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 22.1.2021  פ"אתש שבטב' ט  ,באפר' שבת ערב      52-879גיליון מס'  –קיבוץ לביא      בס"ד

   daflavi@lavi.co.il -דואר אלקטרוני

 

 

 

 פרשת "בא": 

פוסקת,  " פעולה אחת שאינה  היא  העתיד השלמה  וגאולת  גאולת מצרים  והולכת.  היא  נמשכת  הגאולה, 

 ."..פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה, אשר החלה במצרים והיא פועלת את פעולותיה בכל המסבות

 ]הראי"ה קוק[  

 

   לכל זמן ועט

קהילה   דיון,    –  2021תקציב  התקיים  האחרונה  הקהילה  גובה בהנהלת  העלאת  בנושא  התקציב,  אגב  שעסק 

של   מעבודה  ההכנסות  הוא  הקהילה  תקציב  נסמך  עליו  העיקרי  שהמקור  מכיוון  החברים.  מעבודת  ההתפרנסות 

מאתנו  ואחד  אחת  כל  אחריות  שיגבירו את  האמצעים  הדיון סביב  נסב  חוץ,  ובעבודת  בקהילה  בעסק,  החברים, 

נו חיים. אמנם האתגר מטופל בשגרה את רמת החיים הגבוהה בה א למקסם את הכנסותיו, על מנת שנצליח לשמור

באופן שיטתי ע"י הנהלת הקהילה באמצעות מש"א, ואף על פי כן, תחילת שנה אזרחית ועיסוק ממוקד בתקציב 

ברור הקהילה, מדגישים שוב את הצורך בהעמקת הטיפול, ולפני הכל את הצורך בהגברת מודעות בקרב החברים.  

, ם זה נגיע כולנו לתוצאות טובות יותר, כך יכולתנו להחזיק יחד את אוצרות הקהילה שלנו תתחזקשככל שבתחו

הנושא כמובן אינו חדש, אך    .ונקודת המוצא היא שהאחריות על כך היא בבסיסה אחריות החבר ולא ה"מוסדות"

ך בתקופה הקרובה,  חלטות אופרטיביות חדשות טרם התקבלו בהנהלת הקהילה. הדיון בהנהלת הקהילה ימשיה

 ונשוב ונעדכן בהחלטות בנושא ככל שתהיינה כאלה. התקציב עצמו יגיע לאישור האסיפה במוצאי השבת. 

השבוע התבשרנו מידידינו בחברת "כנרת", כי הביקוש לבית לחיים בלביא ממשיך לעלות, וכי המקום   –בית לחיים  

צר מלהכיל. לצורך כך אנו מנסים לחשוב על פתיחה של    הקיים בדירה המקורית וזו הצמודה אליה, עוד רגע קט כבר

דירות  מספר  בוחנים  כבר  אנו  אבל  הרווחה,  משרד  של  אישורים  כמובן  שתדרוש  פעולה  בלביא,  נוספת  דירה 

אופציונליות לאכלוס ע"י דיירים חדשים. הקליטה הנפלאה של הדיירים שהגיעו אלינו עד כה, וכבר הפכו לחלק 

דיירים   12-לביא, מגבירה מאד את הרצון למקסם את התכנית המקורית, בה דיברנו על כבלתי נפרד מנופה של  

 מהם ניתרם!  -בלביא, להם נתרום ועוד יותר 

שבוע סגר נוסף חלף, והשבוע נתבשרנו על הארכתו... הסיטואציה כמובן אינה קלה, אך נראה שבהיקפי    –קורונה  

יה במספר המתחסנים, והתחושה שאנחנו רואים את האור בקצה התחלואה הנוכחיים היא כמעט בלתי נמנעת. העלי

מלהמשיך  מנוס  אין  אך  בלביא,  גם  גבוה"  ב"מתח  את ההנחיות  להחזיק  התודעתי  הקושי  את  מגבירים  המגפה, 

ולהקפיד עליהן, על מנת להימנע מהדבקות ובידודים מיותרים. הציבור כולו מתבקש להמשיך להקפיד על עמידה 

הלות בכל מקום שהוא ובכלל זה גם בבית הכנסת ובחדר האוכל, גם אם הדבר כרוך באי נוחות  בהנחיות ואי התק

זמנית! בצח"י כבר החלו ניצני הדיון לגבי "דרכון ירוק למתחסנים", ואופן אימוצו גם אצלנו בלביא פנימה, אם כי  

ימה. בכל מקרה, אנו מעודדים  בשלב הזה אנו ממתינים להחלטות המדינה, ולאחריהן ננסה לגזור את הנגזרת גם פנ

 את כל האוכלוסיה להתחסן בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ולנצל את ההזדמנויות לכך שמפרסמת המרפאה.

