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 זכור":  -פרשת "תרומה  

 :והנה רשם במה שעשה עמלק ארבעה דברים מגונים"

מהם שיעשו מלחמותיהם כנגד האויבים הבאים עליהם לקחת את ארצם    םחם עמהם מבלי סבה, כי הנה הלוחמישנל   הא'

מהם, ומהם שילכו לכבוש ארצות גוים אשר לא להם ועל זה ילחמו, אבל עמלק לא היה לו סבה מזה    ולכבשם ילחמו להנצל

שעם היות ממנהג המלכים כפי   והב'--- בו לשיצא להלחם בםבמלחמתו, כי הנה ישראל לא היו עוברים בארצו ובאים להלחם 

הכינו כלי מלחמתכם כי הנני בא להלחם אתכם המעלה שקודם בואם להלחם בעם אחד יודיעו לאויביהם ביאתם ויאמרו להם  

"ל  והיה זה כדי שלא יבאו כגנבים שודדי לילה, הנה עמלק לא עשה כן אבל בא וילחם בפתע פתאום וזהו אשר קרך בדרך ר ---

שהיה מפחיתות עמלק ופחדו שלא יעצור כח להלחם בישראל פנים בפנים, אבל    והג'ר-  במקרה פתאום בלתי שיעיר בך דב

עם החלשים שהם הבאים באחרית המחנה ויירא מגשת אל העם מלפניו וזה עם היות ישראל עיף ויגע, וזהו ויזנב בך כל  נלחם  

הוא אמרו ולא    הד'ע-  עוד מפחיתותו באמרו ואתה עיף ויג הנחשלים אחריך כי נחשלים הוא כמו נחלשים ככשב כבש, וזכר  

אד ויצר לו מן העם בהיותו עיף ויגע, ולא ירא אלהים שהוא גבוה  ים, רוצה לומר האיש הבליעל הזה פקד ויירא מקירא אל

מעל גבוה מהעדא מלכין, ובזה גלה משה רבינו ע"ה שעמלק חטא נגד השם יתברך ונגד ישראל, ושמפני זה היתה הנקמה ממנו  

  ---"מוטלת על השם יתברך

 ]אברבנאל[  

 

 

   לכל זמן ועט 

 

בשבוע האחרון עסקו מובילי ועדות צעירים, חינוך ותיכון, בתחילת גיבוש תמונת מצב ובעקבותיה   –  מכור"-"משחק

נוער   בקרב  סיכונית  להתנהגות  ביחס  ומהמשטרה,  מהמועצה  מקצוע  גורמי  בשיתוף  התערבות,  תכנית  בבניית 

באלכוהול, שימוש  הכוללים  האחרונים,  מהשבועות  משמעותיים  קצה  אירועי  בלביא-  חריגים    וצעירים  במקרים 

שימוש בסמים, ובכלל זה אף הסתבכות בפלילים, עוררו את הצורך ליזום מהלך עמוק ורחב, שמטרתו ביעור הנגע 

מקרבנו- תקופת השנה סביב פורים תמיד מעוררת יותר מודעות בתחומים אלה, שנתפסים לעיתים כמשובות נעורים, 

ניות הרבה יותר מהנורמה, תוך חציית גבולות מבלי קשר  אך הפעם נראה שמדובר בתופעות מתמשכות יותר וסיכו

על   -אישי, קבוצתי וקהילתי    -למועד קונקרטי בלוח השנה- תכנית ההתערבות מדברת על פעולה במספר מעגלים  

ופגיעה  מנת שנצליח למנוע סיכון ממשי, התמכרויות שלצערנו אנו כבר עדים להן, דרדור פוטנציאלי לעבריינות, 

ו נערה, רק בגלל שלא הצבנו גבולות ברורים מספיק בזמן ובמקום הנכון- הגם שהאחריות היא קודם בעתיד נער א

כל אישית ומשפחתית, האתגר הוא גם אתגר לקהילה כולה, ומכיוון ש"דרוש כפר שלם לגדל ילד", על כולנו לקחת 

ה בטוחה ומוגנת! עלינו להישיר אחריות, לזהות ולהתריע על התנהגויות חריגות, ולסייע ככל הניתן ביצירת סביב

גם בנחישות  ובאמונה, אך  בריכוז מאמץ באהבה  ושרק  עלינו,  גם  פסחו  לא  למציאות, להבין שסכנות אלה  מבט 

 ובהתגייסות של כלל הקהילה, נוכל לתקן כראוי את הדרוש תיקון! 
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גלגל"   נהגים צעירים שנוהגים  לפ  –"כמו  על צורך במתן מענה לתופעה של  גבי דף זה,  על  דווח  ני מספר שבועות 

 במידה ברכבים שאינם מורשים לנהוג בהם- השבוע ישבה וועדת רכב ודנה באפשרויות הטיפול בתופעה, והחליטה כי  

