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 פרשת "וירא": 

כן לא בבחינת הא  "והיה אם  ית,תועלת העקדה לצרכה  אומתנו אשר    ברךל  ולא בבחינת אברהם אלא בעבור תועלת כלל 

ויצאו מתחת ממשלת הכחות הש יהיו זרע קדש  ומונהגים מהשם  בעבורה  ויהיו מושגחים  יתכן    - לבדו  תברךיממיות,  ובזה 

ו  ים והמה יהיייתי להם לאלקוזהו וה   ,לא בזולתו   תברךיבשם  שיקיים השם היעודים שיעד לאברהם שיהיה זרעו מושגח ודבק  

אשר בו ישלם קיום היעודים לבניו    ,ה בכל זה היה בלבו שיעשה אברהם פעל העקדה"כי אין ספק שכאשר יעד הקב  -לי לעם

 ---" ונצחיות זרעו לעולם וברכתו וקיום הברית ביניהם

 ]אברבנאל[  

 

 

 לכל זמן ועט  

צוות אורחות החיים, התלבט לגבי התחושות בציבור ביחס לתהליך ואופן קידומו, ולכן המחשבה     –  "עומק השיתופיות"

כינוס   לפני  הייתה לקיים מפגשים עם החברים בקבוצות קטנות בהתאם למגבלות הקורונה בשבוע הקרוב, כשלב מקדים 

ם היא לשמוע מהחברים איפה הם  מטרת המפגשי  .אסיפה )לכשיתאפשר להתכנס' בה נבקש אישור למעבר לשלב העקרונות

 עומדים ביחס לתהליך, בייחוד לאור מגבלות הקורונה והקושי בקיום שיח קהילתי רחב, 

האם יש תחושה שרוצים להתקדם בסיטואציה הנוכחית, האם לאור החוברת שיצאה יש פערים ביחס לתהליך הלמידה ועוד-  

מה שיותר חברים, גם בעלי עמדות מכל הסוגים, וגם מי שמתלבטים  חשוב מאד שבמפגשים הללו ישתתפו ויבואו לידי ביטוי כ 

ומעוניינים לשמוע עמדות של אחרים, ויבטאו את עצמם- במהלך השבוע החולף, חילקנו בתוך הצוות את הפניה האישית  

ות, השתדלנו  ראינו שיש היענות ורצון גדול להשתתף בקבוצ  .לחברים, כדי לנסות לתאם מועדים שיהיו נוחים למירב החברים

להתאים את הקבוצות לבקשות, והשיבוץ לקבוצות לפי שעות ומיקומים יפורסם בהודעות אישיות- כמובן שבמידה ולמישהו  

 השתנו התכניות, מוזמנים לפנות לכל אחד מחברי הצוות, על מנת שישבצו אתכם למפגש בהתאם לצורך- 

שירות"   באתר    ון לקדם את השירות לחברים, יפורסם בזמן הקרובכחלק מתכנית העבודה לשנה זו, ומתוך רצ  –"שיפור 

הקיבוץ, שאלון שביעות רצון ביחס לתחומים שונים המעניקים שירות בקהילה- הרצון הוא לשמוע מהחברים ממה הם שבעי  

בן  יעדים להתקדמות היכן שיש צורך- ברגע שהשאלון יעלה לאתר, כמו  1010רצון וממה פחות, ולהטמיע בתכנית העבודה של 

   שניידע---

כפי שעשינו בשנים האחרונות, גם השנה נצטרף בלביא, למיזם הזיכרון לציון יום השנה ל"ליל    –   "אור דולק בבית הכנסת"

, יתקיים כרגיל השיעורון הקבוע, אשר יוקדש לזכר הנספים, ואחריו  10:00הבדולח"- ביום שני, אחרי תפילת ערבית של השעה  

ב הלילה  כל  דולק  אור  לפני  נשאיר  באירופה  שכבו  האורות  על  משקל  כתשובת  הכנסת,  תופעת    81בית  לצערנו,  שנה- 

האנטישמיות נגד יהודים לא חלפה מן העולם, ואף מרימה ראש ביתר שאת בשנים האחרונות במקומות שונים בעולם, כולל  

 ולפעול נגד תופעות מעין אלה- במדינות הנחשבות למתקדמות, דמוקרטיות ופלורליסטיות- תפקידנו גם היום לזכור, לגנות 

ניווטים באזור שלנו- הלינה תהיה    –  "פונדקא דלביא" ילונו בלביא חייליו של מעוז ליפניק, אשר נמצאים בסדרת  השבוע 

בלביאה הישנה, ולכן הם גם ישתמשו בשירותים של ענף הבגד- מכיוון שבשל הנחיות הקורונה גם החיילים צריכים להיות  

ת הצבא, וגם אנחנו מעוניינים שיישמר מהם מרחק לצמצום הסיכון אלינו פנימה, נא הקפידו על ריחוק  בקפסולה בשל הוראו

 חברתי מהם-  

 שבת שלום!  

