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 פרשת "תולדות": 

כל מעשה אבות סימן לבנים כי לא עשה שום מעשה שלא יהיה לטובת כל   -הוליד את יצחק'   תולדות יצחק בן אברהם אברהם'  "

בני ישראל לדורות. ואיתא בספרים כי יראה הבא מכח אהבה היא יראה של אמת... פירוש, זה היראה שבא מכח אהבה היא  

קות אהבתו להשם יתברך והוא אהבת  יראה לאדם פן ינתק מדבישיהיה    הוא "למבוררת בלי תערובות שקר. ופירוש יראה הנ

"... אמת  

 [שפת אמת]

 

   לכל זמן ועט 

 

השלומלך הוא פרויקט שלאורך השנים בלביא תפס מקום של כבוד, גם בשל היותו פרוייקט רב גילאי מרשים עם   -  שלום לך יב' 

לתופעות בקיבוץ. כל שנה הרמת  ית ראיה מעט שונה ולעיתים מעט עוקצנית ו תוצר תרבותי נעים, וגם לאור היכולת שלו לתת זו

המיזם הזה דורשת אנרגיות ומשאבים לא מבוטלים, והשנה עם אילוצי הקורונה, האתגר הזה גדל שבעתיים. כבר בשלבי התכנון  

היא תימשך השנה רק באופן שיתאפשר מצד ההנחיות, ולכן הפורמט עבר מהצגה  שגם אם "ההצגה חייבת להמשך", היה ברור  

ה יוקרן במוצאי השבת הקרובה. גם מבלי להתאסף ולהצטופף בבית העם, ברור שחוויית הצפייה תהיה  לסרט, שבשעה טוב

, ובניצוחם של מדריכי התיכון, ושוב ברכת הצלחה ליודגימלים  ב' מצוינת... יישר כח מראש לחברת הילדים ולתיכון בהובלת כתה י

! היקרים שלנו כל אחת ואחד במקומות בהם הם בחרו להתפתח השנה  

 

הרעיון ללימוד דף יומי בתלמוד הבבלי, בסבב בו מסיימים את התלמוד אחת לשבע וחצי שנים, נהגה על ידי הרב   -דף יומי  

עות  . לאורך השנים רבו מספרי הלומדים, ובשנים האחרונות עם הנגשת הלימוד באמצ1923יהודה מאיר שפירא מלובלין בשנת 

ורים מוקלטים ואפילו אפליקציות, מספר התלמידים הלך ותפח בעולם היהודי כולו,  הוצאות תלמודים מונגשים יותר ללומד, שיע

מסכת שבת, התארגנו מספר חברים   - וגם אצלנו בלביא. הסבב האחרון החל לפני כמעט שנה, ובסיום המסכת הקודמת 

דשא שכונתי אחרי תפילת  הלומדים איש איש לעצמו בשגרה, לקיים סיום מסכת חגיגי ומשותף, שבנסיבות הקורונה התקיים ב 

ומכיוון שהתפילות חזרו לחצר בית הכנסת, הפעם יתקיים   - מסכת עירובין  -ערבית. ביום ראשון הקרוב, יתקיים שוב סיום מסכת  

סיום המסכת שם. חיזוק והגברת לימוד התורה הוא משימה חשובה לא רק כפרטים גם עבורנו כציבור החורת על דגלו את ערכי  

ובעזרת השם נהפוך את מנהג סיומי המסכת לחלק ממעגל החיים שלנו גם כקהילה. מוזמנים לקחת חלק באירוע  תורה ועבודה, 

. בכפוף למגבלות הקורונה   

 

לאחרונה אירעו שני מקרים במפעל בהם חברי קיבוץ נכנסו למפעל, והפעילו מכונות לשימושם האישי.   - "והרשות נתונה"? 

י והן במימד ההתנהלות התקינה, שמתחייבת בקשת רשות בכל שימוש במשאב או מקום  נראה מובן מאליו, הן בפן הבטיחות

חל איסור על הפעלת מכונות במפעל ללא רשות! וככלל, אם ברצונך   - שאינם פרטיים, אך כנראה שצריך לחדד בכל זאת 

בקש רשות ואישור מהממונה על  להשתמש במבנה ציבורי, בכלי ציבורי, באנרגיה ציבורית, בקהילה, בעסק, או בתאגידים, נא ל 

. אותו משאב  

 

! שבת שלום  

 נתי
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 ד' כסלו תשפ"א            בס"ד 
           20.11.2020  

 מובא ע"י חיים קליין   

 שלום חברות וחברים, 

לקצב מואץ של ישיבות ע"מ לסכם את הפעילות העסקית של השנה   2020הנהלת העסקים נכנסת החל מהשבוע ועד לסוף שנת 

 הנוכחית, להכין את התוכניות לשנה הבאה ולהביאן לאישור המזכירות והאסיפה. 

