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 :חג הסוכות

דרך עראי, אבל היא עומדת במקום אחד, מפני שגלי   ם אי ד, עד שאינה יכולה להיות קבועה כ הסוכה היא שמחה עליונה מא"

ל  ע ונשפע.  מתעלה ומיד בלא שום הפסק השני החדש, שהוא יותר מאיר ויותר משמח, יורד האור של השמחה שוטפים, ואחד

מחלקי הרגע יש סוכה חדשה ממש, ומפני שהשמחה   נראה כאילו הכל היא סוכה אחת, ובאמת בכל רגע ורגע ובכל חלק  ןכ

קדושת הזמן מתפשטת היא על כל אורך הזמן, ברוך   הוא זמן שמחתנו.  ןכ ל  ות, וכאן ההתחדשות היא תמידית, ע התחדש היא  

ד' יום יום, והולכים קוי אורי הקדש ונמשכים בצורה מסותרת, עד שבאים לידי הבעה וגילוי בזמנים המקודשים, בקדושת 

עת קדושה על העולם ועל ישראל, וקדושת ימים טובים, בתור  משפ שבת, תחלה למקראי קדש, בתור קדושה מקורית, שהיא 

 ..".ידי ישראל דקדשינהו לזמנים  הקדש, על מקבלי שפעת

 [ קוק, "עולת ראיה"הר' ] 

 

   לכל זמן ועט

שבוע שבו מספר החולים עלה, מספר המבודדים עלה,    -השבוע החולף היה שבוע מאתגר מבחינת קורונה    -  "מנע מגפה"

מבוטלת נכנסה לבידוד שני ברצף תוך מספר ימים, חלק מהאנשים היו בבידוד ביום כיפור אחרי ששהו בסיטואציה  קבוצה לא  

כאמור, אתגר. על מנת להתמודד עם האתגר, גם אנחנו שינינו תכניות, ואם מלכתחילה היה ברור לנו    –זהה גם בראש השנה  

פחה על פנינו, והזהירות תופסת מקום משמעותי יותר. דחינו את  שנכון לאפשר פתרון קהילתי לילדי לביא, הרי שהמציאות ט

, כמו גם  הפעלת המענה הקהילתי, עצרנו את החזרות ל"שלום לך י"ב", ואנו פועלים כל העת בהסברה בנוגע לריחוק ולמסכות

]ימי בידוד כראוי  14בהקפדה על הוראות בידוד ועל השלמת מלוא   בלביא, מראה    המציאות גםשעות למי ששאל...[    336! 

 ים מופיעים ביום האחרון לבידוד.פטוממשלפעמים סי

אירועי השבוע האחרון גם הוכיחו, ששיקול דעת לחומרה בנושא הבידודים, גם אם אינו תמיד פופולארי הוא נכון, וכי נקיטה  

כבר קצת נדוש  ה  אולי זבמשנה זהירות, מביאה לקטיעת שרשראות הדבקה וחוסכת חולי ובידודים ממעגלים רחבים יותר.  

הוא   הדבקה,  לאי  המרכזי  המפתח  באמת  אבל  הנחיות,  אותן  את  מאיתנו,  להשמיע  ואחד  אחת  כל  של  אישית  אחריות 

ביטול "סבב  גם צעד כמו  גיינה. התקווה היא, שיהימנעות ממפגשים חברתיים, שמירת מרחק, עטיית מסכות ושמירה על הב

שמירת הילדים וההורים על שהייה בבית גם במועדים אחרים,  ככלל,  , ו]שאף קיבל תוקף חוקי ממדינת ישראל[  הסוכות"

והמבודדים החולים  בהיקף  ניכרת  לירידה  יתבצע  יובילו  זה  אם  גם  בשמחה,  הסוכות  חג  את  לחוג  תקווה  לכולנו  ויתנו   ,

  . במתכונת משפחתית מצומצמת בלבד

את הלב לעמוד על העובדה שחברי קיבוץ לביא נרתמו  עם כניסת החג האחרון בסדרת חגי תשרי, מחמם    -  "מבשלים באהבה" 

ובגדול, לפרוייקט "מבשלים באהבה" של תנועות הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית, ששם למטרה להביא ארוחות חג חמות  

מנות חמות, ועשו את החגים    200לבתי אב שנזקקים לתמיכה בעת הזו. חברים בלביא פתחו את ליבם וכיסם, תרמו מעל  

  – שמחים יותר לשכנים יקרים באזור שלנו. יישר כח ליפעת ליכטנפלד שהרימה את הדגל וריכזה את הפרוייקט בלביא האלה  

  "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך".

 שבת שלום!  

