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 שקלים": -"משפטים פרשת 

לם  עוהשצריך האדם לתת מכל דבר חלק להשי"ת- ואף שדברי    רשפי   ,  ברש"י ויקחו לי תרומה יפרישו לי מממונם נדבה כו'"

- וזה עצמו הנדבה הרצון להיות  'נדבה רצון טוב'רש"י    תבהם רחוקים מאוד- אבל הרצון צריך להיות להשי"ת- כמו שכ  ההז

גובר המעשה- כי כל מעשה האדם מעורר בעליונים והרצון ברצון עליון- וידוע כי ברצון השי"ת    הרצון תמיד להשי"ת- והרצון

 --" .מתהפך הכל ברגע- ולכן צריך האדם להאמין כי הכל תלוי ברצונו

 ]"שפת אמת"[  

 

 

 לכל זמן ועט  

 

על סדר יומנו באסיפה האחרונה, בוועדה הפתוחה מרובת המשתתפים שהתקיימה השבוע, ובאסיפה שתתכנס   – "סוד שיח"

שיח וקבלת החלטות בנושאים הקשורים ב"בטן הרכה" של חלקנו, שכרוכים גם בהשפעה תקציבית    , במוצאי השבת בזום

כמי שבחרו בשיטת חיים של שיתוף וערבות    ,מורגשת על בתי האב בלביא- מבלי להיכנס לליבת הדיון, אני מקווה שכולנו

הדדית, נצליח לראות את הדברים ולקבל החלטות מתוך ראיה כוללנית, המיטיבה עם הכלל, ולא רק מהפריזמה הצרה של  

השפעת שינוי זה או אחר על כיסנו הפרטי- דומני שרק אם זו תהיה נקודת המוצא לדיון, ושהגישה להחלטות תהיה כזו בה כל  

יתנו יראה את הזולת ויאהב את רעהו כמותו, נצליח לקיים דיון מכבד, יימנעו תסכולים ומשקעים מיותרים, ונוכל  אחד מא 

 לקבל החלטות מיטיבות ומיטביות- 

את האתגרים שמציבה בפנינו מדינת ישראל,    ,כמנהלת גיל הרך  ,בישיבת הנהלת הקהילה השבוע, הציגה בת שבע  ,  גיל הרך

ת שנה"ל תשפ"ב במעונות- ]דיווח מפורט של בת שבע לכלל הציבור בהמשך דף השבוע[- שוב קיבלנו  במדיניותה החדשה לקרא

תזכורת לכך שהרגולציה של ה"ממלכה", משפיעה באופן ישיר גם עלינו, כולל בתחומים הכי מסורתיים והכי "מקודשים"  

ככל הניתן, ונערכים במספר תרחישים ופתרונות    בנושאים יקרים לנו, כמו החינוך של דור העתיד- אנו משתדלים למזער נזקים

דיחוי   רישום ללא  על  בידי ההורים, הוא האחריות  ביותר שכן נמצא  מערכתיים לסיטואציה המתהווה, אך הדבר החשוב 

 למעונות, על מנת שלא ייווצר מצב שילד יישאר חלילה בלי מקום במערכת בלביא---- 

וועדת שירותים והנהלת הקהילה, עלתה שאלת פתיחת הכלבו בפורים- בשנים  בדיון שהתקיים השבוע עם    ,  "משנכנס אדר"

האחרונות הכלבו לא פעל בפורים, אולם לאור הפרטת המזון והעברת משקל הכובד של הצריכה בלביא לכלבו, ולאור זה  

נייה של חלות  שפורים חל השנה ביום שישי, התבקש צוות הכלבו כן לפתוח למשך שעתיים במהלך החג, על מנת לאפשר ק

ולחמניות טריות לשבת, ובכדי לתת מענה לפנצ'רים של הרגע האחרון- למרות הפתיחה המתוכננת, הציבור נקרא לתכנן את  

רכישותיו באופן מושכל בימים שטרם הפורים, על מנת שצוות הכלבו אכן יעסוק בעיקר במתן מענה לחירום, וכדי שהזמן  

מענה לדברים שהם באמת כאלה שלא ניתן היה להיערך אליהם מראש- תודה רבה  המוגבל בו תתקיים מכירה, יאפשר לתת  

מראש לצוות על ההתגייסות למען החברים, ותודה מראש לחברים על ההתארגנות המקדימה, שתאפשר לכולם פורים רגוע  

 ושמח! 

