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 פרשת "חיי שרה": 

שמה של פרשתנו נשמע פרדוקסלי- היא קרויה "חיי שרה" אך פותחת במות שרה- לקראת סופה היא אף מספרת על מות  

ובכל זאת, האין זה מוזר שפרשה שמספרת על    –אברהם- אפשר כמובן להסתפק בכך שאלו הן המילים הראשונות בפרשה  

המוות ודרך ההתמודדות שלנו איתו הם פרשנות לחיינו  מוות קרויה "חיים"? נראה לי שהתשובה טמונה בכך שפעמים רבות  

  .ולאופן שאנו חיים אותם

ָׂה" בפסוק  ,הפרדוקס מצוי בפרשה גם מעבר לשמה- מפורסם פירושו של רש"י על המילים העודפות ָׂר ֵי ש  ַי  ֵי ח ְׁנ לכאורה "ש 

 ֶ ָׂה וְׁש  ָׂנ ְׁרִּים ש  ֶש  ָׂה וְׁע ָׂנ ָׂה ש  ֵא ָׂה מ ָׂר ֵי ש  ַי  ִּהְׁיו  ח ַי  ָׂנִּים  "ו ַע ש  ָׂרב ֵי ש  ַי  ֵי ח ְׁנ כולן שווין לטובה"- איך אפשר  "  –"  ש 

לומר ששנות חייה של שרה היו כולן טובות? כלום לא נלקחה פעמיים להרמונות מלכים זרים, במצרים ובגרר, תוך שהיא  

ת  ממלאת את הוראתו של בעלה לומר שהיא אחותו? ומה עם שנות העקרות הארוכות שלה, שבאו בניגוד להבטחותיו החוזרו

ה  של האל שיהיו לה צאצאים רבים? ומה בנוגע להתעמרות של שפחתה הגר בה, בגבירתה, לאחר שבעצתה שלה לקח אות 

ודאות- איך אפשר להעלות על הדעת שכל שנותיה  , חיי שרה היו רצופים אכזבות ואיו?  אברהם לאישה שנייה והיא הרתה ל 

 --- ?היו טובות באותה מידה

  .ין את המוות עלינו להבין את החייםהתשובה היא, שוב, שכדי להב

יש לי רגשות מעורבים כלפי פרידריך ניטשה- הוא היה מן המבריקים שבהוגים בעידן המודרני, אבל גם מן המסוכנים בהם-  

בכל זאת, אחת המימרות המפורסמות שלו היא עמוקה ונכונה גם יחד9 י- וערכי, ויחסו ליהדות שליל,היה דו  יחסו ליהודים

ָׂמה' יכול לסבול כמעט כל 'אי  "מי שיש   --ך' "לו בחייו 'ל

כמענה   התהווה  חייהם  מסלול  כל  "למה"-  בחייהם  שהיה  לאנשים  בהיסטוריה,  הבולטות  מן  דוגמה,  הם  ושרה  אברהם 

, לקריאתו של האל, שאמר להם לעזוב את ביתם ואת משפחתם ולצאת ליעד בלתי ידוע, ללכת לגור בארץ שהם יהיו בה גרים

לעזוב כל עוגן ומבטח בחייהם, ולחיות חיים של צדק ויושר מתוך אמונה שלמה כי כך יצעדו צעד ראשון בבניית עם,    ותושבים,

  ---.ארץ, אמונה ודרך חיים שכל בני האדם יתברכו בהם

אברהם ידע שכל אשר קרה לו, גם הרע והמר, היה חלק מהמסע שהאלוהים שלח אליו אותו ואת שרה, ובאמונה ובביטחון  

ָׂדו----ה אברהם ושרה, שעמדו בכל ההתעמרויות שהתעמר בהם   לך בגיא צלמות בלי לירוא רע, כי ידע שהקדוש ברוך הוא עִּמ

ולמרות הכול מצאו שלווה באחרית ימיהם- הם ידעו שהסיפוק בחיים    –גורלם, גם כשדומה היה שהן מכשילות את שליחותם  

ֱיוֹתבא מבפנים ולא מבחוץ9 מתחושה של ייעוד, של משימ נקראים לדגל: מהתנעת תהליך שאחרים ימשיכו בו    םתיות, של ה