 שבת שלום!

 נתי
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 הודעות  
 

 מועדת מינויים:  

מי שרואה עצמו מועמד מתאים, לשבת  , חדשה מינויים בחירת חברים לועדתיצאנו לדרך בתהליך  •

 בשבוע הקרוב. לאחד מחברי הועדהמוזמן לפנות  , בועדה

 חנה אוצטר. : מרכזת הועדה החדשה          

 

שכאמור יכנס לתפקיד באופן מידי כממלא  ,ר מזכירות חדש "לבחירת יואנו פותחים במהלך במקביל,  •

 מקום, וימשיך בתפקידו לקדנציה הבאה עם המזכירות לכשתתחלף.                       

מוזמן לפנות   מי שרואה עצמו מועמד מתאים,מתוך החלטות האסיפה.  המזכירות מצורפת הגדרת תפקיד 

 למש"א.

 (. וחנה אוצטר גלילה, אורית דרור אלידין,אלי  עוז ריכטר, )יוסי גולד, ועדת מינויים

       

 ועד ההנהלה  –מזכירות  

 : מזכירות הקיבוץ )ועד הנהלה(.  ם הגוףש

המזכירות    בהתאם לחוק.   ומשמשת כוועד הנהלה של האגודה השיתופית  המזכירות נבחרת ע"י האסיפה:     מהות התפקיד

משמשת כמוסד הביצועי העליון והיא שואבת את סמכותה מהאסיפה. היא האחראית לניהול השוטף של  

, תוך שמירה על  העסקיתוההנהלה    הקהילה  תהקבוצה. המזכירות מכוונת ומתאמת את פעילויות הנהל

 האינטרס הכולל של הקבוצה בהתאם לערכי הליבה שלה.

 . נציגי ציבור 4 , מנהל קהילה ,יו"ר הנהלת העסקים המזכירות,   יו"ר  הרכב:

נציג ציבור נוסף כחבר   יבחר  במקומווהוא יוזמן באופן קבוע  ,חבר הקיבוץ  ואינ "תפקיד  בעל במקרה בו " – הערה
 . מזכירות

 : עד יום בשבוע. יו"רההיקף משרה 

 אסיפת חברים. :  כפיפות

 קהילה, יחידת מש"א.: הנהלת העסקים, הנהלת  כפופים

 ע"י האסיפה.  : אופן הבחירה

 שנים.  4:  אורך קדנציה

 : עיקרי הגדרת התפקיד 

 תוך ראייה מערכתית כוללת. , מרב שנתיתעבודה תכנית  ולהוביל באמצעות ההנהלות, להכנתלקבוע מדיניות   .1

 תוכניות העבודה שאושרו. להוביל תהליכים במטרה ליישם את  .2

 כנית הרב שנתית. ובקנה אחד עם הת  העולותכניות שנתיות ות   אסיפהה  להציג לאישור .3

 ( ותיאום ביניהן.קהילה, עסקיםפיקוח ובקרה על פעילות ההנהלות ) .4

 ונושאים מהותיים.   תוכניות בעלות היקף כספי משמעותי לאשר, לבקר ולהביא לאישור האסיפה במקרה הצורך, .5

 לכנס את האסיפה ולקבוע את סדר יומה.  .6

 י חברים ומוסדות במסגרת נוהל ערעורים, כחוליה בשרשרת לפני האסיפה. להכריע בערעור .7
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 לקראת האסיפה 

 באסיפה שתתקיים במוצאי שבת סדר היום יהיה כדלקמן: 

 החלטות קודמות  . א

 תוכנית "מקורות ושימושים"  2020הציג סיכום ראשוני של ביצוע תקציב  )מנהל הקהילה(   יגינתי רוזנצו .1
 ותוכנית השקעות הקהילה. 2021הצעה תוכנית   2021לשנת 