 ! חג סוכות שמח 

 נתי 
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 "בין ימים נוראים לזמן שמחתנו"
 מחשבות על הזמנים המיוחדים העוברים עלינו. 

"אחת שאלתי מאת  ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכה  
ביום רעה יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני."  פסוקים אלו שגורים על לשוננו מתוך אמירת הפרק "לדוד ה' אורי 

יש בתחושתי  אלול.  חודש  ראש  מאז  ביום  פעמיים  בתפילה  האלו   וישעי"  בימים  מיוחדת  משמעות  הזה  לפסוק 
",  מבית הכנסת  '  ובתקופה הזאת. ראשית, בימים אלו ממש כאשר בתוקף הנסיבות הוא הוכרחנו לגלות מ"בית ה

היפה שלנו בשל המגיפה המאיימת על העולם כולו, תפילה זו מבטאת באופן הפשוט ביותר את הכמיהה של כולנו  
 לנו ברוב עם והדר כבשנים היפות הקודמות.לשוב לשבת בבית ה' בבית הכנסת ש

בנוסף לכך, העובדה שהימים הנוראים עברו עלינו, יהודים שומרי תורה ומצוות בכל העולם באופן שונה ומוזר, מעלה 
מה יכולה להיות המשמעות הרוחנית, הדתית של עניין זה? בזמנים הללו שאין נביא    -  אצל רבים מאיתנו שאלה

לומר לנו בבהירות  ובוודאות מה רוצה ריבונו של עולם שנלמד מכך? ) כפי ששואל ישי ריבו   בישראל, אין מי שיכול
בשירו היפה "כתר מלכות" מה אתה רוצה שנבין מזה( ובכל זאת דומה שכיהודים מאמינים וכאנשים חושבים איננו 

 .. פטורים להידרש לשאלה זו גם אם לא תהיה בידינו תשובה מוחלטת  שתתיישב על ליבנו.
האם היציאה החוצה מבתי הכנסת הנוחים והנעימים שלנו באה לקרוא לנו לצאת מאזור הנוחות שלנו ולהשקיע 

 יתר מאמץ בעבודת ה' שלנו, בניסיון האישי שלנו לפגוש את ה' בחיינו?  
 או האם היא קוראת לנו להפיץ החוצה את האור שנמצא בנו פנימה בבתי הכנסת ובבתי המדרש שלנו?  

 לי ושמא היא פשוט חלק מהשיעור הגדול בענווה שהעולם כולו לומד דרך המגיפה הלא צפויה הזו???או שאו
  

של חג    דכך או אחרת, עומדים אנו לפני חג סוכות אשר גם הוא יהיה שונה מבעבר. חז"ל לימדונו שיש בסוכות מימ
אל ישבו בסוכות, מלמד שכל ישראל שמחה ציבורי, כללי ואולי אף המוני, כפי שדרשו את הפסוק "כל האזרח בישר

ראויים לישב בסוכה אחת". השנה, לעומת זאת, הסוכות שלנו יהיו צנועות, משפחתיות ומצומצמות יותר וזה מוביל  
היא, שאת שני החגים   אותנו אולי לאחת המשמעויות הראשוניות של החג. אחת הנקודות המשותפות לפסח ולסוכות

מלי יום האלמנטרי הנדרש לחיי האדם מן היישוב. המצה היא הלחם  הפשוט והמינהאלו אנחנו חוגגים עם המינימ
ביותר, והסוכה היא מבנה המגורים הצנוע והבסיסי ביותר לחיי אדם. נראה, כאילו רוצה התורה בימי מועד אלו  

המשובח   המזכירים את יציאת מצריים להביא אותנו לתובנה שהשמחה, הביטחון והאושר שלנו, אינו מגיע מהאוכל
שאנו נהנים ממנו, ואף לא מהבית היפה והנוח שאנחנו דרים בו. יש משהו אחר הבא מעבר לנו שהוא המקור האמיתי 

 של הביטחון והשמחה בחיינו. 
"כי יצפנני בסוכה ביום רעה" דווקא הסוכה החלשה לכאורה, היא הדימוי שדוד המלך משתמש בו על מנת לבטא  

גם בתפילתנו "ופרוס עלינו סוכת שלומך" דווקא הסוכה  הרעועה שמבין חרכי הסכך   את תחושת הביטחון בה',  וכך
הארוכה.   בדרכו  ישראל  עם  את  העוטפים  הכבוד  ענני  את  מסמלת  הכוכבים,  נראים  במיוחד,  שלה  השנה  ואולי 