החיים   נסיבות  לא  האמונה,  החוץ:  לא  ושרה,  אברהם  אל  דיבר  הפנים  לעולם-  הבא  חידוש  שהיא  חיים  מדרך  אחרינו: 

שלוות מותם של שרה    ך".אימה" המאפשר לנו לשאת כמעט כל "אני מאמין שהאמונה עוזרת לנו למצוא את ה"ל   .הטורדות

 ם-ואברהם היא עדות נצחית לדרך חייה

 ]ר' יונתן זקס זצ"ל[  
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   לכל זמן ועט 

 

ותורנויות   הדלדלותם  –גיוסים  אף  שעל  ההבנה  לאור  והתורנויות,  הגיוסים  בסוגיית  השבוע  דנה  הקהילה  בעת    הנהלת 

האחרונה בשל ירידת נפח הפעילות במלון ובקיבוץ, חשיבותם ומשמעותם עולה עם החזרה המדורגת לפעילות במלון- הגמישות  

שעות   של  למשמרות  שכירים  בהבאת  צורך  החוסכת  מצומצם,  שעות  מספר  של  למשמרות  חברים  בהפעלת  שמתאפשרת 

לו   שיש  דבר  הקיבוץ,  בתוך  ההכנסה  השארת  גם  כמו  שלנו  ארוכות,  החיים  ולרמת  לקהילה  גם  ישירה  כלכלית  משמעות 

כחברים, מחייבת אחריות רבה מצד כולנו, על מנת שהמלון אכן יוכל להישען על התורנים- העסקה של מעט שכירים, מעלה  

  את משקלם היחסי של החברים, ולכן חשוב עוד יותר מתמיד להקפיד על הגעה בזמן, רמת שירות ומקצועיות גבוהה, הקפדה 

על הסטנדרט המלונאי הגבוה של המלון ועל יישום ההנחיות של הצוות המקצועי הקבוע- המלון לא יכול להתפשר על איכות  

מלהפעיל בגיוסים ותורנויות חברים שלא יעמדו    עהשירות בייחוד בעת הזו, ולכן המלון קיבל גיבוי מהנהלת הקהילה להימנ

ותורנות מתבק לגיוס  גבוהה ואחריות רבה, על מנת שהעסק  ברף הנדרש- כל מי שנקרא  ש לעשות את המירב, במוטיבציה 

 המשותף של כולנו יצליח גם בעידן מאתגר זה- 

השבוע קיימו חברי הצוות סבב פגישות פרונטאליות בקבוצות קטנות עם חברים, על מנת לחוש את    –  "עומק השיתופיות"

ה  המפגשים  להמשך-  התנהלותו  ואופן  לתהליך  ביחס  הרוח  לכלל  הלך  שגם  ונראה  הצוות,  לחברי  ומשמעותיים  טובים  יו 

החברים שהשתתפו בהם- עד כה השתתפו במפגשים עשרות רבות של חברים, ומפגשים נוספים מתוכננים להתקיים גם בשבוע  

הבא- עם תום המפגשים נסכם בצוות את מה שיעלה מהם, ונעדכן את הציבור בתובנות קדימה- לא הסתייע לכם להשתתף?  

 תגיעו ותשפיעו!  –ות לא פנו אליכם? מוזמנים לפנות לכל אחד מחברי הצוות, על מנת שישבצו אתכם למפגש בטע

באסיפת הזום במוצאי השבת, יובאו לדיון מספר נושאים, חלקם מגיעים בקריאה ראשונה ולא להחלטה, ואחד    –  אסיפה

יה, מביא לכך שקל לנו יותר לקבל החלטות בנושאים  מהם כן יגיע להצבעה- המורכבות בקיום דיון כנה ופתוח באמצעות המד

טכניים, ואילו החלטות שדורשות שיח קצת מושהות בעת הזו, בתקוה שהמועד בו נוכל לקיים אסיפה פרונטאלית יגיע בקרוב  

  עם ירידת התחלואה והקלה בהנחיות- כמובן, שאם יתברר שהתחלואה תעלה שוב, ושמועד אסיפה פרונטאלית הולך ומתרחק,