בו בניגוד להחלטות המשותפות , וינהג  שתמש בקודנית של הוריו על מנת לזכות ברכב שאינו מורשה לויונהג צעיר  

ית הנהגים הצעירים, על מנת למנוע את קטגורימ  רכבים  שיכולה להזמין רק  ושלנו, הקודנית של ההורים תוגדר ככז

 הישנות המעשה- 

פתיחתן האיטית של הנחיות הקורונה שהוצגו השבוע ומקצתן יכנסו לתוקף בסופשבוע זה, מלווים אצלי   –קורונה  

בחוץ היא עדיין מדרגה בה אין צפיפות   10-אנשים בפנים ו  00רים בבטן- אמנם התכנסות של  אישית בלא מעט פרפ

שאינה מחוסנת, וחברים שבוחרים במודע לא   05משמעותית, אך הידיעה שיש בקרבנו גם אוכלוסיה צעירה מגיל  

 להתחסן, גורמת לשקול כל צעד במשנה זהירות---  

משרד   צח"י החליט  עליו  הירוק"  "הדרכון  מודל  ייושם  בלביא  שגם  החליט  ההנחיות,  עדכון  בעקבות  שהתכנס 

ניתן יהיה לאפשר כניסה והפעלה רק של מחוסנים או מחלימים על פי המודל, כך   הבריאות, ולכן במקומות בהן 

 על בהתאם אליהן- ייעשה גם אצלנו! אנו ממתינים להנחיות המפורטות שיש לקוות שיגיעו במהרה, ונפ

כוונים להפעילו לפי תקנות ה"תו הירוק" ברגע שיפורסמו סופית, והמשמעות היא שמי שאינו תבבית הכנסת אנו מ

 מחוסן לא יוכל להתפלל בתוך בית הכנסת עם המחוסנים, ויצטרך להתפלל מחוץ למבנה-

תח, שסופסוף יש אופק לחזרה  בסוגיית המלון, אנו שמחים לראות שחזרת פעילותו במתכונת המתאימה ממש בפ

תורנויות   לבצע  במהרה  נחזור  מחדש  הפעלתו  שלאור  ומבינים  לכלכלתנו,  ביותר  המשמעותי  הענף  של  לפעילות 

וזה טוב ומשמח! כמובן שלאור ההנחיות, העובדים והנכנסים בשערי המלון יצטרכו להיות מחוסנים, חל  –וגיוסים 

שלא   05גם לתורנים מהקיבוץ- בשל כך, בשלב ראשון ילדים מתחת לגיל  איסור כניסה למלון ללא חיסון, וזה תקף  

מחליפים  באחריותם  למצוא  יצטרכו  להתחסן,  לא  שבוחרים  חברים  אך  תורנויות,  יבצעו  לא  להתחסן  יכולים 

מחוסנים לתורנויות אליהן ישובצו, ואם התורנות לא תתבצע הם יישאו באחריות לכך, כפי שנהגנו בעבר בנושא 

 על היעדרות מתורנויות וגיוסים-  הקנסות

כמובן שחובת המסכות ממשיכה לחול לפי ההנחיות, ויש להקפיד על עטייתן גם בקרב המחוסנים- אנו תקווה שכל  

וילכו להתחסן, אך   יגלו איכפתיות ואחריות כלפי שאר החברים בלביא  ויכולים לעשות זאת,  מי שטרם התחסנו 

וג על פי התקנות המחייבות בחוקי מדינת ישראל ובכללים שיוגדרו בתוך לביא  כמובן מי שלא יעשה זאת יחוייב לנה

 בהתנהלותנו במרחב הציבורי בקיבוץ!  

ובריאות  בריאותו  למען  ופועל  להנחיות,  קשוב  מתחסן,  מגוייס,  מבין,  שרתום,  הציבור,  של  רובו  לרוב  כח  יישר 

 ביחד ננצח! –הסובבים אותו 

 שבת שלום!

 נתי

 

 , נקיים  בע"ה את מצוות זכירת מחיית עמלק שעיקרה מן התורה- השבת פרשת זכור

ברור שאין כל היתר לחייבי בידוד להפר את הכללים על מנת לשמוע פרשת זכור- מברור שערכתי עולה שהמניינים בשכונות  

ר מתוך  את פרשת זכור- מכל מקום מי שאינו יכול לעשות זאת, יקרא פרשת זכו  מביתםמאפשרים גם למבודדים לשמוע 
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החומש ובפורים )לכשיצא מהבידוד' ישמע את קריאת "ויבוא עמלק" שבקריאת התורה של שחרית- כמו כן מומלץ שכשנגיע   

 בקיץ לפרשת כי תצא יקשיב לקריאת פרשת זכור ויכוון בזאת לקיום המצווה- 

 הרב יהודה                                                                                                                                           

 

 

