה של מספר ימים, נכון שממלאי תפקיד יחושו  ובמקרים מורכבים בהם לא מדובר בפיקוח נפש, גם אם הדבר כרוך ב

שיש להם גם מרווח נשימה ופעולה- אין הדבר אומר שלא ניתן לשאול או לבקר, אך יש השלכות למקום, לזמן, ולאופן- תפקיד  

כולנו הוא לשמור על שליחי הציבור שלנו, כי אם התחושה בלביא תהיה שמי שלוקח תפקידים ואחריות, מפקיר את עצמו  

לביקורת לא מידתית, התוצאה תהיה שלא נצליח למצוא מי שיסכים לעמוד בתפקידים ציבוריים- וזו תוצאה שבוודאי שכולנו  

 רוצים להמנע ממנה----  
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בשעה טובה אחרי שאפשרות סינון האינטרנט בלביא "נפלה" לפני מספר שבועות, הותקנה השבוע מערכת    –   "גלישה בטוחה"

בהרצה על מנת לוודא את תקינותה ויעילותה- משפחות שרוצות להכנס לפיילוט של הרצת המערכת,    סינון חדשה, וכרגע היא 

או כאלה המעוניינות להצטרף למסלול האינטרנט המסונן בלביא לטווח הרחוק, מוזמנות לפנות ישירות לתמיכה של סיספרו  

 - o.co.ilsupport@syspr ,במייל  

 שבת שלום!  

 נתי 

 

 

 

 

 

 
 

 הודעות 
 

 מחירים בכלבו 

- מהותית אין בעיה בעצם הרעיון של העלאת  5%לחברים בשיעור של    לפני כשבוע וחצי הועלו מחירי חלק ממוצרי הכלבו

המחיר לצרכנים ]פעולה שנדרשת בשל עלויות תפעול, עבודה, פחת ועוד[, אלא בתזמון שבו ההעלאה קרתה, העלאה שתוכננה  

 בכפוף לאישור האסיפה, ובכפוף להפרטת מרכיב זה- 1010מלכתחילה להתבצע רק בראשית 

ציב של השנה הבאה יועבר לידי החברים התקציב התפעולי הקיים של הכלבו, וכך יהיה בידי החברים  התכנית היא שבתק

מקור לתשלום מחיר מלא על המוצרים שיכלול גם את המרכיב התפעולי, הכלבו יוכל להשית את מחירי התפעול המלאים על  

תוכננת פתיחה של המכירה בכלבו ללקוחות  תית- במקביל מ יהמוצרים, וההשוואה בין קניה בכלבו לקניה בחוץ תהיה אמ

 חיצוניים, שישלמו תעריף גבוה יותר, וכך יהיה מקור נוסף לסבסוד עלויות התפעול- 

בשל   הנוכחי,  בתזמון  בשגגה  שנעשה  המהלך  את  לתקן  ניתן  וכיצד  האם  דילמה  הייתה  האחרון  השבוע  שבמהלך  מכיוון 

 בור בפעולות שיינקטו---מורכבויות טכניות ואחרות, לקח זמן לעדכן את הצי

אחרי בחינה יסודית של הנושא, כעת אנו יכולים לבשר כי בראשית השבוע הבא חמשת האחוזים יירדו בחזרה, ]עד להחלטה  

[ וכי תיתכן בימים הקרובים שוב אי התאמה במחירי חלק מהמוצרים בין המחיר על המדף למחיר  1010באסיפה לקראת  

 הקו", המחיר בקופה יהיה המחיר הנמוך יותר ולטובת החברים-  בקופה, אלא שעכשיו עד ל"יישור

 חנה ונתי 

 לאבי ודינה כהן 

 ולכל המשפחה 

 מזל טוב  

 להולדת הנכדה

   ונדיהבת לאחי 
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 עדכונים מענף הבגד: 

 . בבקשה הגיעו לגהץ לפני כן. 14:00עם המעבר לשעון חורף יכובו  המגהצים במחסן ביום שישי בשעה  •

בבקשה לא להדליקם. לאחרונה הודלק מגהץ לאחר שהצוות סיים את עבודתו   כבוייםכאשר המגהצים  •

 והושאר דולק ולמטה וכתוצאה מכך כמעט נגרמה שריפה של קרש הגיהוץ.

 תזכורת: כביסת חיילים תכובס החל מהשבוע במוצ"ש. •

 הדס שמבי, ועדת שירותים. 

********* 

 מגן הנוי: 

 הזמנת שתילי חורף!! 

