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 פרשת "וישלח":

, והודה  'אשורנו ולא קרוב'לשון ישר אל כי ישר הוא לשון ראייה, מלשון    ,'  ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל'  "

עקר שם יעקב  'יםק שרית עם אל'פני אל ולא עלתה בידו לסמא אותו במציאות האל יתברך, ובאמרו כי  רואהלו בזה כי יעקב 

מישור    , ולא 'והיה העקוב למישור'  וישראל לשון מישור כמ"ש לעתיד ,ממנו, כי יעקב מורה על עקוב הלב מכל ואנוש הוא

די כושר  יל  כי עם',  ים ואנשיקכי שרית עם אל'אמר    ןכ ל  ים ואדם, עק הנראה ישר בעיני אל  םאי  הנראה ישר בעיני הבריות כ

 , מישור הנראה גם בעיני האל יתברך---" ים ואנשים ותוכל, וזהו ישראל ישר אלמפעלך תהיה שר ונגיד עם אלק

 ]כלי יקר[  

   לכל זמן ועט 

 

משיבים, שהשקיעו מזמנם במילוי סקר ארוך וחשוב,    010,לאחר שענו לסקר לשיפור איכות השירות, כ  –משוב ענפי שירות  

בוצע ניתוח של התוצאות, וככלל ברוב רובם של הענפים הערכת הציבור לרמת השירות היא משביעת רצון- יחד עם זאת,  

מעט הערות לחיוב ולשלילה, מהן ניתן להסיק   השתקפו מהסקר נקודות בהן הציונים היו פחות מזהירים, ועלו מהחברים לא 

מסקנות ולשפר את השירות למען כולנו- השלב הבא בתהליך הוא העברת המשוב באופן מסודר לכל מנהלי הענפים שנסקרו,  

חשיבה איתם על אופן טיוב השירות בתחומים בהם יש צורך לעשות זאת, וחיזוק והעצמת נקודות החוזק הקיימות- פעולה זו  

 ע בזמן הקרוב, ובערת השם היא תשפיע גם על תכנית העבודה ועל שיפור וטיוב השירות בענפים בשנת העבודה הקרובה- תתבצ

  

לאחר הצגת הדברים באסיפת הזום האחרונה, עלו לא מעט התייחסויות של חברים בסוגיית החיוב על השימוש    –  דירות אירוח

הייתה קריאה ראשונה, בעקבותיה הנושא ישוב לדיון בהנהלת הקהילה,  בדירות- כפי שהוסבר באסיפה, ההצגה באסיפה הזו 

 ולאחר מכן הנושא ישוב כמובן לקריאה שניה באסיפה- 

 שבת שלום!  

 נתי 

 משולחן המזכירות

 בישיבת המזכירות השבוע נפגשנו עם ניר ברעם ובקשנו לבחון בעזרתו כיצד מקדמים את תהליך בחינת אורחות חיים. 

ניר הציג את התרשמותו מהתהליך בלביא ובעיקר מדברים שעלו במהלך השיח בקבוצות. כמו כן דווחנו על דיוני הצוות המוביל את  

 שלב ברור וגיבוש העקרונות.  –התהליך )ראו דו"ח נפרד( ועל המלצתו הצוות לעבור לשלב הבא בתהליך 

 נה באישור האסיפה )כמו כן נדרש לאשרר את הרכב הצוות(.ראוי להזכיר כי עפ"י המתווה שקבענו, המעבר לשלב הבא מות

הגם שבמפגשי החברים עלתה מצד חלק מהדוברים בקשה שלא לקדם בשלב זה את התהליך ולא להביא הנושא להחלטת אסיפה, 

יות ללוות אותנו השתכנעה המזכירות כי בהערכות נכונה ומדויקת ניתן לקיים דיון משמעותי גם בנסיבות הנוכחיות )שככל הנראה צפו

 עוד תקופה ארוכה( ונכון להתקדם במתווה עליו החלטתנו.

אסור שבשלב ברור וגיבוש העקרונות תיווצר תחושה בקרב   –עלתה בדיון אמירה, לכאורה מובנית מאליה ובכל זאת חשוב להזכירה 

 קבוצה ממסוימת כאילו דעתה איננה לגיטימית.  

 ל בדרך זו אך ביקשנו לוודא כי אכן כך. התרשמנו כי הצוות בהנחיתו של ניר פוע

 המזכירות סבורה כי נכון להביא להכרעת האסיפה גם כשזו מתקיימת באמצעות הזום, את סוגיית המעבר לשלב הבא. –בסיכום 

 יאיר ריינמן                                                        
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30.11.20 

 מצוות אורחות חיים 

 בשבועות האחרונים עסקנו בסיכום שלב הלמידה ובבחינה של מוכנות הציבור לעבור לשלב הבא בתהליך, שלב גיבוש העקרונות.  

