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   daflavi@lavi.co.il -דואר אלקטרוני

 

 

 

 פרשת "יתרו": 

עשר הבתים של -שבהגדה של פסח אנו מונים את כל הפלאים שעשה לנו ה' כשיצאנו ממצרים. אחרי כל אחד מחמישה  'דיינו'שירת  ב"

אך כאן מתעוררת שאלה.   'דיינו!  –ורה  אילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את הת'אחד הבתים אומר '...  דיינו'השיר הזה אנו אומרים  

י מבלי לקבל את התורה? איזה טעם נוסף יש בהליכה לשם? ככלות הכל, הרי בהר המסוים הזה אין לא אוכל,  מה הטעם בהליכה להר סינ

 ...לא מים והוא אפילו לא אתר סקי

. 'ויחן שם ישראל נגד ההר'אבל למעשה קרה משהו מאוד מיוחד בהר סיני אפילו בטרם התגלה ה' בפני העם היהודי. התורה מספרת לנו 

 .לדברי רש"י, דבר זה מראה שהעם כולו חנה שם כאיש אחד בלב אחד.  הוא בלשון יחיד ולא רבים  'ויחן'כך שהמלה    רש"י מצביע על

הרי זה לבדו הישג בעל ערך   – פירושה שאילו כל הישגינו היו מתמצים בכך שלרגע אחד היה העם היהודי עומד מאוחד    'דיינו' אמירת  

ולשים בצד את כל המחמדהים.   יותר  להתכנס יחדיו  זו אחת המצוות הגדולות ביותר שביכולתנו   – לוקות שלנו למען מטרה גבוהה 

 ". לעשות. היא עומדת בפני עצמה והיוותה רגע של קירבה לה', רגע שהייתה לו משמעות עצומה אפילו אילולא הייתה ניתנת לנו התורה

 ]ר' שלמה יפה[  

 

 

   לכל זמן ועט

 

מצומצמת את חברנו יצחק בוגי אלחנן ז"ל.    הבראשית השבוע ליווינו למנוחת עולמים, בלווי  -"ויהי ידיו אמונה"  

, ולמקום בו  להיות לו לביתבקיבוץ  בחר    כנח"לאי,שנה, הגיע ללביא עם חברי גרעין "אמונים"    82בוגי שנולד לפני  

, חשיבה יצירתיתבהן הביא לידי ביטוי  אחזקה,  מסגרות ופקידי  . לאורך השנים עבד בוגי בתבנה וטיפח את משפחתו

נהג , תוך שימוש בכשרון טכני יוצא דופן. ברבות השנים עבר לעסוק בתפקיד  מחוץ לקופסה  עם מציאת פתרונות

  וגם אותו עשה על הצד הטוב ביותר עם מזגו הנוח ומאיר הפנים לחברים אותם הסיע בהתמדה. בוגי היה   בריאות,

גם במרחב   דאג תמיד לחסכון וקיימותהוא ראה בחצר הקיבוץ כולה כביתו הפרטי, ולכן  ,  במיוחד  כפתיאדם אי

. עד יומו האחרון לענייני מיחזור  תודאגאו  , אם זה בכיבוי אורות במבני הציבור בלביא בשעות המאוחרות,  הציבורי

לכלל   לו  החשובים  מהנושאים  שלו  האיכפתיות  את  להציף  טרח  אלא  מקיים,  ונאה  דורש  נאה  היה  רק  לא  בוגי 

החברים, בפלטפורמות התקשורת השונות. אני למדתי ממנו שיעור חשוב בתחום זה, והלוואי וכולנו ניקח ממנה 

 , והיה לו חשוב תמיד לדייק בה בעצמואת השפה העברית,  מאד  אהב    אחריות רבה יותר לרכוש ולמרחב הציבורי. הוא

, פעולה בה  מפוחיתבזמנו הפנוי הנעים את הזמן לסובבים אותו בנגינה בזולת.  את עיניו ושפתיו של הוגם להאיר  