 שתילי חורף לשתילה עצמית בבית.על חשבונו גם השנה גן הנוי לא יספק  ,כלכלית יקריםחברים ועצמאות 

או בתיבת דואר של הגן נוי עד   lavliv@lavi.co.il מתבקש להחזיר הודעה למייל עבורו שתילים, מי שמעוניין שנזמין 

 05.11.2020  תאריךל

 והצמחים שהוא מעוניין לרכוש ואת הכמות מכל צמח.. חה,שם משפ ,עם שם

 .אנו נחייב אותו דרך הנהלת חשבונות

 15וכלי בקוטר  12כלי בקוטר  - הרקפת מגיעה בשני גדלים 

 שאר הצמחים מגיעים ברביעיות וכך גם ימכרו  

 הצמחים מגיעים במגוון צבעים אך אנו לא יכולים להתחייב לצבע מסוים ! 

 ם לקנייה : הצמחים הזמיני

                                                          סלסלי כסף 

 לוע ארי גבוה 

 אמנון ותמר פרח גדול 

 אמנון ותמר פרח קטן 

 לובליה שרועה 

 גודטיה 

 

 מחירים )המחירים הנ''ל כוללים מע''מ( :

 ש''ח   4.40  -עונתי רביעייה 

 ש''ח  10.53 –  12רקפת קוטר 

 ש''ח   15.21 –  15רקפת קוטר 
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 אנו נעדכן שהצמחים יגיעו וכל אחד יוכל לאסוף את הארגז שיחכה לו במחסן של הגן נוי בשעה שנקבע.

 בע''ה שנזכה לחורף גשום ומשמעותי, 

 צוות הגן נוי . 

 

 

 

 

 מלב לביא עידכונים 

 תודות 

 – משמחותדות למשפחות שהעשירו ופינקו אותנו לאחרונה במתנות ורוצים לה

 רוז, אבניאל, רוטשילד, מטווך, שלק, ליקסנברג, עמירם מ.   למשפחת

 הנדנדה , כלי האוכל, התמונות, המחשב, ארגז כלי עבודה, פלטת שבת וכיסויים, ומשחקים.  –על 

 תודה רבה רבה !!עילות מאד. כל המתנות שזכינו לקבל, הן יפות ומאירות, שימושיות, ומו

 חברנו זבונו של יסוכה מעאלו נבנית מחוץ ללב לביא פרגולה/בימים  -"ופרוש עלינו סכת שלומך"  –ואחרון חביב  

  –שפתוחה לכול, הינה סוכת נצח, שתנציח את דמותו של הנס –הסוכה  ז"ל. עמנואל הנסהיקר 

 איש של שלום ורוח טובה, שהיה חביב על  כולם.
 

מרכז שפירא. שניים  גרים בישוב מיכה פרנק. מיכה ואשתו אסתר  –בימים אלו נכנס דייר חדש ללב לביא  – דייר חדש 

 מילדיהם גרים בהושעיה, והם שהמליצו למשפחתם להביא את אביהם ללב לביא. )שמעו הרבה דברים טובים(.

   .מן זו לאה צור )דודה של יוסי צור ז"ל(השני בלב לביא. דיירת נוספת שנמצאת כבר זחיצוני מיכה נכנס כדייר 

. מיכה פרנק נכנס לאחר בלב לביא שני דיירים חיצוניים, לקבל רק כבית סיעודי משפחתיכזכור, החוק מתיר לנו, 

מלבד נקודת המבט הכלכלית, בזכות הדיירים החדשים,   .טר לפני מספר חודשים, נפז"ל שהדייר הקודם נחום שטרן 

ץ שנרקם עם משפחות הדיירים )קשר שנמשך גם לאחר פטירת יקיריהם(, וכן בזכותם אנו  אנו זוכים בקשר אמי

 נפתחים ומתרחבים לעולמות חדשים..... 

החוק המגביל הנ"ל, של קבלת שני דיירים חיצוניים בלבד, לא מגביל את קבלתם  - לביא חבר קרובי משפחה של

ללב לביא של קרובי משפחה של חברי הקיבוץ בדרגת קרבה ראשונה. כלומר חבר המעוניין שבן משפחתו יקלט כדייר  

 ה(.  בלב לביא, אין מניעה לקבלו )אין מניעה חוקית, אך כמובן יש לבדוק פרמטרים נוספים של התאמ

 כיון שבית זה נחשב כבית פרטי )לא של משרד הבריאות(, המחיר הוא כמקובל במוסדות כשלנו.  -לגבי תשלום 

 לקרובי חברים ניתנת הנחה בתשלום. מי שהנושא רלוונטי לגביו, מוזמן להתעניין ולבדוק איתנו. 

בלב לביא יצאה החוצה למרחב הפתוח.  ימי הקורונה היו ועדיין מאתגרים, הפעילות העניפה שהייתה  - ימי הקורונה

אף שהפעילות הדינמית שהייתה בין כתלי הבית, חסרה לנו, אנו מנסים לתת את המענה לדיירים הקבועים, ולצקת  

, וכן עובדת תעסוקה שעובדת בלב לביא מגיע בכל שבוע פזיותרפיסט תכנים מתאימים, ואוירה נעימה בתוך הבית.