שלנו,  המשפחתית  הקטנה  לסוכה  תהא  האחרונים  בחודשים  התערערו  בחיינו  ה"בטוחים"  מהדברים  כשהרבה 
 בך ה' חסיתי בל אמוטה לעולם""שמעות נוספת שתעמיק בנו את האמונה והתפילה  ש מ
 

 .הלכות ומנהגי החג לסוכות בזמן מגפה

  ך ללא ברכה. מציע שכל מנין יחליט האם לקרוא "א. מנהגנו לקרוא קהלת השנה בחג הראשון. אפשר לקרוא מתוך תנ
 .בשחרית או להעביר לשעת תפילת מנחה )לפניה או לאחריה( כאשר מזג האוויר נוח יותר

ב. הושענות שבימי חול המועד. מאחר והקפת כל הציבור בלולביהם עלולה לגרום לקרבה פיזית בין האנשים, הצעתנו  
מ' זה מזה. כל שאר   2ק אנשים שרק הם יקיפו את ספר התורה כך יוכלו לשמור מרח 5היא שהגבאי יפנה כל יום לכ

 .הציבור יעמוד במקומו בעת ההקפה

ג. תפילות הושענא רבה יהיו בשכונות ויש להקפיד היטב בהקפות על שמירת מרחקים על פי ההוראות. עדיף לוותר 
 .ריאותעל ההקפה מלוותר על שמירת הוראות הב

יבור יעלה לתורה בשמחת תורה, זהו ד. בשמחת תורה המנינים בשכונות כמובן. אין שום חובה הלכתית שכל הצ
ההקפות יכולות   .מנהג נאה, אך מחשש של אי הקפדה על הוראות הבריאות נראה לי שכדאי לוותר עליו בשנה זו

או    והציבור ,במרכז  ארון הקודש יעמודערך על פי המתכונת המקורית שלהן, וכך נהגו במקומות רבים בעבר:  ילה
באמירת הפסוקים ובשירה, כמובן בשמירה על המרחקים הנדרשים. בדרך   חלקו מקיף אותו, פעם אחת בכל הקפה  
  .דקות 15זו כל ההקפות כולן לא תארכנה יותר מ

 .אבינו מלכנו מנע מגפה מעולמך

 הרב יהודה גלעד                                                                                                          .מועדים לשמחה ולבריאות איתנה
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 הלכות סוכות 

     תשבו כעין תדורו

כעין )=כמו( תדורו, כלומר המצווה היא לגור בסוכה שבעה    – . אמרה תורה בסוכות תשבו שבעת ימים. ופירשו חז"ל: תשבו  1 . א

 ימים ויש בהגדרה זו להחמיר ולהקל. 

. להחמיר כיצד? אמרו חכמים: כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע ודירתו ארעי. פירוש הדבר הוא שבסוכה צריך לא  2

 , המקום לכל אלה הוא בסוכה ולא בבית. רק לאכול, אלא גם כשאדם מבקר אצל חברו, או קורא או נח או שומע מוסיקה 

כשם שאדם הגר בבית, אוכל לפעמים אכילת ארעי מחוץ לביתו,    –.  להקל כיצד? אכילת ארעי מותרת מחוץ לסוכה. ומדוע?  3

 כך גם זה שמצווה לגור בסוכה רשאי לאכול אכילת ארעי מחוץ לסוכה. 

.  ועוד קולא. "מצטער פטור מן הסוכה". כשיורד גשם או כשיש בחוץ יתושים מטרידים ועוקצים, מותר לאכול בבית. אף על  4

פוטרים, ואין אדם פטור ממצוות תפילין גם אם עליו ללכת גשם כדי להשיגם. וגם   פי שבשאר המצוות אין הגשם או צער 

כאן אותו עקרון. "תשבו כמו תדורו". כשם שאדם הגר בבית שהגשם דולף לתוכו עזב את ביתו ומחפש לו מקום אחר,  

 אמנם הסוכה היא ביתך, אבל אם עכשיו קשה לגור בה, חפש לך מקום אחר.  –כך גם בסוכות  

השינה בסוכה מוזכרת במשנה כחובה גמורה, שאפילו שנת ארעי צריך לישון בסוכה. והדבר מובן, אין לך מעשה של  .   5

דין   לכולם  היה  בלילה, שבגללו  הקור  היתה  בחו"ל,  רבים  בזה  נהגו  שבגללה  הסיבה העיקרית  שינה.  כמו  "מגורים" 

 חשוב להחזיר עטרה ליושנה ולישון בסוכה.  "מצטער" הפטור מן הסוכה. כשזכינו לאקלימה הנוח של ארץ ישראל,

יש לשים לב לכך שדפנות הסוכה )קרי אריגי היוטה הנהוגים במקומנו(, תהיינה קשורות היטב מלמעלה ומלמטה למסגרת   . ב

 הסוכה ולא תעופפנה בכל רוח מצויה. 