 : דגשים עיקריים

 העברות מהעסק -מוגבלות לנוכח המציאות.   ש"ח למ  5התוכנית מבוססת על ההעברה מהעסק בסך  •

מיצוי כושר ההשתכרות ולצד זה יוזמות   -בראש ובראשונה  חידוד ההכרח להגדיל את הכנסות הקהילה ממקורותיה, •

 . שונות

 . 2020ביטול קיצוץ הקורונה בתקציבי חברים והחזרתם לגובה התקציב המקורי  •

 . המשך קיצוץ בענפי השרות וועדות  •

 )לא משפיע על סך התקציב לסעיף(   דיון צפוי על מודל חלוקת תקציב מזון מופרט •

 . בהתאם לנוהל השיכון  עמידה במחויבות כלפי משפחות חברים, - ושא השיכוןיופנה בעיקרו לנ - תקציב השקעות •

 הנושא הועבר לדיון בועדה פתוחה שכבר התקיימה :סיכום 

 הודעת המזכירות בעניין הרכבה עד תום הקדנציה  . ב

 נ"לסה  2021-אישור תוכנית העסקים ל  . ג

 "נלסה  2021-אישור תוכנית הקהילה ל  . ד
 " אורחות חיים " אישור המלצת המזכירות לכך שיאיר ריינמן ימשיך ליצגה יחד עם ענר עמירם בצוות  .ה
 הודעות  . ו

 שאילתות  .ז

     שרקה                                                                                                                                                       

                                                   

*********  

 

 הודעה מאגף תיקוני בגדים

 י מתקנת בגדים עבור אנשי לביא, מי שמעוניין שרחלי תתקן בגדים של קרוביו החיים מחוץ ללביא, יחויב. לרח

 להלן המחיר : 

                                                                                ₪  30 -תיקון כללי של הבגד .1
 ₪   50  –רוכסן+רוכסן התיקון רוכסן= פרימה + התקנת  .2
 ₪   30תיקון רוכסן= התקנת רוכסן+ רוכסן =  .3

 החיוב יעשה דרך הנה"ח לאחר שהחבר/ה י/ת חתום על חשבונית. 

 חנה עמירם                                                                                                                                                         
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 ז"ל  שנה לרענן דרור 

 בזום.  20:30בשעה  28.1.2021תתקיים ביום חמישי ט"ו בשבט האזכרה 

 המשפחה.

 

 

   –   לביא כלבבי 

 

 בשבח ובהודיה לה' לאחר שהחולים במשפחתנו הבריאו 

 תודה רבה לכולם על ההתעניינות, הפינוקים, והעזרה הרבה.

 שנחזיר בשמחות מאוד מאוד מעריכים 

    .והעיקר בבריאות לכולם

 משפחת רייס אייל ועידית 

 

תודה על שדאגתם להפעיל אותנו החברים, על שהצלחתם להוציא מאיתנו כל כך הרבה כשרונות, ועל הרמת    –   צמ"י הנפלאים

 המוראל בכל מצב!              

 מאיתנו החברים המעודדים 

 

התותחיות השירות  איתנו    לבנות  במהלכו  שסוגרות  למעננו  המון  ועושות  סגר,  עוד  מאד    –שוב  ומאד  מרגישים  רואים, 

 מעריכים!  

 הילדים וההורים 

 שבנחמדות ומקצועיות כל שבוע מציע ומרכז לנו הזמנות בשרים לכל החפץ ליבו וגם במחירים מנצחים  לשקד ששון האלוף

 תודה רבה רבה!                                                              

 מכל הקניבאלים       

 

 פינת יוזמים ונהנים

 לאריאן פוקס שרה הראל ולמשפחות

 ביכןשל א ועם פטירת כןבאבל כןאית

 ז"ל כלאב הראל

 השמיים תנוחמומן 
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 דקלה שוורצוורט   –פרחי באך   -טיפה מהטבע

"ריפוי בעזרת סוכניו הטהורים והזכים של הטבע הוא בוודאי השיטה המתאימה לרובנו, ועמוק בתוכנו משהו  

 בזה מצלצל לנו נכון... משהו שאומר לנו כי זו דרכו של הטבע והיא נכונה")ד"ר אדוארד באך(. 

ד את לימודי כמטפלת מוסמכת בפרחי באך, לא בדיוק ידעתי מה אני : כאשר סיימתי ללמואז איך התחילה היזמות

 הולכת לעשות עם זה. 

