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 פרשת "ויצא": 

- לא רגליו של אדם מוליכות  'וישא יעקב רגליו', כי אם  'ויצא יעקב' הנה הוא הפך לאיש אחר- לא עוד    ,   'וישא יעקב רגליו" '

רגליו- הנשמה החיה באדם נושאת וסובלת את גופו, מתוך השקפה כזאת  אותו, לא הגוף נושא את הרוח, אלא האדם נושא את  

  .ילך גם יעקב לקראת עתידו, ובמקלו בידו, הוא מלא בטחון ושמחה

 ]רש"ר הירש[  

 

 

   לכל זמן ועט 

 

יתקיים דיון בשאלה    1010כשהובאה להצבעה באסיפה ההצעה על הפרטת מזון, הובטח שלקראת דיוני תקציב    –הפרטת מזון  

אם יש מקום לשפר את ההצעה- מעבר לצורך לספק את צרכי החברים ורווחתם, נקודת ההנחה אמרה שבתקציב יש מקום  

ברים- בהנהלת הקהילה התקיים דיון בנושא,  לחסכון, ושראוי שמרכיב החסכון יתחלק באופן שוויוני ככל האפשר בין הח

בהתבסס על נתוני המשפחות שנעתרו לבקשתו של דורון להיות במעקב אחרי ההוצאות- הדיון היה ראשוני, והוחלט להמתין  

גם לנתוני חודש נובמבר על מנת לדייק את המחשבות והמסקנות, אך בכל מקרה, במידה ויש חברים הסבורים שיש לבצע  

ותיים באשר להפרטה לפיה אנו פועלים בחמשת החודשים האחרונים, הם מוזמנים לשתף בכך מבעוד מועד אותי  שינויים מה

 או כל אחד מחברי הנהלת הקהילה, על מנת שהצעותיהם יילקחו בחשבון עוד בטרם תגיע הסוגיה לדיון ציבורי- 

 

את ההקשבה לקולות, לצרכים ולשליחויות    בחודש הארגון השנה בחרה תנועת בני עקיבא, להדגיש  –  "קול קרא והלכתי"

של החניכים   יכולתם  עולמי-  נוספות בתקופות משבר  נושא חשוב ומשמעותי, שמקבל משמעויות  שנקרות בחייו של אדם, 

יצירתיות   גמישות,  באמצעות  אולם  הקורונה,  אילוצי  בעקבות  השנה  נפגמה  משמעותית  לפעילות  להיפגש  והמדריכים 

צוות, נעשו לא מעט פעילויות שלתקוות כולנו, יחזקו את המסרים החינוכיים, שתמיד טוב שיבואו  ומוטיבציה גבוהה של ה

מנוער לילדים ולאו דווקא מחברת המבוגרים---  תודה והערכה לצוות ההדרכה ולצוות הטכני, ולליאור הקומונרית המובילה  

 רכי תורה ועבודה! את החבורה, לעשיה משמעותית של נוער שמנהיג ומוביל ילדים ונוער לע

 שבת שלום!  

 בב"ח לתו"ע! 

 נתי 

 

   –לביא כלבבי 

 תודה רבה על שלום לך י"ב "מהסרטים"!   –לילדים, לתיכון ובמיוחד לכתה י"ב וכל השותפים בליווי 

 ☺לשנה הבאה בבית העם.... 
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  באמצעות הזום – 202011.14., חשוון חכ" -, אור לבמוצש"ק חיי שרהפה שהתקיימה  יבאס

לביא(  30%ברמ,  70%מוצע להקים תאגיד בשת"פ עם חברת ב.ר.מ ) - הקמת שותפות והסבת ענף הלול בלביא ללולי רבייה .1

שנה ויפעיל בשטחה חוות לולי רבייה. הוצגו ההיבטים התפעוליים, הכספיים,   24אשר ישכור מלביא את חוות הלולים הצפונית ל 

 והחוזיים . 

 : ברוב קולות אושרה ההצעה.  סיכום

(. השינויים  2002הילה(  מציג השינויים המוצעים בנוהל )אושר בשנת נתי )הנהלת ק  -קריאה ראשונה  –עדכון נוהל רכב  .2

 בעיקרם מיועדים להטיל אחריות רבה יותר על נהג שגרם לנזק לרכוש כתוצאה מנהיגה לא זהירה או כזו שאינה עפ"י חוק.

