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 חנוכה:  - פרשת "וישב" 

כל הורה יודע בתוכו את האמת המאתגרת הזו: אנחנו לא תמיד נהיה לידם וניתן להם יד. לא  - "איזו דמות דיוקן אנחנו?"

נו", אלא בהשפעה שלנו על הילדים לאורך -נו-לא בגערות של "נותמיד נוכל לומר "מותר" או "אסור". חינוך אמיתי הוא 

  .שנים. בסוף בסוף צריך להרפות, לתת אמון ולאפשר להם להתקדם לבד

בפרשת השבוע מתברר כמה עוצמה קיבל יוסף מהחינוך של הוריו. במפגש עם אשת פוטיפר היו ליוסף תירוצים רבים למה 

האחים שלו זרקו אותו לבור, הוא כבר חי בחברה המצרית, ומי יודע בכלל אם ישוב הביתה אי פעם. אז למה יוסף  –לחטוא 

"גם קנו של יעקב אביו נראתה לו". במקום אחר מוסיפים חכמינו: בוחר נכון? התשובה של חז"ל חזקה מאוד: "דמות דיו

מא שלו, בערכים שלהם, בבית שלהם, והם היו לו למצפן. י משבר וספק, יוסף נזכר באבא ובאברגע  דמותה של רחל אמו ראה".

 .ההחינוך נבחן לא כשההורים באזור, מפקחים מלמעלה, אלא כשהם "דמות דיוקן" חיובית וחזקה שנזכרים ב

"הורים תקיפים לא יצליחו לחנך לסבלנות, הורים כך, תחת הכותרת "דוגמה אישית":  הרב שמשון רפאל הירש כותב על

רגזנים לא יוכלו לחנך למתינות, הורים גסי רוח לא יוכלו לחנך לנימוסים, והורים ערמומיים לא יוכלו לחנך לתמימות ויושר. 

 ."כמו הדוגמה החיה שהוא רואה אצל הוריו ומוריו –כל הדיבורים אינם עושים רושם על הילד 

 ]סיון רהב מאיר[ 

 

 

   לכל זמן ועט 

 

הנהלת הקהילה עמלה בימים אלה על תקציב הקהילה, וכפי שנעשה בשנים האחרונות, אנו  – 2021תקציב קהילה 

עוסקים בתקציב הקהילה גם מהכיוון של הגדלת ההכנסות וגם מכיוון הקטנת ההוצאות. לאור מצבנו הכלכלי  

  3.5על  הרגיש כקיבוץ בנסיבות הקורונה, ההחלטה המערכתית היא שההעברה מהעסק לקהילה בשנה זו לא תעלה

מלש"ח, כשסכום זה כולל גם את מרכיב ההשקעות שבתוכן מרכיב המשך פרויקט השיכון. בנוסף, מציאות הקורונה 

מקשה על מיצוי ההכנסות מעבודת החברים, לאור התייעלות וצמצום מספר משרות לא מבוטל שנעשה בחודשים 

ן תקציב הקהילה, וידרשו מכולנו גם בשנה  האחרונים בענפי העסק והקהילה. כל אלה מהווים אתגר אמיתי בתכנו

הקרובה בה יש מרכיב גבוה של אי וודאות כלכלית, הבנה לכך שיש לנו עוד תקופה לא קצרה של צורך בשמירה על 

פשטות וצמצום יחסיים. כמובן שככל שחברים יהיו רתומים יותר ויתאמצו יותר בעיקר במיצוי כושר ההשתכרות 

כל חברה וחבר להגדלת הכנסות תקציב הקהילה ממנו מגיעה "המשכורת" של כולנו,   שלהם, עם אחריות אישית של

"אין הדבר תלוי  –בדמות תקציבים אישיים ושירותים, מצבנו ישתפר ויכולתנו לספק את כל צרכי החברים יגדל 

 אלא בנו".

העביר בקשות לזיכויים, לקראת סיום שנת התקציב, ראוי להזכיר כבר עכשיו, שכל החברים ששכחו ל  -  2020דצמבר  

או מסמכים אחרים שחשוב שיעברו בתחום הכספי, מתבקשים לעשות זאת עד סוף השנה האזרחית. לא ניתן לזכות 

 ת הניירת הנדרשת באם יש כזו כבר בימים הקרובים. אעל הוצאות משנה לשנה, ולכן אנא העבירו 
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לאור מציאות בעייתית הולכת ומחריפה, שיצרה מצב בו מתקיים שימוש במבני ציבור ללא תיאום עם   –מבני ציבור  

האחראים עליהם, מבנים נשארים לא נקיים, עם אורות ומזגנים דולקים, ואף עם נזקים לציוד ולמבנה, זאת בנוסף 

חורג מהמותר על פי תקנות לכך שמתבצעת פעילות לא מאושרת הכוללת כניסה למבני ציבור של מספר אנשים ה