 : כיצד בדיוק יש לנענע את הלולב, לאיזה כיוונים ובאיזה פסוקים בהלל? שאלה  . ג

 : תשובה

פעמים לכל כיוון על פי סדר זה: מזרח, דרום, מערב, צפון,    3סדר הנענוע על פי מנהגנו הוא כדלקמן:: מוליך ומביא   .1

 מעלה ומטה. יוצא שבבית הכנסת שלנו הוא פונה לדרום, הסדר הוא שמאלה, קדימה, ימינה, אחורה, מעלה ומטה. 

שמנענע וכן לאחור, יטה ראש הלולב על כתפו" )משנ"ב  "אינו צריך להפוך פניו לצד שמנענע רק יטה ראש הלולב לצד  .2

 תרנ"א סק' מס' י( 

כשמוליך ומביא לכל כיוון יכסכס מעט העלין )והמנענעים בכח עד שכמעט הלולב נשבר על ידי זה הוא טעות" )מ"ב   .3

 מ"ג(. 

פעמיים    –שיעה נא"  הש"צ מנענע כשאומר "הודו לה'", ו"יאמר נא" )סה"כ פעמיים( )ולא ב"יאמרו נא"(, ב"אנא ה' הו .4

 פעמיים.  –)ולא ב"הצליחה נא"( וב"הודו" שבסוף 

ארבע פעמים! )כלומר גם כשאומרים "יאמרו נא בית אהרן", ו"יראי ה'"( ב"אנא    – הקהל מנענע  כשאומרים הודו לה'   .5

 כחזן.  – פעמיים, כמו החזן וכן ב"הודו" שבסוף ההלל פעמיים  – ה', הושיעה נא" 

 נע לשום כיוון. כשמזכיר שם ה' לא ינע .6
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 ודעותה

 

 
 נסיעות לבדיקת קורונה 

 על מנת למזער סיכון הדבקה בכלי הרכב המשותפים שלנו, אנו מזכירים כי מבודדים או חולים            

 על מטרת נסיעתם,   ליידע את הדר שירןבפוטנציה שנוסעים לבדיקות קורונה ברכבי לביא, מתבקשים           

 על מנת שיוכלו לקבל הנחיות בדבר ניקוי וחיטוי הרכב לאחר השימוש, ועל מנת שניתן יהיה להשבית            

 אותו ולאוורר אותו לפני שימוש של הנהג הבא ברכב.           

 אנא הקפידו על כך,  חשוב מאד !!!           

 

 עידוד בבידוד 

   -לפני מספר חודשים כתבתי על הקונפליקט הקיים בין   

 המחוייבות שלנו כצח"י, לעמוד בדרישות החוק )!!!( של איסור פרסום שמו של מבודד,   –מחד 

 הרצון והצורך החברתי והציבורי, לתמוך ולעודד את המבודדים.  - ומאידך 

 בתוך הקונפליקט הזה ניסינו להתפתל ולהתנהל.....

 

   -עתה 

לציין, שמערך ה"עידוד בבידוד" , המתנהל זה תקופה, ע"י רוני ששון ומאיר רוזנברג, מצליח להתמודד עם   שמחה

 הקונפליקט הנ"ל ועובד מצויין ! 

המבודדים, ברובם הגדול ביותר, ב"ה, כבר לא חוששים/מתביישים או נמנעים למסור את שמם לרוני ומאיר.  וכך, 

ל צוות חוץ ממסדי זה, להפנות את החברים הרבים, שכל כך רוצים להעניק  בזכות שתוף הפעולה של המבודד, יכו 

 מליבם הרחב, פינוקים, או כל עזרה לוגיסטית נדרשת . 

   –כך כולם יוצאים נשכרים 

המבודדים עצמם, שזוכים ליחס, לעזרה, והפוגה קלה מבדידותם, והחברים הרבים שמבקשים בטוב ליבם, להושיט 

 מעצמם למען אחרים. יד, לחזק, לפנק, ולתת  

 אשרינו שזאת קהילתנו 

 שנזכה להרבות בקרבנו אהבה בבריאות טובה 

 אריאלה                                                                                                                                                      חג שמח

 ************ 

 
 מועדת דת

  לקחת מרחבת בית הכנסת. יהיה   ניתן  19:30צאי שבת החל מ במו–חלוקת ערבות 

 זמני תפילות בחול המועד : 
 ברחבת בית הכנסת   5:50/  6:45/  8:00 –שחרית 

 ברחבת בית הכנסת             16:40/   17:45  –מנחה 
 בשכונות                                    -ערבית 

 בשכונות שחרית-הושענא רבא 
 שבת שלום וחג שמח רועי שמרון                                                                                                                       
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 משו ממש"א:

 פתיחת הסגר נכנסנו כולנו למתכונת שונה )מוכרת ושונה מהגל הקודם...(עם 

 יש התגייסות יפה מאוד של חברים, צעירים ותלמידים ואנו תקוה שנצליח לתת מענה לכולם. 