 הודעות 

 :מהכלבו עדכונים

 17:00-7:00  ערב פורים -הכלבו יפתח בשעות -תענית אסתר 25.2ביום חמישי יג' אדר  -1

לצורך קניית חלות ולחמניות טריות    9:00-7:00 הכלבו יפתח בשעות ,חג פורים –9 ביום שישי יד' באדר תזכורת -2

 לשבת- אנו מבקשים שאת הקניות לקראת שבת תבצעו במהלך השבוע- 

₪ ממאפיית רונשי עם מילוי בטעמים9   05ג' ובמחיר  300ניתן להזמין קופסאות במשקל   - אוזני המן עבודת יד -3

 פרג.שוקולד.תמרים.חלבה- ניתן להרשם בדף הזמנת הלחם וחשוב לציין את היום בו מעוניינים לקבל אותם-

 חג פורים שמח מצוות הכלבו 

 

 ועוד על חיסונים  

 

"י כל העת, בנושא בריאות הציבור. עתה, עם שחרור המשק באופן  בעידן קורונה, אנו ממשיכים לעסוק בצוות צח

מדורג, עולות שאלות חדשות שדורשות התייחסות )ראו דיווח של נתי( . להלן אתייחס רק לעניין הקשור לחיסון של 

 עובדים בתחום הבריאות והמשמעות לגבי המטופלים.

לביא גבוה. ועל כך כל הכבוד לחברים ! יחד עם זאת, כפי שדיווחתי כאן בשבוע שעבר, אחוז המחוסנים בקרב חברי 

 ישנו מיעוט שלא חוסן, ובתוכם גם אנשים מתחום הטיפול.  

 בקרב צוותי הבריאות העובדים בלביא או המטפלים בחברי לביא : 

 מחוסן.   - . כל צוות הבריאות במרפאת לביא ובמרפאת השיניים1

זכותו/חובתו של כל אדם  -ום הייעוץ הרגשי או הרפואה המשלימה . עובדי רפואה מחוץ לקיבוץ, וכן מטפלים בתח2

ההולך לטיפול, לברר ולשאול ישירות את המטפל האם חוסן נגד קורונה. בשלב זה, עד לשינוי ברגולציה, רק על ידי  

השאלה של המטופל המופנית ישירות למטפל, יש למטופל אפשרות לקבל את המידע, ולהכריע, האם מעוניין בכל  

 ופן בקבלת הטיפול, אם לאו. א

 יתכן ובהמשך נצא בהנחיות אחרות ונוספות לגבי תחומים אלו. 

הציפיה שלנו שאנשים העובדים כנותני שירות לציבור, ובודאי בתחום הטיפול באנשים, יהיו מחויבים ואחראים מספיק,  

 ויתחסנו.

 ים שלא חוסנו, וכמובן כרגע גם לילדים !  אסורה הכניסה לבני משפחה וחבר -עוד הוחלט בצוות צח"י  – לב לביא

בחוץ, עם מסיכה  -בן משפחה או חבר שלא חוסן, שירצה לבקר את אחד הדיירים, יוכל להיפגש אתו, על פי ההנחיות 

 ולזמן קצר.  

 17.2.21מעודכן ל   נתוני המחוסנים בלביא

 87.6% –סה"כ מחוסנים באוכלוסיה  

+60     – 98% 

50-59  – 87% 

40-49  – 89% 

16-39  – 80% 

 

 ניכרת האחריות האישית, הערבות ההדדית, והסולידריות הקהילתית המרשימה !  -פי הנתונים לעיל -על
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 בתקוה שנהיה כולנו בריאים חסינים ומחוסנים, 

 

 utlavi@gmail.combri       אריאלה ס.                                                

- 
 

 

 משו ממש"א 

 - תורנויות שבתלקראת פתיחת המלון אנו נערכים לשיבוץ 

 שבתות )וחגים'-  7מתוך  1ע"פ החלטת הנהלת הקהילה בקיץ תש"פ , חברים יעשו תורנות ב 

 התפקידים- מאתנו גמישות ונכונות גם לשינוי   הרצון הוא לתת מענה ככל האפשר לצרכי המלון ולכן נדרשת 

 - ברשימה זו כל תורן יהיה משובץ פעמיים- 05.3עד  01.2   החל מ  תהיה רשימה של מועדי התורנויות

 שהם מעל גיל חובת התורנות ומוכנים לסייע, יעזרו מאד, אלה שפנו בעבר וכמובן חדשים- חברים

 

 -  בפסחבנוסף, אנו נערכים לקראת פתיחת המלון בע"ה 

 חברים שהגיע תורם בסבב לתורנות ליל הסדר קיבלו הודעות אישיות- 

 אם ישנם חברים שלמרות היותם פטורים מהתורנות השנה או בכלל, ומעוניינים להתנדב ולהצטרף לצוות, נשמח לשמוע-  

 

 ירה וגלילה- תודה מראש, שבת שלום, מא                                                                                                                                   

********* 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אור-לבלהה ומשה בן

 ולכל המשפחה

 חתונתל מזל טוב

 אוריה עב"לאלעזר 
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