, שאמורה לשמש גם כסוכה  השבוע יצאה אל הפועל בשעה טובה בניית הפרגולה בחזית המבנה של "לב לביא"  ,  "סוכת שלום"

של הבית- המקום ישמש גם פינה להנצחתו של חברנו הנס עמנואל ז"ל, שבימים אלה אנו מציינים שנתיים לפטירתו- תודה  

 לצוות המתכנן והמבצע, של פינת חמד נוספת שתאפשר מפגש נעים בין אנשים ולבבות!
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לידה עד כתה ד' שבים למסגרות החינוך, המלון פותח את שעריו קמעא  סגר נוסף בא אל קיצו, ילדי לביא מגיל    –קורונה  

במתכונת צימרים, ושוב עם פתיחת המעגלים שלנו החוצה, הולך וגדל גם הסיכון בהדבקה- הכלי החשוב ביותר שנמצא כרגע  

הכל רוב רובו של  כדי למזער סיכון של תחלואה קשה, ובסך    הבידינו להתמודדות עם הנגיף, הוא חיסון מירב האוכלוסיי

הציבור מגויס ומתחסן- אני מקווה שגם הבודדים שטרם עשו זאת, יבינו שזה הדבר הנדרש כחלק מאחריות ציבורית וערבות  

הדדית, ושחוץ ממידת הבטחון ב"רופא חולים", ישתמשו גם במידת ההשתדלות והזהירות, ויזכרו שהוא גם זה ש"חונן לאדם  

ן "רשות לרופא לרפאות"--- אזכיר שלמרות סיום הסגר, נמשך האיסור על התקהלות של  דעת" לפתח חיסונים, והוא שנות

אנשים בשטח פתוח, וכמובן שיש להמשיך ולהקפיד על כל ההנחיות כולל מסכות, ריחוק   00,אנשים במקום סגור, ו 5,יותר מ

 והיגיינה!  

 

    שבת שלום! 

   חודש טוב! 

  נתי 

*********  

 

 לקראת האסיפה: 

 ות: החלטות קודמא' 

 .התקיים דיון בקריאה ראשונה בנושא הפרטת מרכיב המזון בשמחות ,

 .התקיים דיון בקריאה ראשונה בנושא חלוקת עוגת התקציב בתקציב הפרטת המזון ,

 עדה פתוחה-  ושני הנושאים הועברו לדיון בו

 .וה את התהליךווות שלי התבקשה הנהלת האסיפה לכנס גם את הצ  ,בנושא חלוקת עוגת תקציב הפרטת המזון

תיכנון הן בשל  -ועל כך שהוא מבקש לסיים את תפקידו כמרכז   בסעיף הודעות שמענו את מתן רוטשילד שהודיע  ,

 .כאשר הן מתרחשות בחריגות הקושי בטיפולעומס עבודה והן בשל 

 קריאה שניה והחלטות   , ב' הפרטת מרכיב המזון בשמחות

 קריאה שניה והחלטות   , בנושא הפרטת תקציב המזוןג' חלוקת עוגת התקציב 

 ד' הודעות 

 שאילתות  ה'

 

ולאחר ועדה פתוחה   ,צוות הפרטת המזון שלשגובשו בישיבת הנהלת הקהילה לאחר פגישה  ',ג' + ב ההצעות לסעיפים

 .ובאתר "מקומי"מתפרסמות ב , ושהתקיים בה דיון ערני מאד ,שרשמה שיא של משתתפים בכל הזמנים

 גם הפעם תתקיים האסיפה בזום ותתאפשר צפיה גם בערוץ לביא 

    שרקה
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 ממש"א ומש

 רינו,  וסגר שלישי )ואחרון??' כבר כמעט מאח 

 חוזרים לסוג של שגרה )עדיין עם הגבלות רבות' 

  מסיקים מסקנות מהתנהלותנו בסגר,  

 ומנסים להסתכל עם הפנים קדימה---- 

 שהתגייסו למשימות,תודה לכל החברים והחברות 

 שאר בבית בתקופה מאתגרת,י הערכה להורים שנאלצו לה 

 והערכה רבה לאותם אלו שעשו מאמצים להיענות לצרכי המערכת במקביל לאתגרים בבית-  

 

 לפנינו פורים, יום בחירות ופסח----

 זהו יום שבתון-  –בפורים ננהג כבשנים האחרונות 

 זה במקומות חיוניים, ושעות אלו ייחשבו לתורנות-  עדיין ישנם חברים שנאלצים לעבוד ביום