להיאחז   עדיין  מותר  מטבענו,  אופטימיים  שאנו  מכיוון  אך  מקוונות,  באספות  לקבל  נצטרך  שכן  החלטות  ותהיינה  ייתכן 

 בתקווה שהבריאות וההנחיות ישתפרו ויאפשרו בהקדם גם מפגשים רבי משתתפים--- 

"- למותר לציין שזו הזדמנות  כפי שהודענו לפני שבוע, השאלון עלה לאתר, וקישור נשלח גם ב"מקומי   –"זכות לתת שירות"  

פז לכולם לפרגן היכן שצריך ולהאיר היכן  שצריך- מטרת המהלך היא שיפור השירות עבור כולנו, וככל שיהיו משיבים רבים  

יותר, כך נוכל לדייק את הצרכים, ומתוך כך גם המענים- אנא הקדישו מספר דקות למילוי השאלונים, לשם שיפור איכות  

 השירות- 

אחרי שנים רבות בהן הוביל רפי להב את נושא הצדקה בלביא, עובר מקל ההובלה לידיו של אלון פרנק-    –  "צדקה תציל"

צדקה לאורך כל השנים הייתה תחום בו לביא הקפידה לשמר נתח משמעותי בתקציב, אם בשנים קלות ואם בשנים מאתגרות  

ם רבים ככל הניתן- תודה רבה לרפי על העיסוק בתחום רגיש זה לאורך  יותר, תוך ניסיון לתת מענים טובים ורלוונטיים לצרכי

 שנים! 

הבאים ויתגוררו בשכונת מחנה נח"ל-    –  ברוכים  לוי שבאים ללביא כשוכרים  ואוריה  יגיעו להתגורר בלביא, יצחק  השבוע 

מגורים קהילתי ונעים,  לאחר שהחלטנו להעמיד חלק מהדירות בלביא להשכרה החוצה, פנו אלינו בני הזוג שחיפשו מקום  

שיהיה "מקום טוב באמצע" בין חיפה שם לומדת אוריה תואר שני בביבליותרפיה, לבין מכללת כנרת שם לומד יצחק הנדסת  

מים- אוריה במקור מאלקנה, ויצחק במקור מהיישוב מורשת, הם נישאו השבוע ]במזל טוב![ ויצטרפו אלינו כתושבים בימים  

 רכה ונעימה!   הקרובים- נאחל להם נחיתה

בשבוע הקרוב אמלא את חובתי כחייל מילואים, ולא אהיה בלביא- כמובן שכרגיל ניתן להשאיר הודעות    –"ימי המילואים"  

 דחופות באמצעי התקשורת הרלוונטיים, ואשתדל לתת מענה ככל שיתאפשר לעשות זאת ב"שלט רחוק"- 

 

 שבת שלום!  
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 הודעות 
 

 .    21:00בשעה   חברים באמצעות הזום )וערוץ לביא( , תתקיים אסיפתזובמוצאי שבת תזכורת: 

 בחלק מהסעיפים נקיים הצבעה באמצעות אפליקציית 'מקומי'.

 יאיר ריינמן 

*********  

 דרושים  - ממש"א 

לא מדובר כרגע על החלפה, אלא על הכשרת אדם   של חנה שפר כמזכירה רפואית. לתפקידאנו מחפשים מועמד/ת להיכנס, בהדרגה, 

 לתפקיד, בתהליך מתמשך..... 

 חנה. לקיים תהליך חפיפה מולהכוונה היא בשלב הראשון ללמוד את המקצוע )קורס מוכר( ולאט לאט 

 

 מזכירה רפואית 

 ועדת בריאות ושרותי בריאות של קופ"ח כללית. כפיפות: 

 . של המרפאה ומיצוי זכויות מול קופ"ח יניהול אדמיניסטרטיב  עיקר התפקיד:

 משרה מלאה היקף עבודה: 

 מתפקידי המזכירה: 

 רותי בריאות חיצוניים. יסיוע לחברים ולצוות בקבלת ש •

 ., מול קופ"ח ומול הקיבוץמיצוי הזכויות הכספיות של חברי לביא •

 אופטיקה. •

 סיוע לחברים בהזמנת תורים מיוחדים .  •

 תאום נסיעות מול רכז הרכב.  •

 

 ישות התפקיד: דר

 יכולת עבודה במצבי לחץ.                                        דיסקרטיות

 יכולת עמידה בסדר יום עם גמישות בעת הצורך.                            תודעת שירות גבוהה

 מול החברים, המערכת וגורמי חוץ .  –תקשורת בין אישית גבוהה                                      סדר ואירגון 

 חשיבה יצירתית במתן פתרונות                                  שליטה במחשב.