הקורונה, המגמה הנוכחית היא לנעול את מבני הציבור בלביא. האחראים על המבנים השונים, שפנו בבקשה לעזרה  

עם תופעות חוזרות ונשנות אלה, הונחו לפעול לנעילה פיזית של המבנים, על מנת למגר את התופעות. מי שמעוניין 

 לתאם זאת עם האחראי על אותו מבנה ולקבל מפתח.לקיים פעילות במבנה ציבורי, יתבקש 

השבוע החלה בשעה טובה מכירה בכלבו באמצעות כרטיסי אשראי, מציאות שתאפשר מכירה ללקוחות  -כלבו 

 בסבסודיר גם רווחיות על המכירה בצדם, כזו שאמורה לסייע לנו  אחיצוניים במחירים דיפרנציאליים שיודעים להש

ובכך  מכירים לקוחות פוטנציאליים? פוגשים לקוחות פוטנציאליים? תפנו אותם לכלבועלויות התפעול לקהילה. 

 ! נסייע לעצמנו להגדיל את תקציב הקהילה

חקלאות, ב ללביא רבאל ועוזיאל קמפלו, זוג אחים המתנדבים    מברזיל  בשנה האחרונה הגיעו  –  "ואהבתם את הגר"

עט בהסדרת סטטוס ההכרה ביהדות שלהם על ידי מדינת  לא מ חוץ מעבודה, גם היו עסוקים לכאן  מאז שהגיעוש

רבה ישראל. בזכות מעורבותו של הרב יהודה, נערך להם בסוף השבוע שעבר גיור כהלכתו, והאירוע צוין בחגיגיות 

ימשיך בעז"ה להוות עבורם בית  בעתיד קיבוץ לביא היווה, מהווה, ומגבלות הקורונה. בחודשים האחרונים  תחת

למשפחת רומם כמשפחה מאמצת, לחברים לעבודה   גם אחרי שיעברו לתחנות חיים אחרות.תומכת, וקהילה דתית 

לקהילה שהיא בית, ולהיות שותפים בהגשמת התפילה לרבאל ועוזיאל ההזדמנות להיות  ולכולנו כקהילה, נוצרה

 ....שאנו אומרים שלוש פעמים ביום בתפילת עמידה: "ועל גרי הצדק ועלינו יהמו רחמיך

סאגת עיתוני יום שישי הפכה להיות בשבועות האחרונים אתגר חברתי, וכך למרות שאיני מחובבי   –  "ישראל היום"

הז'אנר של עיתוני השבת, אני מציע כי מי שחשוב לו שעיתון עונג השבת שלו, לא יהיה במחיר הבין אדם לחברו שלו, 

, ובכך גם יבטיח את הגעת העיתון המנויילן לתא לעיתוןבמחיר זעום יעשה בלחיצת כפתור באינטרנט מנוי אישי 

 ממליץ בחום לנסות...  –הדואר שלו, וגם יימנע מריב מיותר עם חבריו 

הפתגם אומר ש"כל שריפה אפשר לכבות בכוס מים", וזאת כמובן כשתופסים אותה בזמן. אך  – "נר לי דקיק"

עומדים להדליק נרות בכל בית ובית, אני קורא נו אהאתגר היותר גדול הוא למנוע שריפה... ולכן בפתח שבוע שבו 

לסביבה  ערניים לשכנים ו לכלל החברים לפעול במשנה זהירות, ולהיות ערניים לא רק בבית פנימה, אלא גם

 .  וברכושבגוף בכדי שיחד נהיה ערוכים למניעת פגיעות  החיצונית, 

 

 שבת שלום!

 חנוכה שמח!  

 נתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאבלין ופרסי ליקסנברג 

 ולמשפחת ועקנין 

 מזל טוב כפול:  

 לחתונת דוד וזיו ליקסנברג 

 ולהולדת הנינה, בת למזמור ועדן 

 שני בניו של מאיר הי"ד  

 רוזנצווייג לאסנת ונתי 

 לסבא משה  

 ולכל המשפחה המורחבת

 מזל טוב לרגל בר המצווה

 של אחיה 
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 מהנשיאות:

פות זום בחודשים הקרובים לאור יהקורונה, ומתוך הבנה כי יש צורך להמשיך ולקיים אסלאור התמשכות משבר 

ההכרח לדון ולקבל החלטות בסדרה של נושאים שעל סדר היום, דנה הנשיאות, בהשתתפות יאיר ונתי, במתכונת 

 יון סוכם כדלהלן:הדיון באסיפות אלו, על רקע הניסיון המצטבר מן האסיפות שכבר התקיימו במתכונת זו. בתום הד

למרות המגבלות והקושי הטכני, הנשיאות סבורה כי ניתן לקיים דיון ראוי ולקבל החלטות במסגרת אסיפות זום.   .1

ג,  זוהגדלת האפשרות של שני בני ה -יצוין כי בצד המגבלות, הוצגו גם יתרונות של אסיפות מסוג זה, ובפרט 

 במשפחות שלהן ילדים קטנים, להשתתף באסיפה.

