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 פרשת "שמות":

ספרו" שמות נתייחד  ממנו  בענין ואלה  ובגאולה  בפירוש  הנגזר  הראשון  מצרים   הגלות  יורדי  בשמות  והתחיל  חזר  ולכן 

הוחל מאז  כי  הגלות,  ראשית  הוא  שם  ירידתם  כי  בעבור  זה,  נכתב  שכבר  פי  על  אף   .ומספרם, 

בדים,  והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו- וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית ע

ועשו המשכן ושב הקב"ה והשרה שכינתו   נבוכים במדבר- וכשבאו אל הר סיני  גולים, כי היו בארץ לא להם,  עדיין יחשבו 

ה עלי אהליהם, והם הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים- ולכן נשלם הספר  ,ביניהם, אז שבו אל מעלות אבותם, שהיה סוד אלו 

 .---"לא אותו תמידהזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מ

 ]הרמב"ן[  

 

 

 

 לכל זמן ועט  

כל שנה  בבמוצאי השבת הקרובה תתקיים אסיפת זום, בה יוצג תקציב הקהילה בקריאה ראשונה- כ  –  2021תקציב קהילה  

סגר הקורונה שנכפה  בגלל  גם השנה תוכננה להתקיים מיד אחרי ההצגה בקריאה ראשונה, ועדה פתוחה פרונטאלית- לצערנו,  

וועדה פתוחה לתקציב הקהילה   עלינו לא יתאפשר מפגש פנים אל פנים בשל איסור ההתקהלות, אך למרות זאת תתקיים 

נטיבה היא המתנה עם התקציב למשך כחודש, נראה שזה הרע במיעוטו-  בזום- פתרון זה אמנם אינו מיטבי, אבל כשהאלטר

, בה מן הסתם  10:00בשעה    רביעימוזמנים לקחת חלק גם באסיפה במוצאי השבת, וגם בוועדה הפתוחה שתתקיים בזום ביום  

 נתראה על המסך-   – יהיו פחות נוכחים, ולכן ניתן יהיה להעמיק בנתונים ובשאלות ככל שיידרש

בנפרד מדיוני התקציב העוסקים במסגרת התקציב, התקיימו בהנהלת הקהילה בעת האחרונה דיונים, הן על אופן    –הפרטות  

]כחלק מהדיון שהבטחנו  ה איזון בין החברים במרכיב החסכון בתקציב המזון, שאמור להתחלק באופן שוויוני ככל הניתן 

המזון בתחום השמחות- מכיוון שדיונים אלה לא משפיעים    לקיים אחרי חצי שנה של הפעלת ההפרטה[ והן על הפרטת מרכיב

 על מסגרת התקציב עצמה, אלא רק על החלוקה הפנימית, הם יובאו להכרעת הציבור בקרוב, אך בנפרד מהתכנית התקציבית- 

פרידה"   עקב  השבוע, לאחר בחירת הציבור בדוד מוראדי כיו"ר חינוך החדש, נפרדנו בהנהלת הקהילה משושי בן י  –"שיר 

תפקיד   עשתה  למתנ"סים,  בחברה  המאתגרת  עבודתה  עם  עומס  בשל  התפקיד  את  שסיימה  שושי,  היוצאת-  חינוך  יו"ר 

משמעותי מאד, ועל כך הודתה לה הנהלת הקהילה בשם הציבור כולו! יכולותיה הניהוליות של שושי, היכולת לראות את  

מאידך לראות גם את האתגרים ולשאול את השאלות הנכונות,  הדברים בעיניים מפוקחות, לכבד את המסורת של לביא מחד, ו

הביאה לכך שהתפקיד בוצע באופן מקצועי ורציני- זה נכון גם ביחס לתפקידה כיו"ר, וגם כחברה בהנהלת הקהילה- שוב תודה  

 רבה, ובתקווה שנמשיך לראות מהיכולות הניהוליות של שושי בתוך לביא גם בעתיד-

של הרב יהודה בשבת האחרונה, הוזכרו מנהגי קבורה שונים מהעבר ומההווה, תוך הזכרת נושא    בשיעור   –  "מנוחה נכונה"