 שוב יצאו לא מעט עובדים שכירים לחל"ת, ואין ספק שעצם הצעד הזה נכון לקיבוץ אך מאתגר אל מול העובד. 

 היא שהעובדים מקבלים את המהלך בהבנה.  לשמחתנו, ההרגשה 

 

 זו הזדמנות לומר תודה גדולה לאותם אנשים רבים שכבר תקופה ארוכה נושאים בעול המציאות המשתנה והמאתגרת.

 אם בעלי תפקידים, מנהלי ענפים, והרבה אנשים טובים באמצע הדרך....

 מובן הדבר כלל ונכון לכולנו לזכור לפרגן האחד לשני בתקופה זו.  לא 

 

 השגרה......   –ובמקביל 

 מזכירה כי אנו מחפשים יו"ר לחנוך, מנהל אירועים במלון, 

 יצאו פרסומים בעבר. 

 אם יש מתעניינים מוזמנים לפנות.  

 

 ובנוסף:  

 לענף המטע דרוש עובד 

 להצטרף לצוות המטע,    חברים המעוניינים ורואים עצמם מתאימים

 מוזמנים לפנות לצוות מש"א או לאחיה עמירם. 

 דרישות: 

 יכולת פיזית ממוצעת 

 טרקטור  רשיון

 יחסי אנוש טובים 

 המשרה הינה לטווח ארוך  נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות

 

 גלילה ורותם )שיצאה אף היא שוב לחל"ת.... (  חג שמח ושבת שלום                                                                                     

 

 

 

 

 וכל המשפחה מאיר לזיוה 
 

 להולדת   מזל טוב 
 

   , האחיין, הנכד 
 בן לנועה ובארי  
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 הורים ומשפחות לחיילים ובנות שירות לאומי בגליל התחתון  
 אנחנו כאן בשבילכם! 

 
רובה ואתם רוצים  ת או בנות שירות לאומי שבעקבות הנחיית צה"ל לא חוזרים לביתם בתקופה הק\יש לכם בן משפחה חייל

 כביסה או כל דבר אחר?   \להעביר אליהם חבילה
 ועדכנו אותה.   054-244-6423 חייגו לשרי לרנר רכזת חיילים משוחררים ומלגות) אפשר גם בוואטס אפ( במספר 

 ם. בת שירות ונעביר להם את החבילות שלכ  \בימי חול המועד של חג הסוכות אנו נוציא רכב מיוחד שיגיע לכל חייל.ת
 . 5/10בבקשה העבירו את החבילות דרך רכזי חיילים וצעירים ביישוב עד ליום שני ה

      חושבים עליכם ועושים הכל למען החיילים שלנו 

 מועצה אזורית  -מח' צעירים    שרי לרנר                                                                                                                                 

 

 

 20:00בשעה  4.10משפחות המעוניינות להעביר חבילה אנא הביאו את החבילות למזכירות עד יום ראשון 

                                                                                        ועדת צעירים -יהודית                                                         חג שמח ושבת שלום    שם, מ.א. פרטי הבסיס -ולציין 

 

 ************ 

 ,חברים יקרים

 .*בעקבות החמרת הסגר אנו עוברים להפעיל את *הספריה אונליין

 ?אז איך עושים את זה

 :אפשרות א 

   אם את/ה יודע/ת את שם הספר בו את מעוניין/ת היכנס/י לאתר הספריה

 https://lavi.libraries.co.il/BuildaGate5library/general2/company_search_tree.php?mc=0  במקומי  מופיעהלינק 

 .י על חיפושנכנס/ת לחיפוש בקטלוג וכותב/ת את שם הספר בשורה הצהובה לאחר מכן לחץ/ 

 .הוא יוצג בשורה מתחת - אם הספר קיים בספריה 

 .אם הספר מושאל תופיע מסגרת אדומה

 .WhatsApp ( 0503278236 )אם הספר זמין תופיע מסגרת ירוקה, ואפשר לשלוח לי בקשה ב

 :אפשרות ב 

 ,אם אינך יודע/ת שם של ספר מסויים

 : Googleב   רשום/י 

 .'ן היסטורי, מתח וכו, רומ 10ספרים ממולצים לגיל 

 ,קרא/י המלצות על ספרים, בחר/י ספר 

  .php?mc=0https://lavi.libraries.co.il/BuildaGate5library/general2/company_search_tree,  היכנס/י לאתר הספריה