 בישיבה השבוע עסקנו בנושאים הבאים: 

בתחילת השנה ולעדכון שעשינו עם פרוץ   ונה והשוואת המצב לתוכניותינחודשים, צפי כללי לסיום הש 9 - סקירת סיכום תמחירי ל

 משבר הקורונה.  

 מוקדם עדיין לסכם את השנה אבל אפשר להצביע על מספר נתונים בולטים: 

 ענפי החקלאות )למעט המטע( יסיימו בע"ה את השנה בהצלחה ועם נתונים משופרים לעומת התוכנית.  •

אבל הפעלתו כ"מלון קורונה" בשני סבבים תרמה באורח דרמטי לשיפור התוצאות לעומת  המלון רחוק מנתוני שנה רגילה   •

חששותינו עם פרוץ המשבר. הצלחנו להשתלב בתוכנית מענקי הסיוע של המדינה אשר תרמו גם הם לתוצאה עסקית  

 שבסופה של השנה יעמדו על כמחצית הרווח אותו תכננו לשנה זאת. 

ראשונה קשה מאוד אבל הפגין התאוששות מרשימה ביותר במחצית השניה. הנהלת    מפעל הרהיטים חווה מחצית שנה •

המפעל ערכה שינויים גדולים במתכונת ההפעלה דבר שהביא לחיסכון גדול בעלויות ומעבר למתווה של רווחיות שהצליח  

צלחנו להשתלב בתוכנית  לכסות את כל הפער שנוצר מתחילת השנה ולהבטיח סיום שנה מאוזן ואולי אפילו עם רווח קטן. ה

 המענקים הממשלתית ואנו עם תחושות אופטימיות לקראת השנה הבאה. 

 ענף האנרגיה הצטרף גם הוא לרשימת העסקים התורמים לכלכלת הקיבוץ ונכון יהיה להוסיף ולהרחיבו.  •

לתכנן את  גיוס כרית הביטחון הכספית עם פרוץ המשבר אפשר התנהלות כספית שקולה ואחראית ומאפשר לנו עתה   •

 השנה הבאה עם נקודת פתיחה כספית טובה מאוד. 

הגם שהנהלת העסקים עוסקת במגזר העסקי של פעילותנו, לא ניתן שלא לציין לטובה את התגייסות האגף הקהילתי   •

 שהצליח לצמצם הוצאות באופן ראוי להערכה ובעל תרומה משמעותית לסך המקורות והשימושים. 

חודשים    9סך הפעולות שבוצעו מאז פרוץ המשבר וניהול ראוי של כלל הפעילויות בעסק ובקהילה הביאו לכך שבתום   •

ואליה נערכנו. ביתרת החודשים עד לסוף   הביצוע קרוב מאוד לתוכנית המקורית וב"ה רחוק מהתחזית ממנה חששנו 

סוף השנה הגם שבוודאי לא יגיע לסכומים אותם  השנה צפויה הרעה מסוימת, בעיקר בגלל המלון המושבת אבל הצפי ל 

תכננו בתחילת השנה, לפחות לא ידרדר אותנו למחוזות מהם חששנו עם פרוץ המשבר.  נמשיך לעשות כמיטב יכולתנו,  

 להתפלל לסייעתא דשמיה ולקוות לטוב. 

 ה ודרכי פעולה. צפויה להיות שנה מאתגרת ואנו מתחילים להיערך לקראתה תוך גיבוש הנחות עבוד 2021שנת 

גם בשנה הבאה עיקר אי הוודאות נסוב סביב פעילות המלון כאשר הצפי הוא לחזרה הדרגתית בפעילות התיירות המקומית ושובה  

של התיירות הנכנסת )מחו"ל( רק אי שם במחצית השניה של השנה. אנו מניחים גם שלא תשוב פעילות "מלון הקורונה" ומאידך  

 משלתית לפחות עד אמצע השנה.  תימשך כמובטח התמיכה המ

 במספר תרחישים שונים וכך נעשה גם בהנהלת המפעל.  2021הנהלת המלון שוקדת על הכנת תוכנית עסקית לשנת 

 בשונה משנים קודמות, יינתן בשנה הקרובה דגש לנושא התזרים הן בתכנון המקורות והשימושים והן בבקרה השוטפת.  