 ביום הבחירות השנה, היוצא שלושה ימים לפני פסח, אנו לא משביתים את העבודה- 

 הכוונה היא להיעזר במקסימום שניתן בכוחות פנימיים, ולהמעיט עד כמה שניתן בשכירים- 

 לכן ככלל זהו יום עבודה-  

 ל הרך והחינוך שכן יש במערכות אלו שכירים רבים-יחד עם זאת, לא נפעיל את מערכות גי

 להתארגן כך שהורה הנמצא ממילא בבית,   ותמשפחות שיכול  ןאנו מבקשים מאות 

 לא סגור כגון גיל הרך וכו'',  י קיונות, ענף שממי)עובדי חוץ שלא עובדים ביום זה, חבר שהחליט לקחת יום זה כיום חופש לנ 

 קח אחריות על הילדים וישחרר את בן.בת הזוג לעבודות החיוניות-  יי

 חברים ששני בני הזוג נצרכים במקום עבודתם ביום זה, מוזמנים להיות איתי בקשר למציאת פתרונות-  

 חברים שפנויים לעבודה בשל ענף שלא יפעל, מוזמנים גם להיות בקשר- 

 פסח גם הוא מתקרב- 

 רתם לריכוז העבודה הזמנית של התיכון, הילדים, היג"ימלים וכו' לתקופה זו- אנו מחפשים חבר.ה שמוכן להי

 מדובר על כשעתיים עבודה ביום מר"ח ניסן-  

 מוזמנים לפנות אלי-  

      חודש טוב ושמח  

     גלילה 

*********  

 

 

 –   לביא כלבבי 

   

 האנגלית תודה ענקית לעדי עפרון, טרודי ואריה על מיון וסידור הספריה  ✓

  אפרת 

לכל ה"מעודדים בבידוד" שעזרו לנו להעביר את הבידוד השבוע, בתחושה   ✓

 תודה רבה!   –יותר נעימה 
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  מבודדי "בית זיו" ומשפחותיהם 

 

 2.2021תמונת מצב לביא  – לתת כתף

 תמונת המצב אצלנו- להלן את  מבצע החיסונים הגדול, אנו מביאים –לתת כתף' 'לאחר מספר שבועות של תחילת מבצע 

כלומר מדובר בעיקר על חברי הקיבוץ החיים בלביא )אבל   –יה השייכת למרפאת לביא יהנתונים מודדים את סך האוכלוס 

 :05,010ומודדים את כלל האנשים והנוער בגילאי    7-1-1010הנתונים נכונים ל  לא רק'-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאפו למתחסנים !!!  ובתקוה שעוד היד נטויה ----   
המשמעות הכפולה מביאה לידי ביטוי את החברות והסולידרית בחברה- חברים  –לא בכדי, נקרא מבצע זה 'לתת כתף' 

לתת כתף' לחברה כולה- היחיד הנו חלק מציבור שלם, ופועל למען  'מתחסנים כדי לשמור על בריאותם מחד, ומאידך כדי 
 שמירה על בריאות כלל הקהילה- 

ומה בדבר אלה שלא מתחסנים ?? שאלה זו מופנית אלינו לא אחת- אנו קשובים למהלכים של מקבלי ההחלטות בדרגים  
 שלמעלה, ובקרוב נצטרך לדון במערכות הקהילתיות השונות, מה תהיה משמעותו של ה'דרכון הירוק' לגבינו-  

  activeת כללית יאפליקצי   –נעים להכיר 

 - אפליקציה חדשה לאורח חיים בריא, ומשתלם!   activeללית  תתחילו לשנן: אפליקציית כ 
 שהפנה את תשומת ליבי לאפליקציה זו-  להדר שירןותודה  

 למה משתלם ? מה יוצא לי מזה? 
 קודם כל תהיו בריאים יותר ותקטינו את הסיכון לסבול מכל מיני------

? הביצועים נמדדים, ואוספים 'מטבעות בריאות'- את המטבעות הוירטואליות ניתן להמיר לפרסים שווים  ולמה עוד משתלם
וכושר כמו משקולות, מזרן אימונים,בעולם האמיתי אימון  ? אביזרי  פילאטיס,  - מה למשל  וגם שוברים   כדור  שעון חכם, 

 למימוש ברשתות הספורט המובילות-  

 יודעת לעשות?   activeמה  
כמה להתאמן, כמה לשתות   לשיפור הבריאות : כמה לצעוד, כמה לישון, מתאימה לכם יעדים אישיים active קצייתאפלי