התמיד עד לימים האחרונים בהם שהה ב"לב לביא". מעבר לאיכפתיות לאנשים הסובבים אותו, בוגי כמובן היווה 

ואת החום והאהבה גם הם ידעו להחזיר לו. משפחה יקרה, משתתפים אתכם  י חיים,  דאגה מתמדת לבעל  בית חם עם

 יהי זכרו ברוך!   –באבלכם הכבד, ומאחלים לכם שלא תדעו עוד צער 

אתגרי שחל השבוע, הוא סיבה למסיבה בכל שנה וגם השנה, אלא שעם    72-היום לביא    –"הן עם כלביא יקום"  

נפגמת במימדים מסויימים. השנה החולפת היוותה שנת אתגר בהיבט המפגש   הקורונה, היכולת לחגוג יחד כקהילה

ו יום לביא הקודם  הקהילתי,  אני חש שאמנם הקשר של כל הקהילה נפגע מחוסר ההתראות הפיזית, אולם מאז 

קשרים  פיתח  השכונתי  המעגל  שדווקא  דומני  התפתחו.  אחרים  קהילתיים  ושרירים  התחזקו,  אחרים  מעגלים 

 ת חזקים מבעבר, אם במנייני התפילה השכונתיים, ואם בפעילויות ומשימות שהיו מבוססות על הנדבךואינטימיו
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 , ויוזמות מקומיות אחרות  צמ"יידע בשנה החולפת חיזוק משמעותי, ובעזרת  הדדית,  העזרה  החשוב הזה. גם שריר ה

ים או מאותגרים בצורות כאלה ואחרות היו המון הזדמנויות בהן חברים סייעו ונכחו שם, עבור חברים חולים, מבודד

מחמת המגפה. שנת הקורונה לימדה אותנו גם את היתרונות הרבים, של חיים במרחב הכפרי, הירוק, עם אפשרויות 

הקהילתיים,  והחוסן  התשתית  יתרונות  את  ביטוי  לידי  להביא  ואפשרות  הפתוחים,  בשטחים  ייחודיים  למענים 

   שנים!שהתפתחו במקום הנפלא שלנו לאורך 

הקהילתי המורכב משמות    פסיפספטור בלא כלום אי אפשר, ולכן זכינו השבוע להעמיד על תילו את ה  -ובחגיגות  

משפחות החברים, עליו עמלו כל המשפחות לפני חודשים רבים, ובשעה טובה התאחד פסיפס הפסיפסים על קיר  

משרד הבקר, שיזכיר לכולנו כל יום ש"כולנו רקמה אנושית אחת חיה". תודה לכל מי שעמלו בהכנת הפסיפסים, 

לקו הגמר. יישר כח למכיני המיצגים השכונתיים לכבוד יום  בהצבתם, וליפעת שניצחה על הפרוייקט והביאה אותו

לביא, ולמצלמי ועורכי הסרטונים בהם שוב איתגרו אותנו צמ"י. נהנה יחד ביום שישי מקבלת שבת משותפת, נאחל 

בהצלחה מראש למשתתפי משחק המשימות בסוף השבוע, נתרשם  מתערוכת "חברים יוצרים לביא" תוך הקפדה 

נאחל לעצמנו שהשנה הבאה    רונה, ונודה מראש לוועדת תרבות על התכנית העשירה למרות המגבלות!על הנחיות הקו

יום לביא    –  לכל בית לביא המורחבתהיה קרובה יותר פיזית וקהילתית, עם שגשוג חברתי וכלכלי ובריאות רבה לנו ו

 שמח!