מנת לאפשר התבטאות של חברים באסיפה במגוון הערוצים הרלוונטיים )בחלון הזום, בצ'אט או בהודעת  על  .2

ווטסאפ(, הודגש הצורך להמתין מעט יותר לפני סגירת הדיון בכל נושא שעל סדר היום, מתוך הבנה כי הקושי 

תקיימו עד היום חברים בעיקר  הטכני עשוי להאריך מעט את זמני התגובה של החברים. צוין כי באסיפות הזום שה

 העלו שאלות, ופחות הביעו דעה, וחשוב מאד כי חברים ינצלו את הערוצים השונים גם להבעת דעתם.

הובהר כי ברירת המחדל לגבי התבטאות של חברים באסיפת זום, גם אם זו נעשית באמצעות הודעת ווטסאפ  .3

עם זאת, תתאפשר התבטאות בעילום שם במקרה של   למנהל הקהילה או ליו"ר האסיפה, היא ציון שמו של החבר.

 בקשה מפורשת מצד החבר, כמובן תוך שמירה על כללי הדיבור המקובלים בהתאם לנוהל.

נראה כי מערכת ההצבעה של "מקומי" היא פיתרון הולם לקיום הצבעות באסיפות הזום, ואין צורך להעביר הצבעות  .4

בנוסף, ייבחן השימוש במערכת זו גם כאמצעי לבירור מספר לקלפי )למעט כפי שמתאפשר במסגרת הנוהל(. 

 המשתתפים באסיפה, באמצעות שליחת שאלה בנושא זה מיד לאחר האסיפה.

בכל נושא מהותי המובא להכרעת האסיפה, וככל שאין אילוץ המחייב הכרעה מיידית, תישמר המתכונת של הצגת  .5

פת שבמסגרתה תתקבלנה ההחלטות בנושא. הובהר כי  הנושא בקריאה ראשונה, ללא החלטה, וקיום אסיפה נוס

בכל מקרה, ובהתאם לנוהל, זכותו של חבר הסבור כי הדיון לא מוצה או כי נדרש זמן נוסף לבחינת הנושא, להעלות 

 הצעה לסדר היום לדחיית ההצבעה, והצעה זו תידון ותוכרע בהתאם לנוהל.

ובא לאסיפה יתאפשר גם מפגש פיזי )במגבלות הקורונה( בהמשך לכך, הנשיאות ממליצה כי בכל נושא מהותי המ .6

שבו ניתן לקיים שיח פנים אל פנים, בין במסגרת ועדה פתוחה ובין במסגרת מקבילה אחרת )קבוצות דיון וכיו"ב(, 

 לפני הבאת הנושא להצבעה במסגרת האסיפה.

נויים פתוחה )במתכונת דומה לזו במקרה של קיום בחירות במסגרת האסיפה, ולאור האמור לעיל, תתקיים ועדת מי  .7

המקובלת בוועדת חברים לפני דיוני חברות(, שבה יוכל חבר המעוניין בכך להביע דעתו בפני הוועדה בקשר להצעות  

 שפורסמו.

בשלב זה לא נראה כי ניתן לקיים דיוני חברות ומועמדות במסגרת אסיפת זום. עם זאת, מתוך הבנת הקושי של  .8

הצורך להתייחס לאילוצי לוחות הזמנים שלהן, תימשך בחינת האפשרויות למציאת פיתרון  המשפחות הרלוונטיות ו

 גם לדיונים אלו. 

 גלעד
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 מועדת מינויים: 

 פרשת מקץ נביא לבחירות:  19.12.2020באסיפה הקרובה  שתתקיים במוצ"ש 

 מרכז ועדת מינויים:

 חנה אוצטר  :  מועמדות 

 אורבאוםתמי                 

 אריאן פוקס                  

 מנהל עסקים: 

 יאיר ריינמן   מועמד:

 יו"ר מזכירות            כ  ויוחלף בתפקיד הוא  אם יאיר ייבחר,  

 יו"ר חינוך: 

 דוד מוראדי    מועמד:

 אם דוד יבחר, הוא יוחלף בתפקידו כרכז תיכון. 

 

 ולכן תתקיים ועדה פתוחה שתתקיים   האסיפה תתקיים בזום,

 בחדר ישיבות במשרד.  20:00כ"ט כסלו בשעה  15.12.2020ביום שלישי 

 ( 17.12.2020) הצעות פרטיות ניתן להגיש עד יום חמישי בערב

 אורית דרור. גלילה ו   יוסי גולד, עוז ריכטר,  אלי אלידין,  ועדת מינויים: 

 

 משולחן המזכירות

 בתקופת הקורונה בכלל וביתר שאת במהלך הסגרים נרשמו ימי עבודה רבים יחסית תחת ההגדרה "אי עבודה".  