  וכו'- ואף לקרא מאמר קצר, אם תרצו להחכים ולהוסיף ניקוד-
 מותאמים לפי הנתונים האישיים שאתם מזינים באפליקציה-  היעדים 

  ליעד השבועי שלכם- עד כמה אתם קרובים עקובעל סטטוס הפעילות שלכם ותוכלו ל תקבלו עדכונים
 

 בפרסים בעלי ערך גבוה יותר-  ניתן יהיה לזכות  – ככל שנחיה בריא יותר ונכבוש יותר יעדים

 ומעלה-  08י אלקוחות כללית מושלם בגיל    למי מיועדת האפליקציה?
ממליצה להתקין את האפליקציה בנייד- גם נחמד גם משתלם !!! )אם תראו שלא מתאים לכם, לא נורא, לא קרה   ,אז 

 כלום'  
  

 il.combriutlavi@gma      אריאלה ס.בברכה ובבריאות משמחת                                                         

 התחסנו גיל

 82% יה יסה"כ אוכלוס 

+75 000% 

50,74 85-5% 
  

 +50 88% 
  

05,28 70% 

40,48 88% 

50,58 87% 
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 גיל הרך

שבועות של סגר- זו הייתה תקופה לא קלה וארוכה לילדים,    5בשעה טובה ומוצלחת ביום חמישי נפתחת מערכת גיל הרך לאחר  
להורים ולצוות- הצוות מחכה נרגש  לפגוש את הילדים ולראות את שמחת החזרה לשיגרה, הסקרנות ולהתפעל מכמה שהם  

 התפתחו וצמחו-  

 - הרך מופלא שעובד באהבה, מקצועיות ובמסירות עם הילדים יש לנו צוות גיל 

אור, סמדר כהן,  ,בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל הצוות: שרית וינטר, שקמה אשרי ,מירית בנטל, חיה ריכטר, טליה בן
אש, אורית דרור,  ולדה אלחסוב, ליליאן וקנין, אביבה מקוריה ,צורית רייס, יהודה פלג, שירה הראל, שושי שמעון, בת שבע ר

אל שרון, שרה רייס, דקלה שוורצוורט, אפרת ,שני אטיאס, ליאת אמסלם, רותי בולביק, רותם גרוץ, שני ממן, נעמי דוד, בת
 קליין וליאורה רוזנצוויג- 

 בהצלחה לכולם- 

 ובנושא אחר שיכול להשפיע רבות על גיל הרך של לביא: 

 רישום למעונות לשנת תשפ"ב

המעונות של לביא )לילך, חורש וצבר' נכנסו באופן מוסדר לאגף מעונות יום ששייך למשרד העבודה והרווחה-  שנים    00, לפני כ
הליך זה שכולל הרבה בירוקרטיה ופיקוח נותן למעונות שלנו סמל מוסד מוסדר שלצידו כספים רבים, בניית מעון חדש השנה,  

 סבסוד בהכשרת צוות ועוד- 

עשה ע"י מנהלת גיל הרך שכלל כמובן קדימות לילדי לביא ושמירת מקום לאימהות בהריון,  עד כה הרישום למעונות שלנו נ
להורים מבחוץ נעשו שיחות הסבר על המערכת ועוד- מנהלת המערכת מתוך תפיסה של החינוך הקיבוצי שנותנת  בין השאר  

 מערכת בהתאם-  דגש על גודל מיטבי של כל קבוצת גיל בכל בית ותקן כוח אדם התייחסה ובנתה את ה 

רישום מקוון שמגיע ישירות לאגף ואינו מגיע כלל למנהלת המערכת    ,השנה אגף מעונות יום החליט על דרך רישום אחרת
התאריכים   בין  מגוריהם- 7,18\ 1)הרישום  למקום  קשר  ללא  בו  חפצים  שהם  מעון  כל  לרישום  אופציה  יש  להורים  בה   ' 

שמחליטה מי התקבל לאיזה מעון )עם דגש למצב סוציואקונומי'- בשיטה זו יש חסרונות רבים  מרץ יש ועדת קבלה חיצונית ב
 שממש פוגעים בכל המגזר הכפרי:

הורה קיבוץ חייב להירשם בעצמו באתר בזמן הזה במידה ולא יירשם בזמן לא מובטחת כניסתו למעון לשנת תשפ"ב- במידה  
 יבוץ- ולא ירשמו בזמן תינתן קדימות לילדים לא מהק 