קבורת "מכפלה", שמשמעה הוא קבורת שני בני זוג באותו תא שטח- לאורך שנים הקבורה בלביא הייתה קבורת שדה, אך 

דבר התקף גם אצלנו- בימים אלה, אנו  גורמי התכנון במדינת ישראל החליטו על צמצום וציפוף שטחי הקבורה בכל הארץ,  

עוסקים בתב"ע של הרחבת בית העלמין בלביא, אשר אחת ההתניות לאישורה היא הגדרת רוב החלקות החדשות כחלקות  

של קבורת מכפלה- לתכנון ולשיח מחוברים כמובן גם ה"חברה קדישא" בלביא, וגם הרב יהודה- היישום אמנם ייקח עוד קצת  

 י שכולנו נתחיל להתרגל לרעיון---זמן, אבל מן הראו
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השבוע התבשרנו מהמועצה על זכייתה של לביא במקום הרביעי והמכובד בתחרות היישוב היפה במועצה,    –  "היישוב היפה"

זכיה שבצידה פרס בסך עשרת אלפים שקלים- כאן המקום להודות לכל החברים האכפתיים, שעושים למען ניקיונה ויופיה  

חברים המטפחים את גינותיהם הפרטיות,   –ביא של לביא, ובייחוד לגורמים שבשנה האחרונה פעלו רבות למען המראה של ל

אלה שלא יעברו ליד לכלוך שנמצא על הרצפה בלי להרים אותו, ועדת תרבות ושירותים ומארגני הניקיונות הסביבתיים, ועדת  

לפרוי  והשותפים  השותפות  כל  ובעקביות    קטי יתכנון,  בחריצות  שפועלים  הנוי,  צוות  חביבים  ואחרונים  השונים,  הפסיפס 

נוספת כבר הוכרזה לשנת   יותר- תחרות  נחיה במקום אסתטי  כולנו מונח האתגר להתמיד  1010בשביל שכולנו  ועל כתפי   ,

 ולהוביל את יישובי המועצה בטיפוח סביבת המחיה שלנו גם בשנה הקרובה- 

שנה בהן ביצע חליבות    51האחרון ביצע אליס אבניאל את חליבתו האחרונה ברפת, ונפרד ממנה אחרי    בשבוע   –"מוסר עבודה"  

ברפת בלביא- המסירות, העקביות, וההתמדה בכל מקצוע לאורך שנים היא דבר הראוי להערכה, בוודאי כשמדובר במשימה  

העבודה- יישר כח גדול לאליס, והלוואי שכולנו    פיזית, בשעות לא קונבנציונליות, ובטח כשזה קורה שנים רבות אחרי חובת

נלמד את השיעור המאלף מהדוגמה האישית שלו, ונצליח להשקיע ולתת ככל יכולתנו מעל ומעבר לחובות המוטלות עלינו,  

 למען הצלחתנו כקבוצה- 

ביב פעילות בתי הספר  האצת קצב ההדבקה בקורונה במדינת ישראל כולה, וגם באזור המצומצם שלנו בגליל תחתון, וס  –סגר  

מפורטות   הנחיות  ישראל-  מדינת  החליטה  עליו  לסגר  ברצינות  מאד  להתייחס  בלביא  אותנו  גם  מחייבת  ובתיכון,  ביסודי 

, אך מעבר להנחיות אני קורא פה בעיקר להורי הילדים, לשים לב שגם באין מסגרות חינוך, לא יאפשרו  מצורפות בהמשך

שבסופו של דבר מגבירים את פוטנציאל ההדבקה באופן לא מידתי- זה נכון גם ביסודי    לילדים להתקבץ ולהיפגש במפגשים

 וגם בתיכון, ב"סבב", מפגש כיתתי, פק"ל, שוטטות ועוד- אין ספק שזהו אתגר חינוכי גדול, אך האחריות והזהירות מחייבות! 