עם הדיירים בעולמות תוכן שונים, כל אחד על פי רמתו ויכולותיו. זאת בנוסף למענה שנותן הצוות הקבוע, ולחברים  

ללמוד, לשוחח, ולדרוש בשלום הדיירים  -הטובים שבאים ללב לביא בקביעות ובמסירות מדהימה, מדי שבוע 
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 הקבועים.  

 זכינו שאלה הם חברנו !

 רכה בב

 עטרה ואריאלה

 

 

 

   לביא כלבבי

תודה לכל הורי לביא שחתמו על הסכמתם להפיכת בית ספר "יד ששון" לבית ספר מכיל, והצהירו בכך על רצונם  ✓

  85%להיות שותפים למהלך חינוכי חשוב- הגענו למקום הראשון מבין יישובי גליל תחתון, עם תמיכה מרשימה של   

 אשרינו!  –מההורים 

  – לתרצה שעמלה שבוע אחרי שבוע על נקיון בית הכנסת ובית המדרש, ודואגת לכך שיישארו תמיד נקיים ומכובדים   ✓

 מעריכים מאד! 

********* 

 ��חברי קהילת לביא היקרים 

התייחס להודעה בדבריו של נתי על תחילת עבודתה של  בהמשך לשאלון שנשלח אליכם בנושא סינון האינטרנט ברצוננו ל

 הסינון החדשה. מערכת 

בעינינו נושא זה הוא משמעותי  כמנהלת חינוך ברצוננו להתייחס לעניין הגלישה הבטוחה והחשיפה לתכנים שאינם רצויים,  

 .ביותר וחשוב מאוד וכהורים יש לנו תפקיד חשוב ביותר 

י   על חשיפה של  לשנה. הנתונים הסטטיסטיים  ותופס תאוצה משנה  הולך  נוער  נושא הגלישה הבטוחה ברשת  ובני  לדים 

)וכמובן, גם מבוגרים( לתכנים פוגעניים ולסכנות מסוגים שונים הינם מדאיגים ביותר המדליקים אצלנו נורה אדומה ודורשים  

 .מאתנו לעצור ולבחון את דרכנו

בחברה שבה רוב משקי הבית מחוברים לאינטרנט, גדלים הילדים עם גישה טבעית לרשת, והתמצאותם בה נעשית כמעט  

ליה. האינטרנט משמש עבור ילדים רבים בעיקר מקום של בילוי ופנאי וגם אמצעי התקשורת שלהם עם חבריהם. מחקרים  מא

מראים כי השימוש הרב ביותר שעושים ילדים באינטרנט הינו בתוכנות מסרים שדרכם הם מתקשרים זה עם זה. הדבר מוכיח  

 .ידע אלא גם המקום שבו חייהם החברתיים מתנהליםהאינטרנט עבור ילדים הוא הרבה יותר מכלי להשגת מכי 

כי הילדים מבינים באינטרנט טוב מהם. מובן שבמצב איד אלי הילדים משתפים את הוריהם היכן הם  י הורים רבים מודים 

אקראית  גולשים, ואף מספרים אם נתקלו בתוכן פוגעני. אולם אין זה תמיד המצב, במיוחד כאשר קיימת נגישות קלה ואף  

 .לתכנים פוגעניים או לקשרים שליליים

 

במקומות שבהם הילדים מבלים הרבה זמן בגלישה יש לפקח על כך מקרוב. הורה שאינו מתמצא עלול שלא לדעת על סכנות  

טכנולוגיים   באמצעים  להיעזר  ניתן  ברשת.  עושים  שהילדים  מה  אחרי  ולעקוב  להתעדכן  מומלץ  לכן,  הילד.  עומד  בפניהן 

 .ם את המידע הזהולנו חשוב להנגיש לכ  - המאפשרים בקרת זמן ובקרת תוכן 

 

ניתן לראות מהן החלופות   וגם למחשבים בו  ובה מופיע קישור הנוגע גם לפלאפונים  זו  באתר לביא נמצאת הודעה 

 .השונות העומדות בפנינו כהורים, וכיצד אנו יכולים ליישם ולהגדיר את הדברים הרצויים על המכשירים השונים שלנו

 

 ��בכל הנוגע למידע המופיע באתר תודה רבה מאוד לדורון קליין על העזרה  
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, שם נקבל כלים יישומיים בנוגע לתפקידנו  בקרוב נפרסם תאריך בו נערוך שיחה עם קרן וייס בנושא מיניות בריאה בנוסף,  

כהורים בעידן המסכים. הרי ברור לכולנו שהסינון חשוב מאוד, אך הוא אינו מספיק בפני עצמו. קבלת כלים לשיח נכון על נושא  

 .יניבו תוצאה טובה יותר - יחד עם הסינון  זה,

 

 .בברכת גלישה בטוחה לכולם, לרשותכם בשמחה בכל עניין שעולה, מנהלת חינוך