עמדה בכותרת בנושא שם המתחם, ]אחרי סאגת הכרזת השם, החלטתי לא לנקוט    –"המתקנים שליד בית כנסת"  

לו...   איך שמתאים  יקרא למקום  כל אחד  דבר ממילא  מניח שבסופו של  תוכננה    -[  ☺ואני  בחודשים האחרונים 

לפרטים תכנית הפיתוח של אזור האלונים והמרחב הסמוך לבית הכנסת, מתוך מגמה לתת מענה טוב יותר בקבלות  

ית הכנסת, באמצעות הסדרת מרחב משחקים לילדים, קרוב דיו פנים בשמחות, ושקט סביבתי בזמן התפילות בב

ספסלים,  משטחים,  בטון,  תשתיות,  וגידים,  עור  קרמו  התכניות  השמיעה.  בטווח  מספיק  ורחוק  הראיה  בטווח 

תאורה, מתקנים, והתוצר הכמעט סופי )חסר דשא שיישתל בראשית האביב...( הוא פינת חמד מטופחת ומושקעת! 

ב ולמי  תודה  היקרה  למי  לחברתנו  ובראשונה  בראש  הוריה   ,אינגהרכה?  לזכר  הפרוייקט  את  לתרום  שהחליטה 

מתן, נתנאל, עובדיה, לחברים שגילו מעורבות העירו והאירו על התכניות, ל,  על החשיבה  ועדת תכנוןואחותה, לחברי ו

הבלתי נלאה, שניצח על הפרוייקט ביד רמה מבלי להוריד לרגע   רפי להבל, ואחרון חביב  המבצעים   קבלניםליפתח,  

 את הרגל מהגז, השכים איתו והעריב איתו ודאג לכך שהמתחם יבוצע על הצד הטוב ביותר!

באסיפה האחרונה הוצגה הצעת הנהלת הקהילה לעדכון אופן חלוקת תקציב מזון, בעקבות הנתונים   –  חציון"-"מזון

בקרב   שבוצע  מהמעקב  שעלתה  שעלו  בקשה  לאור  האחרונה.  השנה  בחצי  בבדיקה  להשתתף  שניאותו  המשפחות 

תתקיים וועדה   שלישיביום  באסיפה, התכנס השבוע )בזום( גם צוות ההפרטה, ודן בהצעה הנוכחית. בשבוע הקרוב  

 בה ניתן יהיה לשאול, להשמיע ולהציע בנושא, ובאסיפה הבאה ננסה להתכנס לשלב ההחלטות.בזום פתוחה 

עומסים   –בניה  ו  תכנון מחמת  תכנון  וועדת  כמרכז  תפקידו  סיום  על  רוטשילד  מתן  הודיע  האחרונה,  באסיפה 

בתפקידו החדש במקום עבודתו, ובהזדמנות זו הוא ניצל את הבמה להתריע על תופעות שצויינו גם על גבי דף זה רק  

יים, מהגופים האמונים על כך. כאן המקום חיצונ  אולפני שבוע, בכל הקשור לפעולות הדורשות אישורים פנימיים  

לציין, שיש החלטות ברורות מאד לגבי חוקי הבניה בלביא, בוודאי חוקי תכנון ובניה של המועצה והמדינה, אך גם 

לנושאים   נהלים גם  המתייחסים  הקהילה,  באתר  בקלות  למצוא  ניתן  אותם  יחד,  החלטנו  עליהם  שלנו  פנימיים 

של מי    מראשים, פרגולות וכיו"ב. אין לבצע שום פעולה בתחומים אלה ללא אישור  "פעוטים", כמשטחים, מחסנ

שמוסמך לכך, ולמותר לציין שאי עמידה בכללים תטופל. שוב תודה רבה למתן על נשיאה בעול התפקיד במסירות 

 עבור כולנו, תודה על המראה החשובה ביחס לדברים שדורשים טיפול ובהצלחה רבה בהמשך! 
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מכונת צילום חדשה קיימת במשרד, בה ניתן להדפיס ולצלם צבעוני. עלות כל דף שיודפס   –צבעונית    מכונת צילום

 אג', שיחוייבו על חשבון החבר או הגוף המצלם. 30בה הוא 

נכון לכתיבת שורות אלה, עדיין לא ידוע היכן עומד הסגר בו אנו נמצאים, מתי אנחנו יוצאים ממנו ואיך,   –קורונה  