 שבת שלום! 

 נתי 

 

 

 באמצעות הזום – 2.1.2021י"ט טבת,  -באסיפה שהתקיימה  מוצש"ק ויחי אור ל

 נדחתה הצעה לסדר לדחות  את סעיף 'בחירות' עד לקיום דיון פתוח בנשיאות בנושא סדרי הצבעה במציאות קורונה-  -1

 אושרה הצעת הנשיאות לקיים הצבעה חוזרת לבחירת מרכז ועדת מינויים ומנהל עסקים- -2

חיים )יו"ר עסקי'  הציג התוכנית ועמד על ההכרח לפעול בצמוד לתזרים המזומנים-  הדברים  – 1010תכנית עסקית   -3

 הוצגו כקריאה ראשונה-  לאחר ועדה פתוחה יחזור לאישור האסיפה- 

   – בחירות  -4

 נדחתה הצעה לקיים ההצבעה החוזרת בקלפי-  

 חנה אוצטר –מרכזת ועדת מינויים    יאיר ריינמן  –נבחרו :  מנהל עסקים 

 

 באמצעות הזום  – 1.2021.:כ"ו טבת,  -מוצש"ק שמות אור ל -באסיפה הקרובה 

ביום   באסיפה זו תוצג התוכנית- בהמשך יחולק החומר למעוניינים ותכונס "ועדה פתוחה"   , 1010תוכנית קהילה   -1

 - לאחריה יחזור הנושא לאישור האסיפה-  םבזו 10:00רביעי בשעה 

 יאיר 
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 הודעה מהנהלת העסקים על קיום ישיבה פתוחה 

ישיבה    10:20בשעה    01-0-1010לקריאה ראשונה באסיפה, נקיים ביום ג' הקרוב    1010העסקית לשנת   בהמשך להצגת התכנית

 פתוחה של הנהלת העסקים- 

 חברים שיש להם ענין להעיר, לשאול, להגיב לתכנית שהוצגה, מוזמנים להשתתף בישיבה- 

 יישלח במקומי לפני הישיבה- בשל אילוצי הסגר והקורונה, הישיבה תתקיים במתכונת זום- קישור לזום 

 חיים 

 

 משולחן המזכירות  

יו"ר   תפקיד  את  שטרן  שרקה  תמלא  זה  בשלב  כי  המזכירות  החליטה  העסקים,  מנהל  לתפקיד  ריינמן  יאיר  בחירת  לאור 

 המזכירות- 

 אסיפה- בהמשך ובתיאום עם ועדת מינויים ייבחנו ההיבטים השונים של ההחלפה ובאם יהיה צורך, יובאו הדברים להחלטת 

 המזכירות 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

   –   לביא כלבבי 

 תודה רבה לוועדת דת על רכישת פטריות החימום, המאפשרות תפילה  

  בנחת ובתנאים משופרים, גם עם "תנאי השדה" שנגזרו עלינו בעת הזאת!

 

 

 

 לנעמי ואלי אלידין 

 ולכל המשפחה  

 להולדת הנכדה  מזל טוב

   בת לאבישי וליאת

 ליאיר ומיכאלה ידעי 

 ולכל המשפחה 

 מזל טוב  

 לאירוסי ירדן עב"ל ג'ניה  

 

 

 לדקלה וגלעד שוורצוורט

 ולכל המשפחה  

   מזל טוב

 של נתאי  לבר המצווה
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 :בעת הזאת ובכלל מרפאתייםעניינים 

בימים אלה כשהאחיות עובדות במרפאת לביא וגם בקופ"ח רקתי בחיסוני קורונה, אנחנו מבקשים   , טובה שעה אחת קודם

שמחליטים לא לפנות לאחיות בענייני הבריאות שלהם, עקב רצונם הטוב והמתחשב לא להכביד על המערכת  מחברים

כמובן בדרכים המקובלות'- הרי ידוע  , ואל תהססו לפנות !!! )אל תזנחו את הצרכים שלכםשעובדת בכוח חסר, אז בבקשה, 

 לכל שטובה שעה אחת קודם !!! 