 . והמשך/י כמו באפשרות א 

      במידה וההודעה  ן, , בשביל שנספיק להכין את הספר לאותו יום ונודיע לכם/ן כשמוכ 10:30כדאי לשלוח הזמנות עד השעה  *

 .נשלחה מאוחר יותר נכין למחרת 

 .מחוץ לספריה ספרים להחזרה יש להניח בארגז ההחזרות  *

 .נשמח להביא את הספרים אליכם הביתה -מבודדים, חולים ואנשים בסיכון   *

 .מבודדים וחולים מתבקשים לא להחזיר את הספרים עד תום הבידוד **

 .( 0503278236 )  לכל שאלה ניתן לפנות אליי *

 .אפי                                                       הרבה בריאות וחג שמח                                                                     

https://lavi.libraries.co.il/BuildaGate5library/general2/company_search_tree.php?mc=0
https://lavi.libraries.co.il/BuildaGate5library/general2/company_search_tree.php?mc=0
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 הבהרת נושא שרותי הנוי הניתנים לתושבי לביא. 

 במסמך זה המילה חברים היא גם במשמע עצמאות כלכלית 

  .ענף הנוי הוא ענף המטפל בעיקר בפרהסיה הציבורית  .1

פרויקטים [ תהייה  – כל עבודה אשר תתבצע ע"פ בקשת ענף ]מדובר על עבודות אשר אינן בשגרה הציבורית  .2

 במימון הענף המבקש ע"פ הצעת מחיר אשר תינתן מראש ובאישור וחתימת המזמין. 

לא יחולקו שתילי חורף לחברים, גן הנוי ירכוש צמחים והציבור מוזמן לרכוש ממנו ] יצא  2021  – 2020 השנה .3

 מסמך מסודר בעניין להזמנה מראש [.

 השאלת ציוד גינון של גן הנוי לחברים מיועד אך ורק לשימוש בתוך לביא לצרכי החברים בלבד. .4

 ניין זה בגן הנוי. כל קבלת ציוד מותנת בקבלת אישור מראש מהאחראי לע .5

 לפני כל שימוש בציוד יש לקבל הדרכה מלאה לצורך בטיחות ושמירה על הציוד.  .6

נזק הנגרם לציוד באופן שעלול להתפרש כרשלנות או עבודה לא לפי הנדרש יגרור את השתתפות החבר   .7

 בהוצאה הכספית הדרושה לתיקון הכלי או רכישת כלי חדש.

 ., הדבר תלוי בשיקול דעתו של מרכז הענףלחבריםלא כל כלי עבודה יושאל  .8

חברים יוכלו לרכוש ציוד   עם זאתענף הנוי לא מספק לחברים ציוד להשקיית הגינות הפרטיות שלהם.  .9

ולהיעזר באנשי הנוי לצורך תיכנון מערכת ההשקיה. ] על החבר מוטלת האחריות לברר את העלויות של 

 הציוד לפני הרכישה מענף הנוי לא תתאפשר החזרת ציוד [.  

מקובל בלביא ובאישור מנהל הקהילה [, כאשר חבר "יעביר" את גינות הפרטית טיפול בגינות וותיקים ] ע"פ ה .10

לתחזוק ענף הנוי, מרכז הנוי בשיתוף מרכז/ת ועדת וותיקים ומנהל הקהילה יחליטו כיצד תראה הגינה ומה  

שר יהיה גודלה ואופייה ]גינת טוף, גינת עציצים...[ ע"מ שהטיפול בגינה יעלה בקנה אחד עם תקציב השעות א

 יוקצה לעניין זה כמו גם המחיר. 

 במקומות מרכזים. רק משם צוות הנוי יאסוף את הגזם בתדירות אשר תקבענקודת איסוף גזם בקרוב ימוסדו  .11

 -ל  whatsapp או קריאה לגן נוי תתבצע דרך אתר הקיבוץ , פניות דחופות בלבד אפשר לשלוח אלי \כל פניה ו .12

 סער גולד  0503231565

 חג שמח צוות גן הנוי ! שנה טובה ו         
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 מהנעשה בועדת קליטה  -קליטה בנשמה 

עבר זמן מאז העדכון האחרון שלנו מהנעשה בוועדת קליטה. בנוסף, אנו מודעים וקשובים לחשש שנשמע ע"י חברים באסיפת  

 סיכום שנה והתחושה שהקליטה נעצרה, ולכן חשוב לנו לעדכן ולשתף בנעשה בוועדה בחלוף הזמן. 