 למאיר וזיוה רובינשטיין 

  ה המורחבתמשפחהולכל 

 מזל טוב  

 הנינהלהולדת 

    נכדה לגרשון ודנית 

 לרונית ומוטי אורנשטיין 

 הילדים ולכל 

 מזל טוב להולדת הבת

 לציון ותרצה  

 ולכל המשפחה המורחבת

 מזל טוב להולדת הנכדה

 בת לספיר ואורי אנגלמן  
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 גלילה.          הרואים עצמם מעוניינים ומתאימים לתפקיד מוזמנים לפנות למש"א. 

                                                     

-  מהנעשה בועדת צדקה   

שזכינו  לאורך שנים רבות תורם קיבוץ לביא צדקה למשפחות נזקקות, כאשר חלקן נתמכות על ידינו כבר עשרות שנים ואשרינו 

 ויש לנו את היכולת.  

לאחרונה לקחנו על עצמנו בסיעתא דשמיא לנסות לייעל ולמקסם את הפוטנציאל של מה שניתן להפיק מכספי הצדקה שאנו  

תורמים. אנו שואפים ללוות כל משפחה במטרה לסייע לה לצאת מהמעגל שהיא נמצאת בו לדרך חדשה, בה תוכל להסתדר  

 בכוחות עצמה.  

  "לקום על הרגליים" על ידי ייעוץ  בשיתוף פעולה עם עמותת 'מקימי' שעוזרת למשפחות שנקלעו למצוקה כלכליתכל זה נעשה 

 והכוונה של אנשי מקצוע. בשם ה' נעשה ונצליח. 

  עם ברור לנו שמעבר לסכום הכספי שהקיבוץ מקדיש לצדקה, יש מפעלי צדקה נוספים שהקיבוץ מעורב בהם במהלך השנה. 

הרב יהודה. חשוב לנו להסב את תשומת לב החברים, שהסכום שנתרם לצדקה בסופו של דבר ע"י כל   זאת, בתיאום עם 

, ועל כן מצווה על כל מי שיכול  לא גבוהמשפחה )סכום הצדקה הכולל שהקיבוץ תורם חלקי מספר המשפחות בקיבוץ( הוא סכום 

.  להוסיף צדקה משלו על הסכום הנ"ל או באופן עצמאי או דרך ועדת צדקה   

חברים המעוניינים שכספי הצדקה של הקיבוץ יופנו לגוף מסוים / עמותה כלשהי / משפחה נצרכת / קרובי משפחה הזקוקים  

(, ואנו נשקול  227לסיוע, ניתן לפנות אלינו בכתב )נא לתת כמה שיותר פרטים(, לשים בתא הדואר של ועדת צדקה )תא מספר 

 את הפניה. 

לרפי להב )שבחר לסיים את תפקידו(, בשם כל חברי לביא, על שריכז במסירות את נושא   בהזדמנות זו אנו רוצים להודות

 הצדקה במשך שנים רבות. 

. שנזכה תמיד להיות בצד הנותן  

 . אלון

********* 

 "אצלנו בקטנה"

  עלון נוסף צפוי לצאת אי"ה בחנוכה.

 מוזמנים לשלוח רעיונות לראיונות, כתבות, שירים וכו'. 