לצורך כך יזמנו מפגשים בקבוצות קטנות, בהם ניסינו להבין את רחשי לב הציבור בסוגיה זו וכן בסוגיות אחרות ככל העולה על  

ים היו מוצלחים הן ברמת ההשתתפות המספרית )בסה"כ השתתפו במפגשים, למעט  דעת המשתתפים. תחושתנו היא, שהמפגש

חברים וחברות ממגוון רחב של גילאים( והן ברמה המהותית, של שיח פורה ומאפשר, בו רבים נטלו חלק    130-אנשי הצוות, כ 

 פעיל.  

האם ואיך נכון להתקדם,    – מה הפרוצדורלית  והן בר  – לביא לאן    – במסגרת השיחות שמענו אמירות רבות הן ברמת הדיון העקרוני  

דוגמאות,   נביא כאן כמה  וכן הלאה. לשם הטעימה,  את סיכומי השיחות  בהתחשב בנסיבות של קורונה, הפרטת מזון טרייה 

 במלואם ניתן יהיה למצוא באתר האינטרנט של לביא: 

 העומס שיצרה הקורונה לא מאפשר פניות לתהליך  -

 הבנה כי ייתכן שאין מנוס חשש מפני שינוי, תוך  -

 מצב הקליטה בלביא מחייב שינוי באורחות החיים  -

 צריך לשמר את הקיבוץ כמו שהוא מסיבות אידיאולוגיות  -

 רצון לשמר את הקהילתיות היפה בלביא, בכל תרחיש שלא יהיה -

 יש לנהל תהליך מדורג ומסודר, על מנת שלא יתפספסו סוגיות חשובות בדרך  -

 וד אודות התהליך והשלכותיו, גם תוך כדי תנועה בשלבים הבאים רצון להמשיך וללמוד ע -

השאלה שעמדה  בשלב זה הצוות לא עוסק בהכרעות אודות מה יהיה עתיד הקיבוץ או איזה מודל מומלץ ללביא. מבחינה מעשית,  

בצוות בסיכום  על הפרק היא האם הציבור בשל לסיים את שלב הלמידה הפורמלי ולעבור לשלב גיבוש העקרונות. תחושתנו  

 כל השיחות שנערכו היא, שיש רוב גדול בציבור שמוכן לכך.  

בהתאם לפרוצדורות שנקבעו מראש, אנו מתכוננים לפנות בקרוב לאסיפה ולבקש את אישורה הרשמי לעבור לשלב הבא, כמו גם  

ל פיו אמור להתנהל שלב גיבוש  את אשרור המשך הרכבו של הצוות כפי שהוא בנוי כעת. באסיפה נציג ביתר פירוט את המתווה ע 

העקרונות. נאמר בקצרה, כי שלב זה יבוסס על מפגשים רבים בפורומים מצומצמים, שיעסקו כל אחד בסוגיות ערכיות ספציפיות  

 ערכי ליבה.  – מהן אנו רוצים להרכיב מחדש את העקרונות החשובים לנו בלביא, או כמו שמכנים אותם כאן 

הדבר מתאים    ון המוצלח שעברנו זה עתה ולעשות שימוש בכלי של שיחות בפורומים מצומצמים. אנו מעוניינים ללמוד מהנסי

האמירה המשמעותית ביותר שלמדנו  כמובן לאילוצי הקורונה, אך הוא בעיקר נותן במה לטווח רחב מאד של חברים ודעות.  

מאחר ששלב    יח לקחת חלק בתהליך. מסיכום שלב הלמידה היא, שהציבור מרגיש טוב בצורה זו של הידברות ובאמת מצל

גיבוש העקרונות אמור להביא בחשבון מגוון רחב ומייצג ככל הניתן של דעות הציבור, אנו מאמינים כי זו הדרך הטובה ביותר לפעול  

 וכך אכן נעשה.  

גם בשלבים הבאים.  ברצוננו לחזור ולהדגיש, כי שלב הלמידה אמנם הסתיים באופן פורמלי, אך הלמידה ממשיכה תוך כדי תנועה  

 אנו מזמינים חברים לפנות אלינו במידה שיש רעיונות והצעות לאנשים מסוימים או הרצאות מסוימות שיכולים לתרום ולהעשיר.  

 עד כאן להפעם, שבת שלום! 