 הנהלת הקהילה.  הנוהל יוצג בקריאה שנייה לאישור האסיפה.  תההערות שנשמעו תחזורנה להתייחסו

חלופות להנגשת האזור המרכזי בעזרת הגברים.  2מציג  – מתן רוטשילד )ועדת תכנון( - הצגת חלופות  –הנגשת בית הכנסת  .3

 החלופות מתמודדות בין השאר עם הערות שעלו באסיפה קודמת בה נדון הנושא.   

 . ועדת תכנון טרם סיכמה הדיון בנושא.תסוגיה להתייחסו –הנגשת הבמה 

 ומחייב טיפול )ותקצוב( נפרד.  נ איננו חלק מהטיפול בהנגשת ביהכ" –)הגבהתו למפלס אחד( חצר בית הכנסת 

 תכנון ויוצג להכרעת האסיפה.  תהנושא יחזור לסיכום בוועד

 

 באמצעות הזום  – 202011.28., כסליו י"ג -אור ל מוצש"ק ויצא -פה הקרובה יבאס

, יוצגו העקרונות  2020לצד הצגת דו"ח ביצוע לתשעה חודשים של שנת  -  2021חודשים, עקרונות לתוכנית  9דו"ח ביצוע  .1

 לאישור האסיפה     2021. הדברים מוצגים כדיווח. בסוף השנה האזרחית יוצגו תוכניות 2021לבניית תוכנית העבודה 

. באותה עת עלתה בקשה לדון בנושא 2020סגרת אישור תקציב קהילה ההצעה הוצגה במ - חיוב עבור שימוש בדירות אירוח  .2

כסוגיה בפני עצמה ולא במסגרת דיוני התקציב. בהתאם ההצעה תוצג באסיפה זו בקריאה ראשונה )ללא הצבעה(.  בהמשך תחזור  

 לאישור האסיפה. 

יא. עפ"י ההצעה, יוקם תאגיד בו יהיו בחודשים האחרונים מתנהל מו"מ לגבי הקמת מיזם נדל"ני בלב - הקמת מרכז לוגיסטי .3

 שותפים לביא וחברה המתמחה בתחום. התאגיד המשותף יקים 'מרכז לוגיסטי' שייועד להשכרה. 

 הנושא מורכב יחסית ועל כן נציגו באסיפה זו, נשמע הערות וכו' אך את הצבעה לאישור המיזם נקיים באסיפה נפרדת.

 

 יאיר ריינמן                                                        

 
   הודעות 

 

 . 19:00- 16:00בשעות , ביום ראשון תתקיים מכירת "כלים יפים" בחדר האוכל  

 התשלום במזומן או כרטיס אשראי.

 חנה עמירם. 

********* 

 עדכון מהמספרה

 ברק חופי סיים את עבודתו בלביא- חברים המעוניינים להמשיך 

 להסתפר אצלו מוזמנים להתקשר אליו ולתאם איתו- התשלום יתבצע 

 במזומן ע"י החבר ישירות לברק-

 ו- שירותים-                                                                                    
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*********  

 

 מענף הבגד: 

 רצינו להזכיר שאין להשתמש במכונת הסימון. 

 אחראית על הסימון ותשמח לתת שירות לכל אחד ואחת.   היאנעמי אלידין 

 הדסה. 

*********  

 בשטו"ם סיימנו את מסכת שביעית.  – "סדרי שמחה"

בשיעור של הרב בשבת בצהריים יוקדשו כמה דקות בתחילה ללימוד המשנה האחרונה, במסגרת שבת העיון לזכרו  

 של שמחה ז"ל. 

 בשבוע הבא נלמד את הפרק הראשון של מסכת תרומות. 

 מרדכי

*********  

 מסידור רכב:  
 

 (. 6ת רכבי הבנזין גם בתחנות של דור אלון )כביש נפתחה האפשרות לתדלק בחוץ א בשעה טובה
 

 כמובן שעדיף לתדלק בצומת גולני לפני שמחזירים את הרכב.
 

 תזכורת לתחנות לתדלוק רכבי הבנזין ) אימפרזה/מזדה/קורולה/אוריס/ורסו ( : 
 דלק / סונול / טן / דור אלון 

 
 רכבי סולר יש לתדלק בתחנה בקיבוץ.

 יונדאי () ברלינגו / ג'מפי / 
 

 רועי.  נסיעה בטוחה !

 

*********  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לדני ועדינה פינק 

 ולמשפחת אבניאל  

 מזל טוב להולדת הנכד 

 בן ליואל ולאלירז  
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 הארכיון לשירותך 

בשעה טובה הרחבנו את הארכיון וסדרנו אותו כדי שנוכל לקלוט עוד חומר ולעבוד ביתר יעילות.     