שהייה בבית עם הילדים, תקופת בידוד,    –המדובר בימי עבודה של חברים אשר בתקופות אלו לא עבדו באופן מלא מסיבות מגוונות 

 '.אוכלוסייה בסיכון, צמצום עבודה בענף הקבוע שלהם וכו

אנו מניחים כי ברוב המקרים המצב הזמני הנ"ל נכפה על החברים והם שהו ב"אי עבודה" שלא מתוך בחירה ויחד עם זאת, הדבר  

 מביא לירידה משמעותית בהכנסות מעבודת חברים בתקציב הקהילה.

עסקנו באופן בו נכון להתייחס לימי "אי עבודה" והאם נכון כי תקציב הקהילה יאלץ לספוג  עם מש"א המזכירות משותפת של בישיבת

  אותם.

 אדם שנאלץ שלא לעבוד עלו טענות לכאן ולכאן ובסופו של דבר החלטנו לאמץ את הכללים החלים על כל עובד בישראל ועל פיהם,

 כימי חופש.   ירשמו תימי מחלה( ימי ההיעדרו  –)למעט נסיבות בריאותיות 

 ההחלטה הנ"ל תיושם מכאן ולהבא ולא תופעל רטרואקטיבית.

והחובה האישית ההתפרנסות מיצוי יכולת   סוגיית אלומאתגרים   בימים אשיש בדברים בכדי להכביד על החברים ואולם דווקברור 

 תוקף ושומה עלינו לפעול לכך. הלמצותה מקבלים משנ 

 בריאות טובה לכולנו.

 צוות מש"א והמזכירות.                                                               

 

 



5 

 
 

 
 הצעה מהתנועה הקיבוצית

 
  -במבצע מיוחד לחברי וחברות הקיבוצים יוצאת התנועה הקיבוצית 

 Tyto  -  299שח במקום  224,      25%מכשיר לאבחון רפואי מרחוק בהנחה של   ₪ 
 

הבריאות בתנועה הקיבוצית מציינת כי חלק מהמרפאות הושפעו מאוד מהקורונה שההתמודדות  עדי רמות ממחלקת 

אתה מחייבת הימנעות מהתקהלויות ושמירה על קבוצות הסיכון. בחלק מהמרפאות קוצצו שעות הקבלה הפרונטליות  

  .עם הצוות

או  מאוחרות ורה בדיוק בשעות מרגיש לא טוב , ושזה ק ילדהט אזרח, שלא מכיר את הרגע שבו הוא או אין כמע

במרפאות הקיבוצים, הפזורים בכל חלקי הארץ, בדרך כלל שעות  בשעות שמעבר לשעות הקבלה של המרפאה.

 .הפעילות מוגבלות. אבל, כאמור, אירועים רפואיים מתרחשים בכל שעה משעות היממה ולא תמיד ניתן לצפות אותם

חלקת הבריאות של התנועה הקיבוצית בשיתוף כללית, קבוצת הבריאות מוסיפה: "מסיבות אלה ונוספות אנחנו, מעדי 

הגדולה בישראל, מחפשים כל דרך לשפר עבור חברי הקיבוצים ותושביהם את חווית השירות הרפואי ולשלב גם  

מציעים לכם להצטרף    אנחנו, בשיתוף כללית  .עהמים שניתן לקבל מכל מקום ובכל ששירותים דיגיטליים מתקד

החדשני שמציעה כללית   Tyto באמצעות הצטרפות לשירות -   רפואה מקוונים מהמתקדמים ביותר הקיימים לשירות

 ."ללקוחותיה

Tyto  ,מתאים ומשמש את כל המשפחה, באמצעותו ניתן  קומפקטי ופשוט לשימוש  הוא מכשיר חדשני ,

עות אפליקיציה ייעודית  לרופא באמצאבחון של רופא בלי לצאת מהבית. הנתונים הרפואיים משודרים ב"לייב"  לקבל

על פי המדדים    לב ולקצב הלב.ר, הקשבה למרחוק: חום, גרון, אוזניים, ריאות, עו לבדוק יכולהכונן  רופא הוכך 

שמקבל הרופא הוא יכול להפנות לבדיקות, להמשך טיפול או להוציא מרשם דיגיטלי המועבר ישירות לבית המרקחת. 

 .ק הרפואי האישי שלכםהרופא מתעד את הייעוץ בתי

 .השירות מתאים לילדים ולמבוגרים   .8:00-24:00ופועל מדי יום בין השעות השירות זמין 

 באתרביוטיוב וכמובן   , *2706או בטלפון  שנשלח ב'מקומי' בקישור  ניתן לקרוא פרטים נוספים על השירות והמוצר

 שם ישנם סרטונים וכן תשובות לשאלות שנשאלות לגבי המכשיר.  הכלליתשל 

 

מציעה מחיר מיוחד ללקוחות מוגבל זמן,  מחלקת בריאות בתנועה הקיבוצית, במבצע ייחודי ובלעדי,  -כאמור 

 . ₪ 299במקום  Tyto ₪ למכשיר   224. כללית בקיבוצים

 .המבצע באמצעות רכישה קבוצתית    ללקוחות כללית בלבד האמור ניתן ומתייחס

 

מממנת את המכשיר, מצאנו לנכון לחשוף את הציבור למכשיר חדשני   אינהאף שועדת בריאות 

 זה, כדי שכל המעוניין יוכל לרכוש אותו בהנחה המוצעת. 