אך בלביא פנימה אנחנו שוב עם אירוע בידוד משמעותי, שהכניס לבידוד לא מעט ילדים והורים... אחרי חודש שחור 

במדינת ישראל, עם זינוק במקרי התמותה, בהם גם של אוכלוסיות שנחשבו עד כה פחות בסיכון, בין השאר בשל 

ותר, ברור לגמרי שחשיבות ההקפדה על התפשטות מוטציות עם רמת הדבקה גבוהה יותר ועם קטלניות גבוהה י

ההנחיות לא ירדה לרגע מהפרק! מי שחשובה לו הערבות ההדדית, ראוי שלא יהסס וימהר לבצע חיסון שבאופן חד  

החל מהיום באופן רשמי לכל הגילאים מעל גיל    פשרות ההתחסנותה אנפתחמשמעי הוא מציל חיים באופן מיידי,  

ות וריחוק חברתי, שוב ושוב מוכיחים את עצמם, והציבור . האיסורים על התכנסות בשטחים סגורים ועל מסכ16

 "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"! –כולו נקרא להקפיד על כל הנחיה קלה כחמורה 

 שבת שלום!      

 נתי     יום לביא שמח!                                                                                   

 

 הדרך...... סוף תקופה סוף 

 ניו לנצח.  ינו בוגי, בשקט וללא רצון להטריח את הסובבים אותו, עצם בוגי את עהשבוע נפרדנו מחבר 

 איש מיוחד היה בוגי בעל חוש טכני משובח וסבלנות אין קץ. 

 שנים רבות עבד במסגריה ובמפעל ואף היה נהג משאית.בוגי הגיע ללביא בגרעין נחל ומאז הוא אתנו. 

ותו מ"תקופת המסגריה" שלו ומזמן היותו איש האחזקה של המטבח/ מכבסה / מכון קיטור / בריכה ועוד. הוא  אני זוכר א

הכיר כל בורג וכל חלק במכון קיטור ובמכונות הכביסה והדחת הכלים. כאיש אחזקה הוא ידע את "ההיסטוריה" של כל  

 לשפר בהמשך.  מכשיר וכל תיקון אשר אותו המתקן עבר, לרבות מי תיקן ומה צריך 

בכל טיפל בוגי בשלוותו המפורסמת. במבט עין אחד הוא היה מזהה כל בורג ע"פ סוג ההברגה ומה היעוד שלו. סדר יומו  

היה קבוע כמו המוזיקה שאהב  ] בוגי אהב רשת ג' בעוד שבזל ז"ל אהב רק רשת א', לכן בכל מדור של המסגריה הייתה  

 מוזיקה שונה ...[

בכל דבר פוטנציאל לשימוש חוזר נוסף ולכן תמיד דאג לשמור חלקים שקשה להשיג אותם או כי חבל   בוגי היה אדם שראה

לזרוק... בוגי היה לוחם בלתי מתפשר על שמירת הטבע והאקולוגיה, הוא לא הבין למה אנשים לא מטריחים את עצמם עד 

כדי שהיה עומד וממיין בעצמו את הבקבוקים  לעמדות המחזור ע"מ להפריד את הפסולת, כל כך חשוב היה לו העניין, עד 

שתייה האישיים. בוגי אהב אנשים כמו גם בעלי חיים מגדולים ועד קטנים,  הע"מ לקבל בחזרה את הפיקדון של בקבוקי 

אהבתו   ה תו כי אפילו את העקרבים שהיה מוצא בבית היה לוכד ומשחרר הרחק בטבע, עד לשם הגיע דפנה בסיפרה בלויה 

לחברים אשר היו צריכים עזרה בנהיגה לכל מקום  מסיע ומסייע נהג בריאות והיה  כ הן י . בוגי במשך שנים כליצורים חיים

 בארץ בשמחה ואדיבות.  