 אין אפשרות לרשום נשים בהריון ולכן אין יכולת לשמור מקום בבית לילך-

 התקן של מספר ילדים בכל בית שונה מאוד מהחינוך הקיבוצי ואנו לא קובעים את התפוסה בשיטה זו- 

ילדים,    05כ ילדים בעוד לפי הגישה שלנו קבוצת הגיל מתאימה ל  18חורש לדוגמא מבחינת גודל המעון ניתן להכניס  בית בב
 ילדים-   08ילדים בעוד אצלנו   22בגנון צבר ניתן לרשום 

 ישנן נגזרות והשלכות נוספות למהלך זה- 

ראשי המועצות, התק"צ ועוד רבים נלחמים בהחלטה גורלית זו וכבר הצליחו להכניס כמה שינויים כגון קדימות למיקום  
 ך עדיין ישנו מאבק רב שעלינו להילחם-ילדים ממשיכים וילדים עם אחים שכבר במעונות א הגאוגרפי,

 

 ,כרגע מה שניתן לעשות מבחינת חברי לביא וכמובן כלולים בתוכם עצמאות הכלכלית 

 ולשלוח לי צילום מסך שנרשמתם- 18-1להירשם באתר עד ה  לרוץ

 

מקווים שזה יעזור  כמו כן נאמר לי שבמסגרת המאבק לשמירת מקום לנשים בהריון עלי להכין רשימה של כל הנשים בהריון ו
לנו להציג בעצם הרשימה את הצורך בשמירת מקום ולא לקבל הורים מבחוץ על חשבון חברי לביא- דיסקרטיות מובטחת  

 אנא עדכנו אותי בהקדם-   

 

 אני אמשיך לעדכן בהתפתחויות ונקווה שנצליח להעביר את רוע הגזרה מעלינו- 
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  שבע ,בת, מאחלת שבת שלום, בריאות ושגרה ברוכה

 

 

 הודעות 

 2021תשפ"א  –הגרלת משלוחי מנות 

 ,  גם השנה ננהג כבאשתקד

 .ח יגבה מתקציב של כל משפחה שתשתתף בהגרלה"ש 50סכום של 

ח יחולקו בתאי הכביסה של משתתפי ההגרלה, אליהם ניתן להוסיף פריט אחד או שניים נוספים  "ש  18מוצרים בעלות של עד  
 .ברכת המשפחה הנותנת בפורים)עוגה, חלות, עוגיות וכדו' עם 

 .ח לפחות ' לכל משתתף יועבר למתנות לאביונים"ש 20יתרת הכסף ) 

 

 .ח מתבקשות לרשום את סכום הכסף הנוסף במקום המיועד"ש 20,משפחות המעוניינות להוסיף כסף מעל ה

 

 10-1-1010ש שבת זכור, פרשת תרומה,  "עד מוצבאתר נא להירשם 

 

!!!פורים שמח                        

   ת חברים ועד

*********  

 מהנהלת חשבונות 

   ,1010בתחילת שבוע הבא נשלח לחברים דו"ח חלוקת תקציב לשנת 

 חברים מתבקשים לבדוק את היחידות הרשומות ולהעיר במקרה של טעות- 

 באתר הקיבוץ .מקומי- הרוט סעיפי חלוקת תקציב יהיידף פ

   תמר  ,תודה

*********  

 

 , חברי לביא היקרים 

 השבת נחגוג את בת המצווה לבנותינו: 

 נופר רוטשילד והלל שימרון 

 קונם היינו מזמינים כל אחד ואחת לחגוג אתנו בקידוש יבימים כת

 אולם בשנה מיוחדת זו, נחגוג בחיק המשפחה ונציין זאת גם במניין השכונתי. 

 פגש ולחגוג יחד שמחות רבותי בע"ה, נחזור לה

 בנו: ושבר"ח אדר זה יתקיים 

 "ונהפוך הוא" 
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 משפחות שימרון ורוטשילד

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********* 

 למיכל ומתן רוטשילד

 לבת המצווה של מזל טוב

 נופר

 מזל טוב ליעל וחנוך 
 ולכל המשפחה המורחבת

 להלה ורועי שימרון

 לבת המצווה של מזל טוב

 הלל

מזל טוב לנורית ונחמיה 
 ולכל המשפחה המורחבת

 אור-לבלהה ומשה בן

 לאירוסי מזל טוב

 אוריה עב"לאלעזר 

 מזל טוב 
 לכל המשפחה המורחבת
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 בס"ד