חברים וגם מי שאינם חברים, המעוניינים לרכוש את ערכת הטייטו נא הודיעו לי באמצעות פתק בת.ד. בריאות, 

  נא לציין איזה חשבון לחייב )הוח"ב וכד'(     עד סוף חנוכה. briutlavi@gmail.comאו למייל  

 . ח כללית" ניתן גם להזמין עבור בנים שאינם בקיבוץ, כל עוד הם חברי קופ

 

 ובבריאות   בברכה                                            

 אריאלה ס.                                                               

 

 האפשרויות שפרסמנו בעבר, אלא בא להוסיף עליהם, למי שמעוניין.  במקום אשירות זה אינו בנ. ב.                

  ושירותי מרל"מ .   24/7* הפתוח 2700ושירות .  )חשוב ביותר !!! ( טלפון מציל חיים –  101   -זיכרו                       

 הפירוט נמצא בדף הצהוב התלוי על המקרר שלכם                                             
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 ממש"א: 

 אנו מבקשים להיערך קדימה, ולכן יוצאים במכרז לחבר/ה לניהול הארכיון בעתיד. 

 הקרובה.  המועמד שיבחר, יצא בע"ה ללימוד קורס במהלך השנה 

 דרישות התפקיד: 

 חדשים  4-6לימודי ארכיונאות יום בשבוע במשך   -קורס ארכיונאים .1
 חיבור להיסטוריה ולנוף האנושי של קבוץ לביא .2

 בעל/ת יכולת ניהולית וביצוע פרויקטים  .3
 אנגלית ברמה טובה .4

 כישורי מחשב .5
 תודעת ארגון וסדר  .6

 תודעת שירות .7

 הארכיון לילדים ונוער  יכולת הנגשת החומרים של -תודעה חינוכית .8

 ידיעת היסטוריה כללית ויהודית   .9
 מחויבות למקום העבודה  .10

 הרואים עצמם מועמדים לתפקיד מוזמנים להציע מועמדותם למש"א

 גלילה.

 

 

  –לביא כלבבי 

 תודה רבה לילדי הגן המקסימים על ההשתתפות הפעילה בטקס הגיור המרגש!

 

   הודעות 
 

 מהרב"ש:  

חנוכה בפתח, בחג זה בו אנחנו מדלקים נרות רבים יש אפשרות גבוהה לשריפות לכן אני חוזר ומזכיר:   .חברים שלום

נרות ישר על עץ, צריך לכסות בנייר כסף או לעטוף את הנייר בנייר כסף.   אין לשים   

אם אין  דקות בלבד ולאחר מכן  30חשוב מאוד לא לעזוב נרות דלוקים ללא השגחה, בעיקרון הנר צריך לדלוק 

השנה. בכיבוי במים צריך לוודא   דבר הנכון לכל -רצוי לכבות אותו. חשוב לדעת היכן ממוקם המטף הקרוב ,השגחה

.שאין חשמל באזור השרפה  

 אריה

*********  

 מהספריה:

 )הדלקת נרות(,  16.30-הספריה תפתח במקום ב 'ד  -ו 'קוראים יקרים, בימים ב

 , נשמח לראותכם18.30-19.30 שעה ב

 חנוכה שמח                                                
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 מועדת דת: 

 תפילות השבת :

 השבת שכונת הנח"ל תתפלל ברחבת בית הכנסת. שאר השכונות יתפללו כרגיל בשכונות.

 

 תפילות בחנוכה :

 שחרית ביום חול כרגיל ברחבת בית הכנסת.תפילת  •

 כל שכונה תפלל יומיים ברחבת בית הכנסת ובשאר הימים בשכונה. -מנחה וערבית ביום חול  •

 : החלוקה לתפילה ברחבת בית הכנסת
 שכונות מליבו, צופים ושבדים.  -יום ראשון כ"ז כסלו )הדלקת נר רביעי( 

 ות חד"א ויבנאל.שכונ -יום שני כ"ח כסלו )הדלקת נר חמישי( 

 שכונות חד"א ויבנאל. -יום שלישי כ"ט כסלו )הדלקת נר שישי( 

 שכונת מחנה נח"ל. -יום רביעי א' טבת )הדלקת נר שביעי( 

 שכונת מחנה נח"ל. -יום חמישי ב' טבת )הדלקת נר שמיני( 

 השכונה שברחבת בית הכנסת. מצוינתבכל יום בתוכנית השבוע  -

 רועי.   – חנוכה שמח 

***** 

 מהכלבו: 