 מבוגרים.כרוניים-   במי בתינוקות ומי  –האחיות במרפאה ממשיכות בשגרת המעקבים  , רפואה מונעת

 פי זימון מראש ובתורים אישיים-  ,העיסוק ברפואה המונעת נעשה במרפאה בזמנים שאין קבלת קהל, על

 שא קידום בריאות.רפואה מונעת, כיצד מתנהל תחום זה כיום, ישלח בהמשך-הסבר מעמיק יותר בנו

   ,שתי האחיות שלנו קיבלו ציון לשבח מהנהלת קופ"ח, בעקבות    , ציון לשבח

 במעקבי טיפת חלב-    NTOP TE -נמצאה כמרפאה מובילה     – ימית

 נמצאה מעל הממוצע הארצי, במעקבים אחר חולים כרוניים וקידום בריאות-   – זואי

 כל הכבוד לכן !!!! 

 תודה לעשרות החברים שהגיבו לשאלון- וכן תודה לניקוד שניתן-    –  תגובה לסקר שביעות הרצון

 היה בינוני-    '- בה הציוןזמינות ושעות פעילות'ב –לצד הציון הטוב שניתן בפרמטרים שנבדקו, עלתה נקודה אחת 

 נקודה זו ידועה לנו בחולשתה, ואנו למעשה מתמודדים אתה כבר זמן רב מאד-  

 , וביתר פירוט 

כפי שהזכרנו בהזדמנויות שונות, במרפאת כפר אין אפשרות שהמרפאה תהיה פתוחה כמו בקופות   – שעות פעילותבעניין 

הזמנת התרופות    –ה מסוג זה, ולטיפול בנושא התרופות למרפא  תהחולים- האחיות מחויבות במשימות בירוקרטיות ייחודיו

במרפאת קהילה   , )ממקורות שונים', קבלתם, ומיונם- אנו משמשים כבית מרקחת עם כל מה שכרוך בכך- )לצורך השוואה 

 בעיר, האחות לא מתעסקת כלל באספקת תרופות'-  

ת עמק הירדן'- כרגע אין אינטרס לקופ"ח להקים  זמני פתיחה רחבים יותר, קיימים בקופ"ח או במרפאות אזוריות )דוגמ

 באזורנו מרפאה אזורית- יש שחושבים שחבל שכך, ויש שיברכו על כך- 

 הערות עלו לגבי זמינות מפגשים עם הרופאה-    , בעניין הזמינות

ות התפקיד  צוות המרפאה כולו נמצא כרגע בעיצומו של תהליך הבוחן פרמטרים שונים הקשורים לעבודת הצוות בתוך דריש

המקצועיות, יחד עם הרצון והמחוייבות לשירות אופטימלי לכל הרשומים במרפאה- בתקווה שתהליך זה יוביל בסופו  

 לשיפור והטבה לכולם-  

ניכרת שביעות הרצון    – אדיבות נותני השירות, דרכי התקשרות,  איכות המענה, מענה לצרכים שלי  ,בשאר הנושאים של 

 הטובה - 

 זמן לבחון את עצמנו, ולנסות להשתפר- למי שיש הערות נוספות מוזמן לשוחח- אנו מנסים כל ה

 מקוים להמשך שיתוף פעולה טוב ומועיל- 

 בברכה ובבריאות טובה                                                                                                                   

 briutlavi@gmail.comאריאלה ס-                                                                                               
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 הודעות  

 

 : מהארכיון

 לא הגיעו אלינו לארכיון דרשות שנתנו-  ,מכיוון שרוב בני.בנות המצווה השנה נחגגו בחיק המשפחה

 דואר שלי- ה,או לשים העתק בתא  archlav@lavi.co.il  מבקשים מהמשפחות לשלוח לנו את הדרשות במייל לאנחנו 

   ו- בתודה, טובה

*********  

 

 