אנו מתכוננות לעשות פתיחה חגיגית, אבל אם אתם עוברים על יד אתם מוזמנים להיכנס. חברים  

משאירים לנו חפצים, מסמכים, תמונות על המרפסת. בבקשה נא לרשום את שמכם, חשוב לנו  

נתן לנו. גם בבקשה לכתוב מאחורי התמונות מי נמצא בתמונה, המקום והתאריך. אנו   לדעת מי

 מכניסות את תיאורי התמונות למחשב וקשה לנו לנחש את המידע הזה. 

 תש"מ:  1980  -תמונה של אספת חברים מהזמן שלא היה מצגת  

                                                    

 

 טובה וחנה                                                                        

********* 

 לציבור היקר! 

 שלומלך!  - במוצאי שבת שעברה הגענו בשעה טובה לשידור

ושים, איפה, למי איך משתפים את הציבור, איך גם עומדים  איך עושים, מה ע - כידוע לכולם השנה הייתה מאוד מאתגרת

 בהגבלות הקורונה ועדיין מצליחים לצלם את הכל ולהישאר שפויים , לפני ואחרי בידודים.... 

 תם ונשמח לקבל תגובות. ימקווים שנהנ  אז אני לא בטוח שבהכל עמדנו אבל בהחלט ניסינו. 

 סליחה עם מישהו נשכח אבל: 

 שעזר בתחילת התהליך ואביטל בהמשכו.  תודה גדולה לשגיא 

 תודה להילה שימרון על העזרה בכתיבה. 

 תודה לציבור על הארות והערות. 

 לילדי ו עד ח על ההצגה. מקווים שלא שיגענו אותכם יותר מידי... ו  תודה לילדי כיתות א עד ה על הריקודים

 - תודה לתיכונלביא שעשו מאמצים סביב הקורונה ולא ויתרו 

 " ההצגה חייבת להימשך" ממש לא הסכימו לוותר וחיפשו כל הזמן איך מצליחים.   לכיתה יב

 לאליה שרון המדהים! כל הכבוד על עבודת עריכה קשה מסובכת ואינטנסיבית. אין עליך! 

חברי לביא  על שעות עבודה , גמישות בכל שינוי של ההנחיות, הגדלת ראש ורצון גם לערב את    - לאוהד רוזנצוויג והדר שימרון

 וגם שיהיה מוצלח ליודגימלים. בקיצר ממש, ממש כל הכבוד! 

 
 בסיום הערב נשמעה שירה מאוד מיוחדת מאזור המסיבה של כיתות יב ויג: 

 דוד מוראדי.                                                    "אמת מה נהדר היה כהן גדול, בצאתו מבית קודשי הקודשים"
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 של חברים שהיו אצלי בטיפול.  . וגם תגובות    על הטיפולים שאני עושה ים אני שולח לכם קצת לרענןחברים יקר

  בימים אלה שהם לא פשוטים אשמח לעזור ע"י הדיקור 

 או חוסר שינה .וכל מה שכתוב בפלייר המוצגת לפניכם. להורדת מתחים ,שינה בלי הפרעות 

  אהבה האדם.או בכל תחום שמפריע לכם .אני עושה מתוך 

 .   אפשר לפנות אלי ישירות 

 תודה מאיר 

תומס  אדיסון אמר כי "הרופא של העתיד לא יתבסס על מתן תרופות אלא יטפח במטופליו אכפתיות למשמעות הקיום, לתזונת  

וית  האדם ולמכלול הגורמים המעודדים בריאות ומונעים חולי". נתקלתי לו מזמן בציטוט הזה, והוא בהחלט מתחבר לי לחו 

הטיפול אצל מאיר. הגעתי אליו במצב לא פשוט, מאיר "למד את הנושא" ובכלים של הדיקור הסיני, "העמיד אותי על הרגליים".  

חיזוק של המערכת החיסונית לקראת החורף וכד'. זו   - בדיקור הגוף לומד להרגיע, ולרפא את עצמו.  מאד עוזר כטיפול מונע 

 שרית נוי.      על המסירות והמקצועיות, ועל חווית טיפול טובה ומוצלחת. הזדמנות טובה עבורי להודות למאיר 

 

אני הייתי מטופל נגד לחץ דם ע"י תרופות במשך תקופה ארוכה, בשלב מסויים התחלתי לקבל ממאיר טיפול בדיקור והתוצאות  

אני מרגיש שלווה ושקט. בנוסף  לא אחרו להגיע , רמת לחץ הדם ירדה באופן דרמתי! ככלל הטיפול הוא קל ולא מציק, בסופו  

 דקות.  40לעובדה שיש לנו אפשרות לשמוע מוזיקה בשקט במשך 

 .  משה גולד. השעות שמאיר מאפשר לי לקבל את טיפול הן גמישות כך שאני לא צריך לצאת במשך יום העבודה
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 :דבר הי"גמלים

 ערב טוב לכולם,  

שתוקפת את הקיבוץ, משתקת את המבוגרים והתיכוניסטים הם  זוכרים שבשלום לך הקודם העלנו הצגה על מחלה 

 אלה שמצילים את הקיבוץ?