מכרה שלי מעיר סמוכה שאלה אותי אם אני חושבת שאוכל לעזור לנכדה שלה, ילדת גן שעוברת קשיי התאקלמות 

ת והמליצה בגן. אמרתי לה: "למה לא? בואי ננסה". לשמחתי מצבה של הילדה השתפר מאוד. ראתה זאת הגננ 

להורים נוספים בגן שלה ומכאן התגלגל הטלפון שלי מפה לאוזן. בחצי שנה הראשונה מעטים בלביא ידעו על עיסוקי  

והלקוחות שלי היו מבחוץ. לאחר מכן התחלתי לפרסם גם בלביא ולשמחתי הצטרפו חברים, שנעזרו בטיפול בפרחי  

 באך.

טבעיות , המופקות מפרחים. לכל תמצית יש השפעה  100%תמציות אנרגטיות ,  38מה זה בכלל פרחי באך? 

רגשית מאזנת שונה על גופנו. אני מרכיבה לכל מטופל הרכב תמציות המותאם לו אישית לפי שיחת אבחון ותשאול 

 איתו.

של תמציות פרחי באך התגלתה ופותחה ע"י ד"ר  אדוארד באך, רופא  שיטת הטיפול מאין הגיע השם פרחי באך? 

 (.1886-1936מיאופת וחוקר אנגלי )מוערך, הו

.באותו מקום  30במעבדות במאונט ורנון באנגליה. אותו מקום שבו ד"ר באך עבד בשנות ה  היכן מיוצרות התמציות?

 מיוצר גם הרסקיו המפורסם, שאת ההרכב שלו פיתח ד"ר באך בעצמו.

.  המנטלי הרוחני של האדם ובין מצבו הפיזי גופניד"ר באך האמין שישנו קשר הדוק בין מצבו הרגשי,  קשר גוף ונפש:

כאשר רגשות שליליים מתאזנים בד"כ  שבבסיס של כל מחלה או כאב פיזי יש גורם רגשי.בבסיס שיטתו ישנה הנחה  

 גם מורגשת הקלה בסימפטומים הגופניים.  

ולגרום   ערכת החיסוניתשרגשות שליליים ומתח נפשי עלולים להחליש את המידוע במה פרחי באך יכולים לסייע? 

למצבי רוח משתנים. תמציות פרחי באך מאזנות ומרגיעות קשיים רגשיים זמניים כמו לחץ )סטרס(, פחדים, רגישות 

יתר, מחשבות מטרידות, חוסר ביטחון, דאגנות יתר, ייאוש, חוסר אנרגטיות הנובעת מעייפות נפשית, דחיינות וחוסר  

ים בהרדמות ושינה, אימפולסיביות, עזרה במצבי גמילה והתחלות חדשות, קושי  מוטיבציה, כעס, נטייה לדרמות, קשי

 בקשב וריכוז הנובע ממקור רגשי ועוד.   

 לכל הגילאים: תינוקות, ילדים , נוער, מבוגרים והגיל השלישי.לאיזה גילאים התמציות מתאימות? 

 ם טיפול רפואי או/ו טיפול רגשי/פסיכולוגי. באים במקו ואינם: פרחי באך משלימים את הרפואה המערבית גילוי נאות

פרחי באך עובדים ברובד אחר ומקביל. הם מסייעים בתהליך הריפוי, מרגיעים, תומכים מחזקים ועוזרים באיזון גוף  

 נפש.

הקיבוץ מעודד את היזמויות בקיבוץ גם כמקור פרנסה נוסף )חשוב תמיד ובמיוחד  סיום מחוייך ובקשה קטנה: 

 ם כמקום בו חברים יכולים להתפתח אישית בתחום אותו הם אוהבים.  בתקופה זו( וג

 ואיך אתם קשורים? כל אחד מכם יכול להיות סוכן שלנו היזמים.  

איך אפשר לסייע לנו? המלצה אישית/הפנייה  לחברים ומכרים )מנסיוני המלצה מפה לאוזן עובדת יותר טוב  

ומים, פרגנו לנו בלייק, תגובה או אפילו שיתוף וכך נגיע ליותר  מפרסומים שונים(. אם תראו ברשתות החברתיות פרס

                                                                לקוחות.

 בהצלחה לכולנו!

 

 

 