 ********* 

 

 

 

 

 ולכל המשפחהצופיה שפר ל

 איתך באבלך עם פטירתו של אביך

 ז"ל שלום אחרק בן אור

 מן השמיים תנוחמו

 ולכל המשפחה לחנה עמירם

 אמךשל  הבאבלך עם פטירתאיתך 

 ז"ל רות שטרומר

 מן השמיים תנוחמו

mailto:archlav@lavi.co.il
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 L A V I                      ל ב י א 

 MAZCAP@LAVI.CO.IL :MAIL-E  , 6799299-04פקס:    , 04 -6799202טל'    ,  1526700הגליל התחתון ד.נ. 

 1010ינואר   07חמישי  יום                                                                                                              בס"ד                        

 
 1010,0,7עדכון  –צוות צח"י  – הקורונה נגיף

 שלום לכולם,

השעות האחרונות, מבטאות מגמה לפיה אזרחי ישראל נקראים   14,ההנחיות החדשות שהוציא משרד הבריאות ב
וזאת בכדי לצמצם עוד אינטראקציות בין בני אדם, ובכך   חיוניות,למעט בתנועה מיותרת למעט יציאה לפעולות  

רכזית היא צמצום מספר השוהים ההנחיה המלהקטין ככל הניתן את אפשרות חשיפת האוכלוסייה לנגיף- בנוסף,  
  בשטח פתוח. 10-במבנה סגור ול 5-יחד ל

 גם ההתנהלות בלביא תהיה ברוח דברים אלו- אנו קוראים לכולם לצמצם אינטראקציות בתוך הקיבוץ! 

 הנחיות :

  –דת 

, תפילות שחרית ביום חול בלבד יתקיימו מחוץ לבית הכנסת- ]המתחם עצמו יחולק לקפסולות המיועדות ל •

 [- אנשים 5,, וכמובן שבתוך המבנה אין לשהות יותר ממתפללים כל אחת 00

 -בחוץ בלבד שאר התפילות בחול ובשבת תתקיימנה בשכונות •

 - לא יתקיימושיעורים  •

  –חינוך 

 סגורה!   –מערכת גיל הרך  •

 עדכון[ - ]הזכאים למענה יקבלו שני בני הזוג מוגדרים כחיונייםלהורים בהם  חלקייינתן מענה  •

 סגורה!  –מערכת בתי ילדים  •

 יינתן מענה מצומצם מאד של פעילות הפגתית על ידי הצוות, לזמנים קצובים ועל פי קפסולות- •

 ייצא פרסום נפרד להורים- –ייתן מענה למעוניינים תוך הקפדה על ההנחיות  –מרכז למידה  •

הורים אנא דאגו לכך שילדים לא נפגשים באופן לא מבוקר,   –סגירת המערכות נועדה לצמצם מפגשים   •

זה נכון גם ביסודי וגם בתיכון, ב"סבב", מפגש כיתתי, פק"ל, אלא בעיקר שוהים בבית ובחיק המשפחה!  

 שוטטות ועוד. אין ספק שזהו אתגר חינוכי גדול, אך האחריות והזהירות מחייבות!

  –ת בריאו

 אנשים-  00שיעורי ותיקים ימשיכו להתקיים בשטח פתוח עד  ,לב לביא  •

 -  פעילה–מרפאת שיניים  •

 לעדכן את אריאלה-  – חובה  –נכנסתם לבידוד?  •

   לעדכן את רוני ששון. מאיר רוזנברג, שיוכלו לתווך לכם את כל הטוב  – ☺רשות                                 
 בקהילה רוצים לתת--- שאנשים                                              
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 1010ינואר   07חמישי  יום                                                                                                              בס"ד                        

 

  – ענפי שירות

לא ייכנסו מענה ליותר בתי אב,  במקומות נותני השירות, ולאפשר  מיותרת  על מנת למנוע צפיפות    ,כללי   •

מבקשים מאד לקצר את השהייה במקומות - בכל מקרה אנו  לחדר האוכל ולכלבו ילדים מכתה ד' ומטה

 אלה על מנת למנוע תורים מיותרים!