 

 , חברים שלום 

בפרשת השבוע שעבר, בעשרת הדברות, קראנו על מצוות כיבוד אב ואם- הגמרא במסכת קידושין מביאה דוגמא לכיבוד אב  

בזכות זה, מספרת    ,נתינה )גוי', שלא הסכים למכור אבן יקרה שהייתה לו, מכיוון שלא רצה להעיר את אביוואם מדמא בן  

למה היה צריך להביא ראיה דווקא מגוי לקיום מצוה כזו חשובה?    , הגמרא שזכה ובעדר שלו נולדה לו פרה אדומה- שואלים

שאנחנו מבינים את הטעם והסיבה שלהם )כיבוד אב  אחת התשובות היא, שהגמרא רצתה להראות את הקשר בין המצוות  

ואם', לבין מצוות שאנו לא מבינים את פשרן )פרה אדומה'- הצורך לקיים את המצוות קיים באותה מידה, אם מבינים את  

 פשרה ואם לא- 

  –וכיתות ה' לא  סגר או לא סגר, למה צימרים כן ומלונות לא, למה כיתות א' כן  –גם אנחנו לא מבינים את החלטות הממשלה  

 אך חובה עלינו כשומרי חוק לקיים את הנהלים כהלכתם- 

המשמעות היא    ,לאחר תקופה מאתגרת, ותוך שמירה על הנהלים, בעזרת ה' ניפתח המלון בשיטת הצימרים החל מאתמול  

 שאנחנו מוכרים חדר בלבד, ומי שרוצה מזמין גם ארוחות ארוזות שאותן הוא מקבל מהקבלה- 

ציבוריים אסורים בשימוש לעת עתה, ולכן אנחנו לא פותחים את חדר האוכל, בית הכנסת, עולם הילד וחדר  כל השטחים ה

 הכושר- 

 נכון לעכשיו, לא מדובר במבול של אורחים, אלא באורחים בודדים ואנו מקוים ומתפללים שכמות האורחים תלך ותגבר- 

שכירים' מבצע   1,אדם, והצוות המצומצם שנשאר )בעיקר חברים ובמהלך התקופה האחרונה אנחנו עובדים עם מינימום כוח  

 גם מטלות לא שגרתיות כמו שטיפת כלים, כיסוח דשא, ניקיון חדרים ועוד- 

אנחנו מתכננים ומתכוננים לפסח, אך לצערנו אנו נמצאים באי וודאות גדולה, ולכן לא מבצעים רכישות גדולות עד שנדע  

 תשובה ברורה יותר- 
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המשמעות היא, שיוכלו להיכנס למלון מתחסנים, מחלימים או מי שעבר    ,ות מנסה לקדם מתווה של תו ירוקמשרד התייר

 השעות האחרונות- אנחנו בוחנים מה המשמעות לגבינו הן לגבי האורחים והן לגבי העובדים- 48,בדיקת קורונה ב

 ביעי חלילה ושהתחלואה תרד בצורה משמעותית- צריך להתפלל שלא יגיע סגר ר,חשוב לציין שגם עם המתווה של התו הירוק  

התורה' )אמריקאים שבאים לשנה בארץ', הם קפסולה אחת גדולה  , בשבת הקרובה תתארח קבוצה של בחורי ישיבת 'מרכז

 עם אישור של פיקוד העורף והם יהיו האורחים היחידים במלון- 

יתפללו בפרגולה )או בתבור', אנחנו לא מספקים להם  מכיוון שיש להם אישור הם יאכלו את כל הארוחות באולמות למעלה ו

 אוכל ומלצרים אלא הם דואגים לעצמם לכל הצרכים-  

 השמירה בקבלה נשארת כפי שהיא רק שעכשיו מתווספים אורחים למלון שהיה סגור עד כה- 

 עזרתכם חשובה לנו מאוד-   –תודה רבה לכל המסייעים ולכל התורנים 

 בריאות איתנה-  בתקווה לחזרה מהירה לשגרה ב

   שלום אשכנזי וצוות המלון  
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 פ"א תש , כ"ח בשבט,  בס"ד

 שלום רב, 

  

 מגן קיבוץ 

מתמודדות הקהילות שלנו בקיבוצים כמו, קהילות וקבוצות אחרות בישראל, בסוגיות שונות הנוגעות    בימים אלה

לשאלת החיסונים. חלק מהציבור לא התחסן מסיבות שונות. לא ניתן לחייב או לנקוט סנקציות אך הנושא חשוב,  