 נושאים עיקריים:  3 - הטיפול בתחום הקליטה מחולק ל

 מבחוץ לקליטה אצלנו בלביא  איתור וקליטת משפחות  .1

קליטת בני משק בכלל, ובפרט אלו שנמצאים בלביא בשנתם האחרונה בעצמאות כלכלית )עד אז המשפחות הן   .2

 באחריות וועדת צעירים( 

 ליווי של כל המשפחות בלביא הנמצאות בשלבים השונים של תהליך הקליטה  .3

ואנו מתמודדים עם צורך להתנהל בתנאי אי וודאות, וההשלכות  גם על פעילותה של וועדת קליטה לא פסחו השפעות הקורונה, 

של כך על קידום תהליכים בכלל, ואלו של וועדת קליטה והמשפחות הנמצאות בשלבים השונים, בפרט. אז קצת על המתרחש  ב

 בתקופה האחרונה: 

 קליטת משפחות מבחוץ:  .1

משפחת צבי   - וועדת קליטה ושתי משפחותלאחר כנס הקליטה שקיימנו בסוכות אשתקד, התקבלה החלטה הדדית של  

להמשיך בתהליך הקליטה, והתקיימו    -ושירן פלנזר ומשפחת אורון ואורטל חלבי )משפחות מקסימות חשוב לומר( 

מיונים, ביקורי בית ושבתות קליטה. לצערנו ולצערם, בשל הקורונה, נעצר התהליך בעיצומו, שכן מכון האבחונים סגר  

ארוכה ובשל כך, חל עיכוב רב שלא איפשר לעמוד בלוח הזמנים והגעת המשפחות ללביא   את פעילותו למשך תקופה

כמתוכנן. כפי שניתן להבין, זהו קושי רב למשפחה לעבור באמצע שנת לימודים, כאשר חלק מההורים   2020באוגוסט 

הות את ההגעה ללביא  עובדי הוראה, והילדים הצעירים נכנסו כבר למסגרות חינוך. לכן שתי המשפחות החליטו להש

ואנו שומרים איתן על קשר בכדי להחזיק את רצף התהליך ולתחזק את הקשר שנוצר. אנו מאחלים להם ולנו, כי ברגע  

 . 2021מתוכנן כי יגיעו ללביא באוגוסט  -שיתאפשר, יסיימו את תהליך האבחון וככל שזה יעלה בהצלחה

אפשרות לקיים כנס קליטה בחוה"מ סוכות השנה, אך חשוב לציין   לצערנו, מסיבות מובנות, אין  - ועוד מחירי הקורונה

שדורון, מרכז וועדת קבלה, ממשיך לקבל פניות והתעניינות רבה לבחינת אפשרות קליטה בלביא לאורך כל השנה,  

 וישנו קשר רציף בין וועדת קבלה וועדת קליטה ועדכונים הדדיים. 

 קליטה של משפחות בעצמאות כלכלית:   .2

זוהר ונעה אוברמן ונופר ועוז קורן. מסיבות   - יו אמורות להתחיל בתהליך קליטה שתי משפחות יקרות לנוא. הקיץ ה 

הקורונה שהשפיעה גם כאן, ניתנה לשתי המשפחות האפשרות להאריך את  ו, "פנינו לאן תהליך "תחילת שונות, ביניהן  

כבר חלק  שלב העצמאות הכלכלית עד לקיץ הבא. שתי המשפחות בחרו להאריך בין חצי שנה לשנה, ומבחינתנו הם 

 משכבת הנקלטים ושותפים מלאים לנעשה. 

ב. כזכור, האסיפה אישרה את ההצעה של צמ"ד להאריך עצמאות כלכלית עד שלביא תגבש "פנינו לאן" )או עד קיץ  

, המוקדם מביניהם(. הצעה זו נועדה לאפשר למשפחות פרק זמן נוסף לקבל החלטה לגבי מגוריהם בלביא  2022

הצומת בה לביא עומדת. אנו שומרים על קשר עם המשפחות הנמצאות בשלב זה, ונושאים   ורצונם להיקלט, אל מול

 תפילה כי יבחרו לראות בלביא את ביתם. 

 משפחות הגרות בלביא ונמצאות בשלבי קליטה שונים:  9כיום ישנן  - ליווי משפחות נקלטות הגרות בלביא  .3

 יה ואור מולאי. רוני ושקד ששון, אביגל ואיתן שב והוד   -  לקראת חברות     

 רונית ומוטי אורנשטיין, חרות ומתניה שוורץ ויסכה והדר שירן.  -  מועמדים טריים     

 מיקי ודוד אלירז.   -  אורחים לקליטה     

 נעה וזוהר אוברמן ונופר ועוז קורן.  -  לקראת כניסה לאורחות לקליטה     
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ם משפחה מאמצת. אנו משתדלים להיות כתובת  לכל משפחה נקלטת, ישנו מקשר מהוועדה ולמשפחות שהגיעו מבחוץ יש ג 

 עבור המשפחות בכל נושא וצורך טכני, חינוכי, קיבוצי ורגשי.  