  –חדר אוכל  •

 קניית מזון בחדר האוכל ללא אפשרות ישיבה- –ההתנהלות תימשך לפי הקיים היום  ✓

 אנשים בו זמנית בתוך חדר האוכל. הממתינים הנוספים ימתינו בחוץ. 5הכניסה תוגבל לעד  ✓

בסיכון המבקשים להימנע מהגעה לחדר האוכל, ומעוניינים   לוסייהאוכחברים הנמנים על קבוצות   ✓

 להיעזר בשירות זה- שיביאו להם משלוח מזון הביתה, מתבקשים

 איש כולל צוות במתחם המכירה- 28, הכניסה מוגבלת ל –כלבו  •

 פעיל- אין לזרוק לכביסה כביסת מבודדים! –ענף הבגד  •

 - 00:00,05:00החנות סגורה- יינתן מענה טלפוני בחנות בין השעות  –לביאה  •

 הספריות והספרים לא יגיעו עד לשינוי ההנחיות- –מספרה  •

 –כללי 

 יש להמשיך לעבוד ולהתפרנס ככל הניתן, תוך שמירה קפדנית על ההנחיות-  •

 מ' מהבית = תנועה מותרת בכל רחבי הקיבוץ-  0000תנועה מותרת בטווח  •

 נכון למבוגרים ולילדים!  –חל איסור שהייה במקום מגורים של אדם אחר  •

 מסכה נדרשת בכל תנועה מחוץ לבית למעט בעת פעילות ספורטיבית-  •

 –נזכיר שוב את הבסיס-----  

מ' בין אדם לאדם, להקפיד להימנע   1יש לעטות מסכה בכל יציאה מהבית, לשמור על מרחק של    ,היגיינה   •

 ולהרבות בשטיפת ידיים, בייחוד בכניסה ויציאה ממקומות ציבוריים- ממגע, 

 מבוגרים, נוער וילדים!  –צמצום מפגשים ואינטראקציות חברתיות  •

 

ולכל החברים    להמשיך ולנהוג באחריות אישית)!(,ההוראות,    כל   את  ולהחיל על עצמלציבור  אנו שבים וקוראים  

  .ממלאי התפקידים, שישתדלו לתת מענה לכל פניהל לפנותשיש להם סימני שאלה וחששות, להמשיך 

 ! ולנפש לגוף טובה בריאות

 צח"י לביא
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 פ"א תש , כ"ב בטבת,  בס"ד

 שלום רב, 

 

 סגר וחיסונים  -אתגר הקורונה

התקדמות מבצע החיסונים, לצד עליה גדולה בתחלואה ובמספר    -במגמות סותרות  הגל השלישי פוגש את כולנו  

המבודדים שמובילה לכדי סגר נוסף. גם יישובי התנועה באותה סירה וגם בהם נרשמה עליה משמעותית בחולים  

ומבודדים. נדמה שהתרגולת של פעולת החירום במטות הקורונה ביישובים הפכה למעין "שגרת חירום", וכך  

כוחן של   ושוב מתגלה  ערוכים להתמודדות המתאימה.  הקיבוצים  הזה,  הגל  המיוחדים של  למרות ההיבטים 

השותפות, הערבות ההדדית, והיכולת האירגונית הקיימים אצלנו, ושוב נוכחנו בחשיבות של טיפוח ערכים וכלים  

 כאלו אצלנו ובחברה בישראל בכלל.  