מחל יזמה  כך  לשם  והתודעה.  ההסברה  מצד  לפחות  מערכתית,  התייחסות  ודורש  ורווחה  בוער,  בריאות  קת 

(. במפגש ישתתפו פרופ' נדב דוידוביץ'  14/2בתק"צ, בשיתוף עם הקבה"ד מפגש עיון ולמידה ביום ראשון הקרוב )

מנהל ביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, הרב איתמר חייקין  )מכינת רוח השדה(, ועו"ד מירב    –

 ניב. פרטים, קישור ולוחות זמנים באתר הקיבוץ הדתי.

 שינויים במערך רישום למעונות בקיבוצים 

  מתבצע "ת(. הרישום  ( של האגף למעונות יום )תמ3  -לידהההרשמה למעונות הגיל הרך )אלו נפתחה  בימים  

בשונה ממדיניות משרד    לפקח על התהליך.אין דרך  למנהלת המעון )או הרשות(  ו  ,דרך אתר האינטרנט בלבד

עדיפות מוחלטת לתושבי היישוב, אמות המידה לתיעדוף באגף למעונות    ניתנתהחינוך ברישום לגני הילדים בה  

תוך  לא ימצא פתרון חינוכי ב  סורדי בו לילדי היישובהיווצר מצב אבעלול אקונומיות וכך  -אמות מידה סוציוהן  
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.  הכפרי  במגזר  הארגוני  למבנה  שאינו מותאם  במצב  האזוריות  המועצותוהקיבוצים    את  מעמיד   זה  יישוביהם. הליך

יחד עם התנועה הקיבוצית, מרכז השלטון המקומי, ומנהלות המחלקות במועצות    בשבועות האחרונים פעלנו

. לאחרונה המאמץ  עדיפות ראשונית לתושבי היישוב ברישום  שנותןלהכניס לנוהל החדש סעיף    כדי האזוריות  

ם  נושא פרי ובאגף למעונות היום הוחלט להכניס מרכיב גיאוגרפי. אנו ממליצים לכל המערכות ולהורים להקדי

חוסן  במהווה חלק מהותי בבינוי קהילתי ו  ,מערכת החינוך בגיל הרך ביישובים הכפריים ובקיבוציםולהירשם.  

שיתופית. ככל שנפעל יחד, כתף אל כתף, נוכל בע"ה לשמר  את החיים בקהילה  , ואלה יחד מאפשרים יישוביה

 ערכים אלו.  

 רפת לישראל 

תאגיד  . ההחדש  להציג את תאגיד 'רפת לישראל',ש שלום  נן ומבמסגרת ישיבת הצוות הכלכלי הוזמנו אביתר דות

למחלבות  החלב  את  במרוכז  לאפשרות  ישווק  להיערך  הצורך  הוא  הקמתו  בבסיס  שעמדו  המרכזי  הרעיון   .

ויורידו    'הפרד ומשולת 'בשיטיבוטל. במקרה כזה התאגיד ימנע אפשרות שבה המחלבות ינהגו  משטר המכסות  ש

להיפגש עמם    רכזי משק ומנהלי רפתותליצרנים. בישיבה סוכם שנציגי התאגיד יקראו למאד את מחיר החלב  

ולקבל החלטה אם להצטרף אליו. אנו, פעילי התנועה רואים חשיבות  תאגיד  הסבר מפורט על הלשמוע  בכדי  

רץ.  , מתוך אחריות אישית וכללית לעתידן של הרפתות הקיבוציות באהרבה בהצטרפות קיבוצי התנועה לתאגיד

 .ולזמן את כל הנוגעים בדבר ישיבה בקיבוץ מוזמנות לקבוע הנהלות הקיבוצים 

 

 

 #2נפגשים בשישי 

מפגשי חברים וחברות מהתנועה, עם תוכן    – בשבוע שעבר התקיים המפגש השני במסגרת 'נפגשים בשישי'  

וייחודי. במפגש שבשיאו נכחו מעל   זוג, שמעו המשתתפים  'זומיסטים', חלקם כללו את שני בני ה  90רלוונטי 

מהרב חזי כהן מישיבת מעלה גלבוע על שתי הפעולות הסותרות אך משלימות זו את זו שבהן צריך לנהוג האדם  

לקבל את המציאות מחד, ולפעול להיטיב אותה מאידך, ועל היכולת להוציא מארגז הכלים את הכלי הנכון    –