 שעות פתיחת הכלבו בחנוכה

 ,נר שמיני של חנוכה 17.12.2020  ב' טבת  )כולל(הבא  עד ליום חמישי -תזכורת 

 .  17:00 עד  7:00הכלבו יפתח בכל יום בשעות   

 . 15:00כרגיל בשעה  רלישי ייסגש ביום

 הזמנת סופגניות

 ניתן להזמין בכלבו סופגניות ממאפיית רונשי. הרשמה תלויה ליד הזמנת הלחם המלא, 

 חובה לציין בטבלה בצורה ברורה את היום בו מעוניינים בסופגניות וכן הסוג והכמות.

  

 עדכון נוסף מהכלבוו

 מי שאינו חבר/ עצמאות כלכלית. ביום רביעי התחלנו למכור בכלבו גם בכרטיס אשראי

 רק באמצעות כרטיס אשראי.יוכל לרכוש בכלבו 

 המחיר הגבוה יחויב בכרטיס האשראי. ,יש מחיר לחבר ומחיר רגיל שימו לב!

 *השימוש בכרטיס אשראי מחייב ידיעת הקוד הסודי.

 רו(.ותלקנות בתלושים )ניתן לסיים את התלושים שנ לא יוכל להמשיךחבר/ עצמאות כלכלית שאינו כל מי 

 א אור ושמחהחג חנוכה מל

 צוות הכלבו וועדת שירותים.
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 קהילת לביא היקרה!

 .  אחיה השבת נחגוג את כניסתו לנעם עול מצוות של בננו היקר  

לצערנו אילוצי מגפת הקורונה והאחריות לבריאות הציבור, מונעים מאתנו לחגוג עם כל 

 קהילת לביא את השמחה, ולכן האירוע יצויין באופן מצומצם במניין השכונתי שלנו.  

למרות הריחוק שגוזרים עלינו ימים אלה, אנו חשים היטב את החיבוק החם והשותפות של  

 על היותנו חלק מקהילה זו!   הקהילה גם מרחוק, ושמחים מאד

מתפללים לימים בריאים יותר, בהם נוכל לחגוג כולנו יחד כקהילה את השמחות המשותפות  

 שלנו. 

 הרבה בריאות! 

 חנוכה שמח! 

 אסנת ונתי 
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 דיקור סיני:

 הבהרה: יתכן והייתה אי הבנה לגבי תשלום על הדיקור.

 חשוב להבהיר כי הדיקור לחברי לביא הוא לגמרי בחינם.  

 ניתן לפנות אלי מתי שרוצים והטיפולים הם אחרי שעות העבודה. 

 מאיר.

 

 דרמה תרפיה, רוית גנות. -טיפול באמצעות אמנויותוהפעם בפינת ההכרות עם יזמות: 

 

טובים(, חדר טיפול קסום ומזמין בבית   עם תום הסגר הראשון, פתחתי בהתרגשות )ועם המון עזרה של הרבה חברים

נפשי במגוון קשיים, כגון: התמודדות עם   -מול המרפאה. אני מציעה למבוגרים ולמתבגרים והוריהם טיפול רגשי 35

 משברי חיים, טיפול בדיכאון וחרדה, טיפול בפוסט טראומה, חיזוק והעצמת דימוי עצמי. 

 בכדי לעזור בקשיים.   הטיפול באמצעות אומנויות מתמקד בכוחות האדם

 האמצעים האמנותיים מאפשרים מגע עקיף ולא חודרני בתכנים קשים ולא מודעים.

 הטיפול מתבצע באמצעים ושיטות שונות המותאמים לכל מטופל.

כשמזהים את הכוחות, הצרכים והדפוסים, כשלומדים להתבונן מכמה נקודות מבט, התנהלות החיים מאפשרת 

 ועוצמתית. מצמיחה, עמוקה -בחירה

הדרמה מאפשרת השמעת קולות שונים בתוכנו וסביבנו, בחינת תפקידים ומסכות מגינות, ומציעה במה המאירה את 

 חלקי הנפש.

 היצירה היא כוח מרפא. 

 זכות היא לי ללוות אנשים בדרכם הייחודית, מתוך חיבור ובחירה. 

 אז... איך אתם נכנסים לתמונה?

 אבל!!!     ינני מטפלת באנשים שאני מכירה.לצערי, בשל המורכבות האתית, א

הדרך הטובה ביותר להגיע לאנשים הזקוקים לטיפול, היא "מפה לאוזן". אם אתם יודעים שאנשים בסביבתכם זקוקים  

 ומחפשים טיפול, אשמח שתפנו אותם אלי. מוזמנים לשאול פרטים בשמחה.