 סליחה, לא באמת התכוונו שזה מה שיקרה...

ועכשיו ברצינות, למרות מגבלות הקורונה, חברת הילדים ובראשם התיכוניסטים הצליחו להרים שלום לך, גם אם 

האנשים שעזרו להוציא את הערב הזה לפועל, זה באמת לא מובן באופן קצת שונה. אנחנו מאוד נרגשים ומודים לכל 

 מאליו.

עשרה שנים בהן גדלנו בקיבוץ בתוך קהילה קטנה ומחבקת, עם אנשים טובים  -אנחנו מציינים הערב סיום של שמונה

קיום  שתמיד שואלים בשלומנו, מאירים פנים ותמיד שמחים לעזור. קהילה הדוגלת בקיום אורח חיים דתי של תורה ו

מצוות לצד דרך ארץ. חיים בדרך של שותפות תוך אהבת העם והארץ ושל תרומה למדינה ולחברה. אתם אנשי 

הקהילה, החדרתם בנו ערכים ועקרונות שילוו אותנו גם בחיינו הבוגרים. אמנם אנחנו נפרדים היום ויוצאים לדרך  

 ם לאלה שלא, לביא תמיד תהיה הבית שלנו.  חדשה, אבל אין לנו ספק שגם לאלה מאתנו שיחזרו לגור בקיבוץ וג 

גדלנו במערכת חינוך עוטפת, שבה דאגו לכל צרכנו, העשירו אותנו בחוגים, פעילויות ותכנים חינוכיים, הוציאו אותנו 

לקייטנות וטיולים שונים, העניקו לנו כלים רבים, החדירו בנו ערכים חשובים ובעיקר דאגו לחנך אותנו, גם אם זה לא 

היה קל. אז תודה לכם, אנשי מערכת החינוך, ובמיוחד לכל המטפלים ומדריכי התיכון שליוו אותנו לאורך השנים תמיד 

על ההשקעה, על הדאגה, על האכפתיות ,על החיוך וכמובן תודה גם על הקשיחות ועל הרגעים הפחות נחמדים,  

 במבט לאחור כנראה זה הגיע לנו.  

ליווה אותנו לאורך שש השנים האחרונות, אתה בהחלט דמות משמעותית תודה מיוחדת מגיעה לדוד מוראדי, ש

 עבורנו וגם אם זה לא תמיד נראה, אנחנו באמת מעריכים אותך ואת כל מה שעשית בשבילנו. 

אנחנו רוצים להודות גם לחובב ושנהב מנחם וכמובן גם לשקד ונדב המתוקים, על ההשקעה, על היחס החם ועל  

 בע השנים האחרונות, אוהבים אתכם מאוד וכבר מתגעגעים. פתיחת ביתכם לאורך אר

תודה נוספת להורינו היקרים, על שגידלתם אותנו באהבה, על שעזרתם ותמכתם בנו בכל דבר ועניין ועל שהצלחתם 

 לסבול אותנו גם בשנות ההתבגרות המאתגרות. אנחנו באמת מעריכים אתכם ואוהבים אתכם מאוד.

בדתם קשה והשקעתם מזמנכם על מנת להרים את הערב הזה, וכמובן תודה גם לכם תודה לכם תיכוניסטים, שע 

 ילדים מקסימים על ההצגה המטורפת והריקודים המהממים.  

לסיום, תודה לכם כיתה י"ב היקרים, על כל השנים המשותפות בבתי הילדים ובמערכת החינוך. אתם חלק בלתי נפרד  

ת לגדול בצמוד אליכם ולפתח קשרי חברות חזקים שיחזיקו לעוד שנים מהילדות שלנו ואנחנו שמחים על ההזדמנו

רבות. תודה לכם על הערב המרגש והמושקע שהכנתם עבורנו. אנחנו באמת מעריכים אתכם מאוד המאמץ 

 כך שונה ומיוחדת משנים קודמות. -והמקוריות שנדרשו כדי להרים ערב שכזה במתכונת כל
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