 -וגם

 זכרונות חנוכה מעניינים.  -בזמן הזה בימים ההם

 סיפורי ניסים.  -על הניסים 

 על המצב. הארות -חג האור

 ועוד ועוד... 

 alon.lavi19@gmail.com -את החומרים ניתן לשלוח למייל עלון 

 בכפוף לשיקולי מערכת. הפירסום

 "אצלנו" מערכת   שבת שלום,

 

********* 

   –לביא כלבבי 

mailto:alon.lavi19@gmail.com
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בשנים  ביצעה  אותו  תפקיד  השבוע",  "דף  כעורכת  תפקידה  את  שסיימה  מנחם  ליהודית  רבה  והערכה  רבה  תודה 

פרוייקט   ובהצלחה רבה במשימה המאתגרת הבאה של הרמת  אותה,  ובדייקנות המאפיינות  האחרונות במקצועיות 

 !יחד עם זהבה מועלם "מרכז הלמידה" 

 

 

 ונו היכונו !!! היכ

 !!!!                             21.11 -ה"שלומלך" מגיע במוצ"ש הבא, פרשת תולדות, ה

        סרט מטורף בהשראת "מבצע סבתא" 

 הקרנות יתקיימו בהתאם להנחיות הקורונה. 

 בואו בשמחה   

 

********* 

 

 חדש על המדף 

מתחדשים על המדף לאחר שאבדו ונאלצנו לקנות חדשים. נכתוב אותם למי שמעוניין  וראים יקרים חלק הספרים הקדמה: ק
 בהם.

 ילדים ונוער 

סופרים מתרגמים קלאסיקה. שלושה ילדים שיש   הרפתקה. שהם סמיט ואמנון כץתרגמו:  אדית נסביט מאתילדי המסילה 
להם כל מה שצריך חיים בטוב עד שאביהם נעלם. הם נאלצים לעבור עם אימם לכפר וגרים ליד מסילת רכבת. כל בוקר הם  

 מנופפים לנוסעי הרכבת ומוסרים דרישת שלום לאביהם. אחד מהנוסעים עתיד לעזור בפתרון תעלומת אביהם הנעלם.

 תרגמו שהם סמית ואמנון כץ. הרפתקה  סופרים מתרגמים קלסיקה.צ'רלס דיקנס מאת  ט אוליבר טוויס

 מבוגרים

רשומות חורף מהדהדות לאורך הדורות כמיתוס שיר ואגדות על כוחות מסתוריים  שלושה כרכים בסידרה חורף העולם:
 מייקל סקוט רוהן.  זכורים למחצה. מאת

 פטיש השמש.  כרך שלישי ר, הכבשן ביע  כרך שני: סדן הקרח כרך ראשון

הבאנו אותו לזכרו של הסופר שהלך לעולמו בימים אלו: רצח מסתורי, הספר ישן  יהושוע קנז : מאת  מחזיר אהבות קודמות
 פרשת אהבים חשאית, דירת מסתור שאיש אינו מה מתרחש בה באמת. הרומן מתרחש כולו בתל אביב. 

 ברוך השב למדףאמונה אלון. מאת שמחה גדולה בשמים 

 השב למדף.ברוך מירה מגן.  מאת  וודקה ולחם

 קורותיהן של שתי משפחות מהגרים יהודים בדרום אמריקה של ראשית המאה.  מוצרט לא היה יהודי:

חבורת אנשים חמושים לבושים  נכנסים כנזירים לקתדרלה בקלן ויורים למוות בכול  :ג'יימס רולינסמאת מפת העצמות 
נוכחים. הם מחפשים את עצמותיהם של שלושת המלכים שבא לכבד את ישו עם לידתו. ברומא מתמנית  רייצל ורונה  ה

 קצינת משטרה לניהול החקירה.

אין לך מושג מה מביט בך   –" כמו הצצה לתוך מנהרה חשוכה מפחידה מאוד איי גיי הרטלי: מאת המסכה של אטריאוס 
 הוא אומן" ג'ף לונג. בחזרה ומתכונן לעוט עליך הרטלי 

בסיפור אוטוביוגרפי יוצא דופן זה חושפת הסופרת את האדם  שמאחורי עמית:  -פדר –גלילה רון מאת  היא סיפור חיי
 הסיפורים, ומוליכה את קוראיה למסע בתחנות חייה.

 קריאה מהנה בתקווה לשובם של ימים בהם תוכלו לשבת בספריה ולעלעל בספרים.

  להתראות הספרניות.
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