 

יה. יש המון עידוד, ליווי ותמיכה, ולאחרונה אף מתחיל ולסיום, הארה אחרונה. חוויית היזמות בלביא שינתה את פנ

שיתוף פעולה בין היזמים. הלואי ונעורר חשק ונחישות בכל בעלי החלומות המוכשרים שמסתובבים בינינו. לכולם יש 

 הזדמנות להתעצם ולתרום. מתחילים מרעיון, ומתקדמים לאט לאט. בהצלחה! 

 רוית. 
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 מהלכות חנוכה

 

 מצוות נר חנוכה בכך שהיא מצוות "נר איש וביתו" כלומר שהחיוב מוטל על האדם להדליק נר בביתו.מיוחדת היא  .א

 אשר על כן אין יוצאים ידי חובת הדלקת נר במקום שאינו ביתו, וההדלקה בבית הכנסת אינה מוציאה ידי חובת המצווה. .ב

 צא ידי חובתו ומצווה עליו להדליק בביתו. כמו כן מי שמתארח אצל חברו בשעת הדלקת נרות ושמע שם הדלקה אינו יו . ג

אשר על כן צעירים שיש להם מגורים משלהם, טוב יעשו אם ידליקו בזמן בחדרם ורק לאחר מכן ילכו לבית ההורים או למשפחה   .ד

 המאמצת לאכילת סופגניות, משום שאינם יוצאים ידי חובה בהדלקה במקום שאינו ביתם.

יכול לצאת ידי חובה אם אשתו מדליקה בביתו וכשישוב הביתה אינו צריך להדליק שוב.  אדם הנמצא בשעת ההדלקה מחוץ לבית, .ה

אם הוא בכל זאת מעוניין להדליק כששב לביתו, אזי או שיאמר לאשתו לא להדליק בזמן או שיתנה שאינו יוצא ידי חובה בהדלקה 

 אף שלא היה נוכח בה(.  שלה )אחר אינו יכול לברך ששב מאוחר לביתו כיוון שיצא כבר הדלקה הקודמת

ועד על שולחנם, יכול להשתתף עמם במעות ולצאת ידי סמי שנוסע בחנוכה להתארח אצל חברים או משפחה, מעיקר הדין אם הוא   .ו

חובה בשותפותו בהדלקה שלהם. אך עדיף שיהדר וידליק לעצמו בברכה במקום שבו הוא מתארח )בתנאי כמובן שהוא לן באותו 

 מקום(.

הוא "משתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק". יש שנהגו להדליק מיד בשקיעה, אולם אצלנו נהוג להדליק אחר זמן ההדלקה  .ז

תפילת ערבית ויש להתאמץ להדליק מיד לאחר התפילה ולא לאחר יותר את זמן ההדלקה. בדיעבד יכול להדליק גם מאוחר בלילה  

 כל זמן שבני הבית ערים ויש בכך עדיין פרסום הנס.

נוכה צריך שיהיו מסוגלים לדלוק עד כמחצית השעה לאחרת צאת הכוכבים. ועל כן יש לזכור בערב שבת של חנוכה להדליק נרות ח .ח

 לערך.  17:30בנרות גדולים ולא בנרות רגילים )הצבעוניים(, על מנת שיספיקו לדלוק עד שעה 

 לכןתדיר קודם", ו –ד יש כלל "תדיר ושינו תדיר במוצש"ק יש דעות שונות בעניין הבדלה ונר חנוכה, איזה מהם קודם. מצד  אח .ט

צריך להקדים ההבדלה. אולם מאידך פירסומי ניסא עדיף, ועל כן יש הטוענים להקדים הדלקת הנר. המנהג הנפוץ במקומותינו 

ם בעניין כל אחד מהמנהגישהוא בבית הכנסת להקדים נר חנוכה להבדלה, ובבית להקדים הבדלה לנר חנוכה. אולם כתבו הפוסקים  

 זה יש לו על מי לסמוך, ועל כן ימשיך כל אחד במנהג הנקוט בידו.

ל והודיה -כתב הרמב"ם בסוף הלכות חנוכה "מצוות נר חנוכה היא עד מאוד, וצריך להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הא .י

סותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. היה לפניו נר לו על הנסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל )שואל מן הצדקה(, שואל את מוכר כ

ודם משום שלום  קביתו )נר שבת( ונר חנוכה או נר ביתו וקידוש היום )ואין לו כסף אלא לאחד מהם, איזה מהם יעדיף?(, נר ביתו 

, "דרכיה שות שלום בית בין איש לאשתו. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמררבית; שהרי השם נמחק ל

 דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום".

 

 הרב יהודה גלעד 
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 חדש על המדף 

לא כל הספרים חדשים חלקם מספריית כדורי חלקם חידשנו. מכיוון שאין להניח  שאתם זוכרים את חדש על  הקדמה: 
 המדף בע"פ יש ספרים שנציג בפניכם בשנית. גם בחנוכה אנו חוגגים את חידוש הישן. 