בוגי היה אדם אשר ידע לקבל דעה אחרת בשקט, אבל מעולם לא ביטל את עמדותיו הפרטיות. בלי "קולות וברקים" אמר  

 את שלו והאמין בדרכו.  

חד במשעולי לביא והחיים  גי בני משפחתו, חברים מלביא ובכללם חברים מהגרעין אשר פסעו איתו בי ביום א' ליוו את בו

 חמישים שנה.  יותר מ 

 השמש יצאה מבין העננים בזמן שנפרדנו מבוגי כמו אומרת "היה שלום חבר אני אראה לך את הדרך".  

צבע או נקודות של אור, דבר שהוסיף הרבה הוד   הירוק היה ירוק עז והפרחים התחילו להיראות במרעה כמו נקודות של 

 להתכנסות הלא פשוטה הזו בעיצומה של "תקופת הקורונה". 

 נוח בשלום על משכבך חבר ושמור על משפחתך ועלינו משם מלמעלה. 

ּה             ְתרּו בָׁ ּוָׁ ים יִּ ימִּ ֶרץ ּוְתמִּ ְשְכנּו אָׁ ים יִּ רִּ י ְישָׁ  משה גולד              משלי –  .כִּ
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 הודעות 

 הדברה 

מני עמר, קיימנו פגישה לתיאום צפיות ולשיקוף ביקורת שעלתה בסקר /   –לקראת חידוש הסכם ההתקשרות עם המדביר 
 שירותים ביחס לעבודתו של מני. משוב שקיימה ועדת 

)מטבע הדברים במשוב עלו בעיקר הערות וביקורות שכן כשאין זבובים ומזיקים אנו נוטים לקבל זאת כמובן מאליו ולא  
 מייחסים ההצלחה לפעולות המדביר(. 

. מירה שרון  קהילה, בתי חברים, ועסקים למעט המלון –ההתקשרות עם מני מתייחסת לאחריותו להדברה בכל שטחי לביא 
תמשיך לשמש כמקשרת עם המדביר והוא מצידו יגיע אחת לשבוע בימי שני ויבצע הטיפולים הנדרשים. חלק מזמנו יוקדש  

 לפעולות שוטפת עפ"י תוכנית עבודה מוגדרת מראש וחלק נוסף לטיפול בקריאות שירות.  

ההוצאות והתוצאות ולבחון יעילות ההדברה   מני בשיתוף מירה נדרשים לתעד את הפעולות שבוצעו כך שנוכל לעקוב אחר
 לאורך זמן.

חשוב להבהיר כי מקצת הפעילות משולמת ב"ריטיינר" )תשלום סכום חודשי קבוע ללא קשר להיקף השירות הנצרך בפועל(   
  ועבור חלק מהשירותים אנחנו משלמים לפי שימוש. מירה תפעיל שיקול דעת ותבחן מידת סבירות הפניות שיועברו דרכה

 ביחס לעלותן ולחלופות אפשריות. 

 מספר דגשים שעלו : 

ערמות זבל ברפת ובבקר. על מנת  –התקופה הבעייתית בסתיו ובאביב. מוקד מהותי להיתרבות הזבובים  –זבובים  .א
לצמצם התפוצה אנו מפנים הזבל באופן תדיר כך שלא יצטברו ערימות לאורך זמן ובנוסף מתבצעים ריסוסים  

דים פוטנציאליים. במהלך תקופות רגישות או כשיש ריבוי זבובים מתבצע ריסוס גם בתוך אזור  ממוקדים סביב מוק
 המגורים.

מלכודות הזבובים )השקיות הצהובות( נועדו ללכוד את הזבובים במעופם מהאזור המשקי לאזור המגורים. לשם כך 
 ם. נתלות השקיות לאורך "קו החיץ" = הכביש מהשער לרפת, המפריד בין האזורי

תהיה זו טעות מקצועית קשה לתלות מלכודות בתוך אזור  – הערה חוזרת שקיבלנו מכמה מהמדבירים איתם נפגשנו 
 המגורים. 