 אחיה, גלעד א', הדס מ', הני, יאיר ר', מזל, נתי, ענר, רוני ר', רפא, צבי ר' וניר ברעם. 

 

 

 

 

   –לביא כלבבי 

 החניכים  מתודה רבה על חודש ארגון של פעם בחיים!  –לליאור הקומונרית ולסגלביא המדריכים 

 מתפקידו באחריות לגליונות השבת המון הערכה ותודה על המסירות והאיכפתיות. לאליס קפלן שפורש 
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   הודעות 

 

בכל יום ראשון. ביום א' הקרוב נלמד את מסכת תרומות    17:15מהשבוע יתקיים החוג ללימוד משניות בשעה  – "סדרי משנה" 

 פרק ב'. לומדים חדשים יתקבלו בברכה. 

 מרדכי 

*********  

 מועדת דת:  

 תפילות השבת :

 לרגל בר המצווה של אליאור שפר, המשפחה תקיים את תפילות השבת במניין משפחתי ברחבת בית הכנסת.

 השכונות.הציבור יתפלל כרגיל במסגרת 

 

 :  תפילות בחנוכה

 תפילת שחרית ביום חול כרגיל ברחבת בית הכנסת.  •

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

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

 שכונות מליבו, צופים ושבדים.  -ראשון כ"ז כסלו )הדלקת נר רביעי( יום 

 שכונות חד"א ויבנאל.  -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.  -מיני( יום חמישי ב' טבת )הדלקת נר ש

 בכל יום בתוכנית השבוע תצוין השכונה שברחבת בית הכנסת.  -
   

***** 

 מהכלבו: 

 בעקבות  13:00עד   7:00הכלבו יפתח בשעות  8.12כב' כסלו  הקרוב,  ביום שלישי
 צורך בתחזוקת התוכנה ע"י חברה חיצונית. 

 

 שעות פתיחת הכלבו בחנוכה 

 ב' טבת  נר ראשון של חנוכה ועד ליום חמישי)כולל( 10.12.2020כסלו  החל מיום חמישי כד' 

 . ביום 17:00  עד 7:00נר שמיני של חנוכה הכלבו יפתח בכל יום בשעות   17.12.2020 

 . 15:00כרגיל בשעה  רשלישי ייסג

 הזמנת סופגניות 

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

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

  

 מצוות הכלבו וועדת שירותים. ,  חג אורים שמח                                                                                         
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********* 

 "קדימה בנ"ע הידד במעלה!" 

 גדול לליאור הקומונרית, שלא וויתרה, ולמרות אתגרי הקורונה הובילה חודש ארגון מושקע, ערכי וחוויתי!  ישר כח

...  ☺בצ'ופרים   –ישר כח למדריכים שהשקיעו ימים כלילות )פשוטו כמשמעו...( בהכנת פעילויות, בהתנדבות, בצביעה וכמובן 

 עמוד בהנחיות. והכל בקפסולות ותוך מציאת פתרונות יצירתיים על מנת ל

 ואיך אפשר בלי "לילה לבן" ושבת ארגון?? 

   -אז גם על זה ליאור לא וויתרה, וכאן המקום להודות לכל השותפים שנרתמו להפקה המורכבת והמאתגרת. אז, תודה גדולה  

 ל"צוות טכני" האלופים שדאגו מאחורי הקלעים לכל הדברים החשובים! 

 ילדים. -הנכונות ו"העורף הלוגיסטי" בבתי לקרן ולצוות החינוך על 

 לדבי ליפניק שחולקת את חרמון עם ה"סניף", על ההבנה והסבלנות לכל הבאלגן. 

 לסעדיה שצילם את המיפקד. 

 לרב יהודה שהצטרף לטיש בליל שבת.   - וכמובן 

על הובלת  אריאל כני, לעל הובלת הצוות הטאור תודה מיוחדת לבנות השרות הלאומי שנתנו דחיפה גדולה לכל המבצע: ל

 על הגיבוי, הליווי והתמיכה.  אדווה ו  ליאתהפרויקטים ול 

 תודה לכם, קהילה והורים על הפירגון, האהבה והשותפות.  –ואחרונים חביבים 

 "עלה נעלה!" - בע"ה מכאן רק 

 

 

 לחיה ואיציק ריכטר 

 ולכל המשפחה המורחבת

 המזל טוב להולדת הנכד 

   ליאור ועמיתל תב

 לארז וחביבה שפר 

 ולכל המשפחה המורחבת

 טוב לבר המצווה מזל 

 אליאור  של 

 ליוסי וימית גולד 

 ולכל המשפחה המורחבת

 מזל טוב לנישואי  

 רז עב"ל מיכל 

 