 לילדים ונוער 

עלילותיהם של פיניאס  ופרב קרל. הצמד מבצע הרפתקאות בלתי רינת פרימו. סידרת ד'יסני. עורכת השמים הם הגבול 
 צפויות  בעזרת מטוס ענקי. 

 סבתות.  2הפעם צמד השובבים מארגנים תחרות סקטים בין  רינת פרימו. סידרת דיסני. עורכתהמחליקים הנועזים 

  עדון הנסיכות. באחוזת אודם.ספרים מהסידרה מו 3

הנסיכה ג'ורג'יה והפנינה הנוצצת. מאת פרנץ ויויאן, הנסיכה אוליביה וגלימת הקטיפה, הנסיכה דיזי והדרכון המשגע.  
 כתב גדול מנוקד וקריא.   הנסיכה אליס ומראת הפלאים. 

שנים אחרי  100רגמים קלאסיקה. כמעט תרגם יונתן יבין . הרפתקה  סופרים מתאדגר רייס בארוז. מאת טרזן בין הקופים 
 שיצא לראשונה ,מוגש תרגום חדש ועכשווי. 

פנד הוא בדיוק כמו ילד אמיתי. הוא אוהב לשחק להמציא,  נועם נדב. צייר תמיר ראונר כתב   פנד  סיפורו של פנד האדום
 להציל את העולם אבל, הוא לא אמיתי הוא מצוייר. 

הסופר צייר וסופר בלגי אשר שמו האמיתי: זורז' רמי נולד בבלגיה .   ספר קומיקס'ה: אוצרו של רקהם האדום הרז –טינטין 
 . מגיל צעיר החל לפרסם סיפורים מצוירים. הספר מצטרף לספרים אהובים מהסידרה הנמצאים בספריה.  1907בשנת 

 מבוגרים

האב מאלץ את יחיאל מגד פקח בשמורות  הניסיון לפענח את תעלומת היעלמו של  יואב שפיר בירן: מאת  ולא כפי שפורסם
 החולה לבחון את יחסיו עם ארבע הנשים החשובות בחייו. האב נעדר בגבול סוריה . כשיחיאל היה תינוק. 

 את בעלה,את ביתה ואת חירותה.  -סיפור סוחף על אישה שמאבדת הכול דניאל סטיל: מאת מגע של חסד 

מגיעה אל רובין אלקוט, והיא נחרדת למצוא בה רגל כרותה.  " הספר חבילה מסתורית רוברט גלבריית : מאת דרך הרשע 
 הזה ישאיר אתכם ערים כל הלילה" נכתב באובזרוור. 

בשמלה שאולה הגדולה עליה בכמה   מידות, מחכה.  15ביום חופתה נערה בת שפרה קורנפלד: מאת  החצי השני של הלילה 
ואנגלית משדות וודסטוק. קהילה מחמירה ופרועה מול מרחב של  הסופרת משדכת עברית עם יידיש מהשטעטל של ברוקלין

 חופש אין סופי. בסוף הספר יש מילון המתרגם מילים באידיש הקיימות בספר לעברית מדוברת.

בקנדה נולד תינוק מוזר הוא לא לגמרי בן ולא לגמרי בת. רק שלושה אנשים שותפים לסוד. על קתלין וינטר: מאת אנאבל 
 ל החלטה קשה בתור מה יגדלו אותו. המבוגרים לקב

 . תככים,קצב מהיר, מניעים ניסתרים, נקמה וסיפור אהבה בעמודי תבל נמצאיםקן פולט: מאת עמודי תבל 

 באנגליה. 12פולט בחר למקם את העלילה שלו במאה ה

מצור ורשע.  השנה היא   רומן כתוב הייטב  על אבירים ,עינויים ,רומנטיקה, להט דתי,מייקל אלכסנדר אייזנר: מאת הצלבן 
במנזר הצלב הקדוש. האח לוקאס נזיר מושחת ולא ממש אמין,נשלח לבצע גירוש שדים. אם יצליח לגרש את השדים ,   1275

 יזכה המנזר שלו בגמול והוא ימונה לבישוף.

משפחה ועל הכלב   סיפור מחמם לב ובלתי נשכח עלג'ון גרוגר: מאת מארלי ואני .חיים ואהבה עם הכלב הכי שובב בעולם  
 השובב להפליא שלימד אותם מה באמת חשוב בחיים. 

סטאר להתחקות אחר מהלך  אחות הצללים מסדרת "שבע האחיות" מאת מחברת רב המכר "בית הסחלבים" לוסינדה היילי:
לטות חייה הנפתל של פלורה ויוצאת למסע משל עצמה. העולם הניגלה לפניה מאלץ אותה להתמודד עם עברה ולקבל הח

 אמיצות בנוגע לעתידה. מי זו פלורה? 

 קריאה מהנה להתראות בספריה הספרניות.

 אם זרקתם דף שבוע "חדש על המדף "יופיע באתר לביא.

 

 