המלכודת נועדה למשוך את הזבובים לקרבתה. באופן פרדוכסלי, תלייתה בקרבת מגורים גורמת למשיכת הזבובים 
 ם אחרים יגיעו לקרבת המלכודת ויטרידו את תושבי האזור.דווקא לאזור המגורים. חלק מהזבובים אכן ילכדו אך רבי

 כמסקנה, נמעט בעונה הקרובה מלתלות מלכודות באזור המגורים ונימנע מחלוקת מלכודות לחברים לתלייה עצמית.

מוקדי מים עומדים מהווים מצע עבור היתושים לדגירה וההתרבות. רצוי למנוע ולהתריע על נזילות מים וכו'    –יתושים  .ב
 ובכך לצמצם את אזור המחייה של היתושים.  

אזורי מים ובראשם בריכת החמצון הסמוכה לרפת מטופלים באופן יזום באמצעות ריסוס היתושים עוד בשלב  
 ה"זחל".

עולה חדשה" יחסית שתפוצתה בארץ הולכת ומתפשטת וגם אצלנו נצפתה במספר מוקדים. אין טעם " –נמלת האש  .ג
 בריסוס רחב על פני כל השטח ויש לטפל באמצעות ריסוס במוקד בו התגלתה הנמלה.

 מי שחושד כי יש קינון של נמלת אש בסביבת ביתו מתבקש להודיע גם על כך למירה. 

ל עפ"י הנחיות הדין והרשויות ולהשתמש רק בחומרים מאושרים הרלוונטיים לסביבה בו  מובן כי מני מחויב לעבוד ולפעו
 מבוצע הטיפול. 

 מוזמנים כאמור להעביר למני באמצעות מירה שרון.  –שאלות או בקשות 

 

 יאיר ריינמן     חנה עמירם                                                            

 

 

 ולכל המשפחהלדפנה, אביגיל, איילת עפרה 

 אביכןשל  ועם פטירת כםבאבל כםאית

 ז"לאלחנן  (בוגי) יצחק

 מן השמיים תנוחמו



5 

 
                       ברחבי המועצה הקשיבו הורים לחיילים 

  ממשיכים במסורת חלוקת החבילות לחיילים היקרים שלנו!

         חג פורים מתקרב ומי מכם שמעוניין להעביר משלוח מנות לחייל/ת שלו

 מוזמן לארגן את החבילה ואנחנו נעביר אותה ישירות לבסיס בו משרת/ת החייל/ת 

   

                                                                                יש להקפיד על ההנחיות הבאות :

  יבש בלבד  *,אין לשלוח מזון טרי*!

  יש לפנות ליהודית מ. נציגת הישוב שלכם, לבקש שיוסיף אתכם לרשימה

 :ולהעביר את הפרטים הדרושים:

ושל איש קשר מטעמו שם מלא, בסיס וכתובת הבסיס, מספר טלפון של החייל    

יש לשלוח לי הודעה עם הפרטים הדרושים  -ליהודית  –לנציג היישוב  14.2.21עד ה  להעביר את הבקשה        

 

  החבילות צריכות להיות במזכירות מוכנות, ארוזות היטב, עם כתובת החיל בכתב קריא וברור

       16:00עד השעה   16.2.21ביום שלישי 

מען הצעירים בגליל התחתוןבברכת המשך עשייה פוריה ל  

יהודית מנחם                                                                                                                                                              

 

   – לביא כלבבי

                                 

כחברי   כימים,  לילות  עבורנו  לכל החברים הרבים שעושים  הוקרה  תעודות  פרטני  באופן  חולקו  לביא,  יום  לכבוד 

   –הוועדות השונות בלביא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברות וחברים, שעוסקים באופן יומיומי בצרכי ציבור באמונה!   120-לכ  תודה רבה רבה

 בשם כל החברים 



6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מועדת תרבות: 

    

 

 

 
 

*********  

  

 להודיה ואור מולאי 

 כל המשפחהלו

 מזל טוב

 להולדת הבת