 תקציב התנועה במזמו"ר 

עיקרי תכנית העבודה  את  ומיליון ₪(,    5  -)כ  2021  -להתנועה  מטה  אישרה השבוע את תקציב    המזכירות המורחבת

בדיון עלו גם    . מפגש זה התקיים כהמשך למפגש שיח והסברה על תכנית העבודה לפני כשבועיים.הכרוכים בו

הערות והצעות הקשורות למבנה העקרוני של התקציב והפעילות: שיעור המס, היחס שבין שירותים ופעולות  

. בסעיף כוח האדם  2021הניתנים תמורת מס, לבין תשלום ישיר על פעילות ושירות; נושאים אלו ייבחנו במהלך  

ומע צמיחה  מחלקת  לתפקיד  )מירב(  שגיא  עדי  של  בחירתו  איתור אושרה  תהליכי  על  ודווח  ורבות חברתית, 

במקום שרה עברון,    –(, ולמנכ"לות הרצוג  3/21  -למנהל.ת אגף כלכלה )במקום גיל הס שצפוי לסיים תפקיד ב

 שנבחרה למזכ"לות התנועה.  

 נפגשים בשישי 

ה,  המפגש הראשון מבין שלושה, בהפקתם של חברי אגף חברה בתנוע  יתקיים   8.1כ"ד בטבת,  בשישי הקרוב  

ובנות הם  מפגשי יפגשו את  + מקיבוצינו60-לבני  פורת, מזכ"ל התנועה,  . המשתתפים  יהודה  את  אמיתי  הרב 

גם    )ללא תשלום כמובן(  ההרשמה, דליה יוחנן, דני שטיינר וגילאת כהן.  ! )רפואה שלמה לרב חזי כהן(גלעד

עקבו אחר  .  12.2|    29.1  שישי,  ימילנרשמים יישלח קישור. המפגשים הבאים מתוכננים ל.  באתר הקיבוץ הדתי

 לציבור הרחב.   פתוחהפרסומים באתר הקיבוץ הדתי ובקיבוצים. המפגש  

 כנס בתים לחיים 

כנס עשיר ומגוון עם    יתקיים כנס בתים לחיים,  10:00-12:00בין השעות    12.1.21ביום שלישי הקרוב, כ"ח בטבת,  

חת דירות יהמיזם של פתמיטב המרצים בהובלת הקיבוץ הדתי והתק"צ. מטרת הכנס היא לחזק ולהרחיב את  

. הכנס מיועד לעוסקים  קיבוצים נוספים ליזום עשייה בתחום זה   ולעודדלאנשים עם צרכים מיוחדים בקיבוצים,  

ם בקיבוצים, אך הוא פתוח לכל מי שהנושא קרוב לליבו.  ולמתעניינים בתחומי הצרכים המיוחדים ולנושאי תפקידי

 http://kibbutz.org.il/he/node/8251 -הכנס! ההרשמה כאן 

https://forms.gle/P232iGuYHiakQXTe9
http://kibbutz.org.il/he/node/8251
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 , אמנון שפירא  כלכלה מוסרית יהודית 

לקולות  ציע  אנו מבקשים להבשנים האחרונות נשמעים בציונות הדתית קולות של ימין כלכלי, אפילו רדיקלי.  

,  ערך החירות  על   הבנוי  'קפיטליזם'  של   והיתרונות   החסרונות   בין   ממוצעת   דרך  ישראל מחפשת -חלופה. תורת  אלו

ערכי    על  הבנוי  'סוציאליזם'  של  ומנגד, גם  רע לאדם ורע לחברה;  וזה,  כלכליים  פערים  מעודד  אך,  חיובי  שהוא

לחפש   יש לפיכך . שלילי וזה , לגורלו האדם  אחריותו האישית  את  הוא מקטין  אך,  חיובי  וזה , השוויון והסולידריות

מצד  ו  לחברה;  הדרוש  ההון  את  המייצר  מעין 'קפיטליסטי',  ,חופשי   לפתח מצד אחד, שוק  נוסחה מאזנת, כדי

מעין  סוג   אחר, ורווחה ',  סוציאליזם'  של  פערים  למניעת  תכנית  רעיון  לכלל  המציג    'הכלכלה   האוכלוסייה. 