 נתי 
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 הודעות 
 

חברים באמצעות הזום )וערוץ לביא(. בחלק מהסעיפים נקיים הצבעה  שרה, תתקיים אסיפת-במוצאי שבת פר' חיי

 באמצעות אפליקציית 'מקומי'.

 במהלך השבוע הקרוב נקיים הצבעת תרגול עבור המעוניינים להיזכר / להתנסות כיצד מצביעים בדרך זו. 

 יאיר ריינמן 

 

********* 

 מכירת נעליים:  

 .  12:00-17:00תתקיים מכירת נעליים ברחבת חדר האוכל, בין השעות  8.11ביום ראשון כא' חשון, 

 התשלום בכרטיס אשראי או מזומן. 

 תזכורת: יש לשמור על כללי הזהירות מהקורונה. 

                                                   ********* 

 היכונו היכונו !!! 

                           !!!!     21.11 - " מגיע במוצ"ש פרשת תולדות, הה"שלומלך 

        סרט מטורף בהשראת "מבצע סבתא" 

 הקרנות יתקיימו בהתאם להנחיות הקורונה. 

 בואו בשמחה   

                                       

 

 שמואל ועירית  ל

 ולכל משפחת פלנזר 

 ליצחק וקייבטסי פלנזר 

 למשה ופרחה לוי 

 מזל טוב  

 בן ובת  –התאומים  להולדת 

   לשי וגבעון 

 כהן לאבי ודינה 

 ולכל המשפחה 

 מזל טוב  

     שונית לנישואי אודי ו

 לאניקה וחיים  

 ולכל משפחת קליין 

 מזל טוב  

 להולדת הנכד 

    אמיר בן לקרן ו
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 לעובדי החוץ: 

לאחרונה קיימנו פגישה בניסיון לטייב את תהליך קבלת תלושי השכר מכל העובדים בזמן, ולמנוע סחבת מיותרת של סגירת  

 חודש בהנהלת חשבונות.  

 אנו מודעים לכך שלעיתים חבר מגיש או שולח את התלוש, וכאן הוא טובע בים הניירת והמיילים.  

 לכן אנו מבקשים לעשות סדר ומעט שינוי:  

 . בנובמבר(  16  - תלוש אוקטובר יוגש עד ה –לחודש העוקב )כלומר   16 –יגיש את התלושים עד ה חבר   •

    ovedhuzlavi@gmail.com יש לשלוח את התלושים למייל זה בלבד!  :    – פתחנו מייל נפרד למטרה זו  •

 לחודש.   16הדלת של גלעד כנ"ל עד ה כך, ישים כרגיל בתא מי שמקבל תלוש ידני ומעדיף לעשות זאת  •

 אנו נפתח קבוצת ווטסאפ לעובדי החוץ ונתזכר את העובדים לשלוח את התלוש.   •

!  כל עיכוב, משבש את יכולת הנהלת החשבונות לעשות את  אנא הקפידו להגיש התלושים בזמן  - אנו חוזרים ומבקשים  

 אמיתית.  )וברור כמובן שרוב החברים אכן מגישים התלושים בזמן( עבודתה נאמנה ולקבל תמונת מצב  

 תודה מראש על שיתוף הפעולה! 

 מש"א  -גלילה

********* 

 בית לחיים, עדכונים..  -בית הרימון  

 שלום לכולם,  

לחזק את   ראשית רצינו לומר תודה לכל המתנדבים שעל אף מגבלות התקופה נרתמים לעזור ומוצאים דרכים מיוחדות ויצירתיות 

 תחושת השייכות של חברי הבית לקהילה. 

 שמחים לבשר שלחברי הבית הצטרף חבר נוסף, דב ישי מטבריה.  

 דב ישי מצטרף לאיתמר, נפתלי, אביתר וטל שכבר חלק מהקהילה שנה שלמה. 

לבית הקיים ובכך  חברת כנרת תחל בקרוב לשכור מהקיבוץ את החדר הסמוך   -לאור הביקוש הרב שקיים להצטרפות לבית  

 לאפשר לחברים נוספים להצטרף אלינו. 

 נשמח לעוד מתנדבים לשיעורי מרפסת, חוגי מרפסת, חוגי זום, טיולים באויר הפתוח וכל רעיון שעולה על דעתכם! 

 

 במסגרת "שווים במדים"  מאחלים לאביתר ואיתמר בהצלחה בגיוס 

 

 שבכם. סומכים עליכם שתביאו לידי ביטוי את הטוב והייחודי  

 

 בשורות טובות, 

 עירית, חיה ומיכל. 

 לריקי יעקובוביץ ולכל המשפחה

 איתך באבלך עם פטירתו של אביך

 ז"למיימון גבאי 

 מן השמיים תנוחמו
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