פי שהצבנו לעצמנו כמטרה לפעילות הוועדה, אנו מארגנים אחת לכמה זמן, מפגש לנקלטים סביב נושא או התייחסות למעגל  כ

ם אלו את שכבת הנקלטים, את המשפחות בעצמאות כלכלית הגרות  השנה. עד בואה של הקורונה למציאות חיינו, הזמנו לאירועי

בלביא וכן את הזוגות הצעירים שטרם השתחררו מהצבא. בשל הקורונה, אנו נאלצים לצמצם פעילות והתקהלות על מנת לעמוד  

כי   תקווה  אנו  בלבד.  הנקלטים  הוזמנו  בהמשך,  נספר  עליהם  האחרונים,  האירועים  ולשני  בהנחיות,  נשוב  באחריות  במהרה 

 למפגשים רחבים יותר. 

 אז מה היה לנו מאז העדכון האחרון? 

*בחורף, באווירה ביתית וקרובה, ארגנו "בית פתוח" בו התארחו, בקבוצות קטנות, משפחות )נקלטות ועצמאות כלכלית( בבתי  

יחה פתוחה על נקודת מבטם על החיים  לש  -   רקה ורפי שטרן, חיים ואניקה קליין ומרדכי ועירית גילה הרב מאיר וזיווה, ש   - חברים  

 בלביא בראי השנים ובהווה. שמענו תגובות חיוביות מאד הן מהמתארחים והן מהמארחים ורצון למפגשים רב דוריים נוספים. 

עם בעלי תפקידים שונים בלביא במטרה להנגיש את תפקידם ותחומי אחריותם ואיפה    TED*לפני זמן לא רב, ארגנו ערב בסגנון  

גש כל אחד מאתנו בחיינו כאן. שמחנו לארח בערב זה את נתי )מנהל קהילה(, חיים )יו"ר עסקי(, יאיר )יו"ר מזכירות(, אורית  זה פו

והיה נחמד לפגוש מקרוב את האנשים  )מרכזת וועדת מינויים( וגלעד )יו"ר נשיאות אסיפה(. המידע והשיח היו מעניינים ועשו סדר,  

 שמאחורי התפקיד. 

ני החגים )והסגר(, נפגשנו להרמת כוסית ואיחולים לשנה חדשה, טובה, פשוטה ובריאה. תודה לרב יהודה ולמיקי אלירז  *וממש לפ

 שכיבדו אותנו בדברי טעם שיצאו מהלב ונכנסו ללב. 

צורך שעולה.  וללוות בכל  אנו מאמינים בשמירה על קשר רציף עם המשפחות במטרה להיות כתובת בשבילן, לסייע    כוועדה, 

ה בשל הקורונה, )כמו קליטת משפחות מבחוץ( אנו משתדלים לשים דגש  במיוחד כעת, כאשר תהליכים מסוימים נמצאים בהשהי

על המשפחות שכבר כאן, איתנו. אמנם התקופה מחייבת משנה זהירות ואחריות על הבריאות של כולנו, ולכן ישנו קושי  מובן  

אנו משתדלים לעשות את ההתאמות הנדרשות על מנת לקלוט הכי טוב שאפשר  באירוח והזמנת משפחות נקלטות להכרות, אך 

הנדרש,   הריחוק  בשל  אחר  מסוג  קליטה  חוות  עצמן  המשפחות  גם  וכך  הדדי  שהקושי  נציין  ותרבותית.  חברתית  קהילתית, 

נו להתעניין בשלומם  ההימנעות מלהתארח בבתי חברים ועצירה בפעילות תרבות. כל הנאמר מעצים את חשיבות והאחריות של כול

טובה  ובמילה  הנקלטים  ונכונה.   -   של  טובה  קליטה  לעשות  כולנו  של  ביכולת  משמעותיים  יותר  אף  עכשיו  הופכים   אלו 

 

נסיים בברכת שנה טובה ומתוקה לכל בית לביא, שנה של בריאות והתחדשות של קהילה בעלת שורשים איתנים המצמיחה  

 ענפים חדשים ופורחים.  

 

    צבי, גלילה, דוד, רוני, יוני, דקלה, מיכל, דסי והני   מאתנו:                                                                                            