אנו סבורים שלא נכון ולא ניתן להמשיך ולהקפיא השקעות בעסק לאורך זמן ולפיכך ננסה להפשיר סכומים לביצוע השקעות חיוניות  

 ויתחיל להיווצר אופק של יציאה ממשבר הקורונה וחזרה לשגרה עסקית. בכפוף לכך שהתוכנית העסקית תתקדם כמתוכנן 

ובהנחה שהקהילה תצליח לחסוך כספים בפעילותה השוטפת כפי    2019נחזור להקצאת סכומים מהעסק לקהילה בדומה לתקציב  

 , ישמשו העודפים כמקור לקידום פרויקט השיכון.   2020שהוכיחה בשנת 

אות תוך חריגה מתוכניות ניהול החוב הרב שנתי שלנו ואין בכוונתנו לגייס כספים נוספים במהלך  מיצינו את השימוש בגיוס הלוו

 אלא להתנהל עם יתרת המזומנים הקיימת לצד הפעילות השוטפת ותנובותיה.   2021שנת 

 תוכנן.   בשנה הקרובה צפוי החזר הלוואות משמעותי ואנו מקווים בסוף השנה לחזור למתווה ניהול החוב הרב שנתי המ

ולהתאים פעולותינו    2022לא נוכל לנהוג בשנה הקרובה בשיטת "טייס אוטומטי" ונצטרך לפקוח עין ולהטות אוזן לתחזיות גם לשנת  

 עם יתרת מזומנים תואמת לצפי העסקי לשנה זו.   2022ע"מ לא להגיע לתחילת  2021בשנת 

ר של המקורות והשימושים שיחליף את הפורמט ששימש אותנו  לאור כל הנ"ל הוצג ואושר בהנהלת העסקים פורמט לניהול מבוק 

 בשנות השיגרה האחרונות. 

 דיווח מסודר עם הצגת הטבלאות והמספרים יימסר לציבור בקרוב, כנראה באמצעות "אסיפת זום". 

תיד תזרים  סעיף נוסף שנדון בהנהלת העסקים היה כניסה לעסקת נדל"ן עם שותף חיצוני ע"מ לייצר שלוחה נוספת שתניב בע 

הכנסות קבוע שיצטרף לסך המקורות. הכוונה היא לבדוק אפשרות להקמת מרכז לוגיסטי )מרלו"ג( בשטח שנמצא צפונית למפעל  

 הרהיטים. אנו בתחילת מו"מ עם חברה מתמחה בתחום ובקרוב נוכל לפרט יותר ואף להכין תוכניות לאישור המוסדות והאסיפה. 
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   הודעות 

 

 מועדת דת:  

 ג האויר החורפי הצפוי, מיקום תפילות השבת בשכונות בחוץ תחת קורת גג:  לאור מז

   –רחבת בית כנסת -שכונת נח"ל  

   – סככת הכלבו - שכונות חדר אוכל ומליבו 

 גליל  -סככת גיל  - שכונת יבניאל  

 הצופים לכנרת/שבדים   -בשכונה   

 רועי שימרון  

 

********* 

 

 ציבור יקר! 

 ️       מהסרטיםמוזמנים לערב 

 שלומלך יב תשפ"א  
 מוצ"ש הקרוב!!! 

 . 20:00בשעה  

     השידור יערך דרך ערוץ לביא ובקישור ליוטיוב.

 כל משפחה תצפה בביתה. 
 יחולקו ערכות שלומלך לבתים. 
 שיהיה לנו ערב מרגש ומפעים.  

 שבת שלום! 

 

*********  

 "אצלנו בקטנה"

  עלון נוסף צפוי לצאת אי"ה בחנוכה.

 מוזמנים לשלוח רעיונות לראיונות, כתבות, שירים וכו'. 

 -וגם

 זכרונות חנוכה מעניינים.  -בימים ההם בזמן הזה

 סיפורי ניסים.  -על הניסים 

 על המצב. הארות -חג האור

 ועוד ועוד... 

 mail.comalon.lavi19@g -את החומרים ניתן לשלוח למייל עלון 

 בכפוף לשיקולי מערכת. הפירסום

 מערכת "אצלנו"   שבת שלום,
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