
 בס"ד

 השבוע  תכנית
 

 שקלים -משפטיםפר' -אש חודשר שבת רבע
 "א תשפ באדר ז' – שבטב ל'

12.2-19.2.21 

 הנחת תפילין 
 שחרית 

 מנחה 
 ערבית

5:29 
6:30 / 5:45 

 לפי שכונות
 לפי שכונות

 
 16:51: הדלקת נרות

 18:00   :שבתצאת ה

 המקום  התכנית  שעה יום  ותאריך

 ח ר" – שישי
 ' בשבט ל

12.2 

 
9:00 
10:15 
11:00 

 רש של יום שישי בית מד
 עוזי עמירםשיעור עם  

 שיעור עם מאיר רובינשטיין 
 התגלות וברית, חרדה ואהבה" - סיני "מעמד הר -ה של הרב יהוד שיעור

 
 רחבת בית הכנסת ב
  רחבת בית הכנסתב

 ערוץ לביא 

  ליל שבת
 אש חודש ר

 

 
17:06 

 תקיימו בשכונותי  תת השבכל תפילו
 וקבלת שבת   מנחה

 שכונותב
 

 תבש
 ראש חודש 

 דר אבא' 
13.2 
 

 מוצש"ק
 

7:30 
 

9:07 
 
 

20:30 

21:00 

 מדרש עם הרב יהודה 
                                                                          ריתשח

 סוף זמן קריאת שמע 
 מנחה 

 
 התגלות וברית, חרדה ואהבה" - סיני "מעמד הר -של הרב יהודה  יעורש

 אסיפת חברים 

 סת הכנבית   ברחבת
 בשכונות

 
 בשכונות 

 
 ערוץ לביא 

 בזום

 ראשון
 אדרב ב'

14.2 

9:30 
10:00 
10:30 
17:15 
20:20 

 

 התעמלות 
 אור -פרשת השבוע עם משה בןבשיעור 

 ן רמובא  לישבעת עם א ' בקהלג המשך עיון בפרק -וזמניםים  עית
 ' א מעשרות -  לימוד משניות סדרי שמחה

 -בינשטייןרו אירן עם מ שיעורו 
 בני אדם" של הרב עמיטל ז"ל והארץ נתן לעיון בספר "

 חד"א ת בחרב
 חד"א ת חברב
 חד"א חבת רב

 סת הכנבית   ברחבת
 ברחבת בית הכנסת 

 

 שני 
 ג' באדר 

15.2 

9:30 
10:00 
10:30 
17:15 
20:20 

 ות ל התעמ
 בי ל. מחה רז עם דו של הרב גץ בעריכת שחיי מסכת-הכותל" ב "ר

 שרים עם חנה שפר 
 דבי ליפניק  םבט לאחור עפרשת השבוע במ

 מדרש  -פלנזר אברהם שיעורון עם 

 חד"א חבת רב
 א "חדחבת רב
 חד"א חבת רב

 א ילב לב חבת רב
 ברחבת בית הכנסת 

 שלישי 
 אדרב 'ד

16.2 

9:30 
10:00 
10:30 
17:00 
20:20 
20:45 

 התעמלות 
 שבתהלכות  –אלון פרנק שיעור עם  

 וזיקאלית עם חרות שוורץ מפעילות 
 (" 2020"מולאן ) – ילדיםלסרט -""פעמיים כי טוב

 הושע ספר  929שיעורון עם מוריס הינדן  
 לגעת בכוכבים"" – למבוגריםסרט -""פעמיים כי טוב

 חד"א חבת רב
 חד"א ת חברב
 חד"א חבת רב

 ץ לביא וער
 ברחבת בית הכנסת 

 ץ לביא וער
 

 רביעי
 אדר ב ה'

17.2 

9:30 
10:00 
10:30 
20:20 

 התעמלות 
 עם עוזי עמירםשיעור 

 חמדה שטרן עם  ר עויש
 ר ספר דברים על הסד –הודה י יעורון עם הרב ש

 חד"א חבת רב
 חד"א חבת רב
 "א חדחבת רב

 חבת בית הכנסת רב

 חמישי 
 ו' באדר 

18.2 

9:30 
10:00 
10:30 
20:20 

 התעמלות 
 החינוך ספר  –ק פלנזר יצחשיעור עם  

 ה יבלונקה נעפ"י מחקרה של פרופ' ח   תש"חי חיי ילד -עם חנה  שיעור
 פרשת שבוע  –ם עוזי יעורון עש

 "א חדחבת רב
 "א חדת חברב
 חד"א חבת רב

 רחבת בית הכנסת ב

 שישי 
 אדר' בז

19.2 

 
9:00 
10:15 

 רש של יום שישי בית מד
 עוזי עמירםשיעור עם  
 הרב יהודה שיעור עם  

 
 רחבת בית הכנסת ב
 רחבת בית הכנסת ב

                                       
                                    

     
                          

 

 נר זיכרון 
 ו"לתש אדר א'' בד -ז"ל לסטראלכס 

 נר זיכרון 
 תשע"ט  אדר א'' בד -ז"ל  נרי( שטרןחיים )ה



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ? שעבר שבוע מה היה ב
 למי שהספיק לענות על חידות המתנות מיום לביא אבל ממש סקרן לדעת את התשובות הנכונות... הנה הן:

 הגרעין הראשוני התחיל באילניה, והגיע ללביא הישנה בהודיות. איפה קיבוץ לביא התחיל את דרכו?  -

 שושי לוין )ובהמשך רוזנבלט( התינוקת הראשונה שנולדה בלביא?  י היתהמ -

 1991בשנת מתי הוקמה שכונת מליבו?  -

 2001בשנת   מתי נחנך גן ורדים? -

 רחל סקלן ז"ל )היתה פעילה בתנועת הפועל המזרחי ותרמה לקיבוץ( על שם מי נקרא בית הכנסת?  -

 52 כמה תיכוניסטים יש היום בלביא? -

 זאב רבהון ראשון? פנים המי היה מרכז ה  -

 מריון ומייקל מיטווך מי היה הזוג הראשון שהתחתן בלביא?  -

 נורית ונחמיה פלג מי היה החתונה הראשונה של שני בני משק?   -

 9בלביא? כיום יש פעילים  כמה בתי ילדים   -

 1976בשנת מתי נבנה מבנה חדר האוכל?   -

    ?40מה היה הלוגו שנבחר לשנת ה  -
 
 
 

 60שנת ה הסילו? על   מתי הוקם הפסיפס -

 1983בשנת מתי הגיע הרב יהודה גלעד לקיבוץ?  -

 "עשרים" ע"ש השנה העשרים ללביאאיך נקראה העגלה שנולדה בכ"ד שבט ה'תשכ"ט?  -

 1964מתי הוקם בית המדרש?  -

 יהודה רייס וג'קי בן ישר זהו את האנשים בתמונות.....    -

 
 מה צפוי השבוע? 

 
 .של חרות וחמדהשימו לב לחילופי ימי הפעילות 

כן אנחנו ממשיכים  ל אין עדיין הודעה מקבינט הקורונה על שינוי בתקנות בדבר התכנסות במקום סגור. - כרגע

   ר זאת.שלפחות בתחילת השבוע צפוי מזג אויר שיאפש ,ויר הפתוחו ש באפגילה

 . 'מקומי' בכל מקרה של שינוי נודיע ב

 שרקה שבת שלום וחודש טוב,

 
 

 רבות ת ת שבת שלום ועד
            

 

 

 א' מעשרות
 א' יי