בשוק החופשי ובהסרת    תמיכה   :אומה  ושל   יחיד  של   לחיים   מדריך   אוניברסלי מרכזי,-יהודי   רעיון  הוא  המוסרית'

ישראלית.  ל'קפיטליזם' גס, השוחק את החלשים, ומרבה פערים בחברה ה  אי כניעה חסמים הבולמים את השוק;  

והיובל 'כלכלה מוסרית' .  מדיני-התכוונה מלכתחילה למדיניות של צדק חברתי  התורה שצוותה על השמיטה 

ולישראלים ליהודים  טובה  לכלכלה,  מבקשים  טובה  אנו  כתנועה,  הקרוב.  בעמודים  יפורסם  בנושא  מאמר   .

 ל תוכניות תנועתיות בנושא זה.  להוביל שיח, ולאזן את המגמות הללו במגזר הציוני דתי. בקרוב נפרט מעט ע

 התחדשות בתפילה  –  פעמי גאולה

יוצאת   יזהר פינטוס ממעלה  מהדורה שניה של הסידור החסידי הציוני "פעמי גאולה" שערלאור  בימים אלו  ך 

תיווך על ידי צבעים שונים של רמות   -הנוכחי  הסידור מכיל התאמות, הן בטקסט והן בהנגשה שלו, לדור  גלבוע.  

שינויים מתוך ראיית   ;  התאמות לנשים )למשל: הנני מוכן ומזומן/מוכנה ומזומנת( ;    המחוייבות השונות לומר קטע

ובד של מנהגים  ר  ;    וליום ירושלים   המפעל הציוני כחלק מתהליך גאולה, כמו הוספת על הניסים לחג העצמאות

של הציונות    הפתוחגיבוי רבנים בולטים בזרם  ועוד... הכל ב  שונים בהערות צד, כולל עדות מזרח ומנהגי חסידים

סידור יוצא כעת במהדורה המופצת לתנועת הקיבוץ הדתי על כל סעיפיה לרבני בית הלל, לקהילת  ה  הדתית.

על   ישראל"  "בית  העירוני  פרטיים.הקיבוץ  ולאנשים  שונות  לקהילות  ושלוחותיה,  בוגריה    הכרת  מפעליה, 

של הפיכת התפילה  התפתחות במגמה  מודעות למעשה התפילה, ו   -"העבודה שבלב"  אפשרויות בחירה בתוך  

לחיינו  ל ומצמיח.  –רלבנטית  חיובי  חיוני,  באופן  ליהדות  אותם  לחבר  כדי  בה  הסידור  יש    :להזמנת 

pegeula@gmail.com 

 ההרשמה החלה!  – של תנועת הקיבוץ הדתי  מתקדםשלב  –קורס דירקטורים  

מתקדםלההרשמה   משרה  ונושאים  דירקטורים  והתאחדות  קורס  הקיבוצית  התעשייה  איגוד  בשיתוף   ,

מפגשים עם    6ובכלל, והוא כולל  התעשיינים, החלה. הקורס מיועד לבוגרי קורס דירקטורים של הקיבוץ הדתי  

 משבר הקורונה כפי שמתבטא בכלכלותוב כלכלה התנהגותית  טובי המרצים בתחום. בקורס נעסוק בין השאר ב

אתיקה  ; ב  ניהול תקציב ותזרים מזומניםב ו  IFRS  –תקינה החשבונאית החדשה  ; ב  במורכבותהשונות ; בניהול  

פאנל של דירקטורים ובניהול שיתופי פעולה ויישוב סכסוכים. במסגרת הקורס יתקיים גם    ארגונית וניהול סיכונים

גדי  ,  אונ' חיפהמ מרצה לכלכלה התנהגותית    -דוקטור דורון קליגר  -. בין המרצים  מהות התפקידשיחדדו את  

למסיימים תוענק    .לאה קוטלרו  עמרי גפן, מנכ"ל קבוצת גבים,  BDO  -   מאיה, בורקאו,  רו"ח עוזי מסינגר,  ברייר

 ובאתר הקיבוץ הדתי.  כאןתעודה. ההרשמה 

 ה הפעיל המזכירות וחברי פורת אמיתי שבת שלום, 
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