שות עכשיו"? כל זאת מתוך כתביו של ה'בן איש  בכל עת עם השאלה המנחה 'האם יש משהו שאני יכול.ה לע 

ותובנות, הוליך את השומעים בין   ויגאל שפילמן הרצוף אתגרים  חי'. גם סיפורם המרתק והמרגש של נחמה 

רגעים שבהם קבלת המציאות היא הדרך המתאימה להתמודדות, למצבים שבהם יוזמה, פעולה, ואפילו הליכה  

י תודעתי משמעותי. על פי תגובות המשתתפים נראה שהשיחות נתנו מענה  מסייעת לשינו  -נגד הכיוון המצופה

כ"א    –משמעותי וטוב לזמן המאתגר 'שלנו'. תודות למרצים המופלאים ולמשתתפים. נתראה במפגשים הבאים  

 . פרטים נוספים בהמשך.  9.4ו כ"ז בניסן,  5.3באדר, 

 הצעד הבא –מכינת יונתן  

, בשותפות  הקיבוץ הדתי ביוזמה, בפעולה וברוחצבאית ייחודית, -הוקמה בקיבוץ עלומים מכינה קדם  עשורלפני  

לשיעורי   במכינה   . עם הקיבוץ והלומדות  כתיבה    נחשפים הלומדים  והלכה,  תורה  פסיכולוגיה,  ציונות,  אמונה, 

  מים להתנדבויות שונות רתובמקביל נקיבוץ  , משולבים בענפי החיי הקהילה ב  מעורביםתוך שהם  יוצרת ודרמה,  

המכינה משרתים ללא יוצא מן הכלל, שירות צבאי מלא, כולל יציאה לפיקוד ולקצונה בכל חילות  באזור. חניכי 

היום    צה"ל. בעד  אחת  פועלת המכינה  פעילות,  כיום,  ו  ה חניכי  50- לכיתה  עשור של  מובילי  לאחר  מבקשים 

,  המכינה  )ספר תורה שנתרם לטובת  מקום התפילה ל מענה מכובד    ולאפשר   המכינה לבנות בית מדרש וכיתות

-15ד אדר  -גהקרובים,    שלישי-שני. בימים  לבניין הקבע החדש(  כנסתונמצא כרגע בישוב מעגלים וממתין לה

  ₪ שנאספו ע"י הורי   500,000-כ  ישנם  בקופת בנין הקבע של המכינה  .מכינת יוצאת לקמפיין גיוס המוניםה,  16/2
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שותפות  בע, מתוך  לבניין הק אנו נקראים לסייע בתרומה  ליון ₪.  ימ  עוד נדרשים  כדי לסיים את הפרויקט  ו  בוגריםה

 אל היעד. להגיע על מנת  של המיזם  הפצה , ולסייע בתיחלק ממשפחת הקיבוץ הד יאוההבנה שמכינת יונתן ה

 המרחב הכפרי והפוליטיקה  

אשי תנועות התיישבות, אירגונים חקלאים, וראשי מועצות  , ב' באדר(, נקיים מפגש של ר14/2ביום ראשון הקרוב )

המטרה היא לעגן  .  , תחת הכותרת "ימינה מתחברת למרחב הכפרי והחקלאי"(אזוריות עם איילת שקד )ימינה

את מחוייבות מפלגת ימינה למרחב הכפרי ולחקלאות בישראל, ולקבוע מנגנון מתמשך לביטוי ויישום מחוייבות  

.  באמצעות מסמך התחייבות לנושאים מרכזיים שעל סדר היום, והקמת צוות עבודה משותף לנושאים האמוריםזו,  

ההנחה היא שיש סיכוי גבוה יחסית שימינה יהיו גורם )משפיע?( בממשלה הבאה, וכי אנו בתנועות הקיבוץ הדתי  

מפגשים דומים התקיימו   ועיל.יכולים לתווך את הנושאים החשובים לחקלאות ולמרחב כפרי, באופן טבעי ומ

ויושלמו עם רוב המפלגות הרלבנטיות במפה הפוליטית בישראל. מול מפלגות שמייצגות ציונות דתית באופן  

ברור ומוצהר, יש לנו יותר יכולת חיבור והשפעה, שאותה ננסה למצות. בהמשך בדעתנו ליזום מפגש )מקוון( עם  

  נועה לכלל תושבי היישובים. נציגי המפלגות, שמיועד לציבור החברים בת

 שבת שלום, אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה 

 


