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 26.2.2021  פ"אתש אדרב' יד תצוה פר'שבת ערב                    52-884גיליון מס'  –קיבוץ לביא      בס"ד

   daflavi@lavi.co.il -דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 פורים: -"תצווה" פרשת 

נכנס יין יצא סוד, ומאוד אנו צריכים בחיינו, שסודות הנעלמים יצאו ויתגלו. על ידי גלויים של הסודות נכיר את "

לפחות   נפטרעצמנו, נכיר את מה שחבוי בקרבנו, בשעה שאנחנו נבוא לאותה הבחינה של "לבסומי עד דלא ידע"  

כאסירים ואין להתיר, והידיעות ,  ואין לפדות  לשעה מכל אותן הידיעות המטעות אותנו המוליכות אותנו כשבויים

הבל מוציא הבל וביסום )  'הבלא מפיק הבלא ובסומא מפיק בסומאוד. 'המטעות הללו הן מסתירות ממנו את היס

מבוסמים אנחנו יותר מדי מדמיונות חיצוניים ובשביל כך אין אנו מרגישים את האמיתיות הפנימיות   -(  מוציא ביסום

 .." .תשלנו, את סוד האמ

 ]הרב קוק[ 

 

 

   לכל זמן ועט

 

, שלב העקרונות של  להבין את השלבים ואת אופן היישוםהחולף בתחילת השבוע בזום אחרי שנפגשנו  - "לך כנוס"

שלב תתבצע במעגלי שיח  ה  פתיחת.  " אורחות חיינו"בדיוני  שלב זה  כנס השבוע לעובי הקורה של  יאנו מתעתדים לה

כ בנות  קבוצות  בסוגיות  15-של  ועמדותיהם  החברים  תפיסות  את  לשמוע  נרצה  בהן  החיים משתתפים,  אורח   :

האישית  השיתופי,   ההדדיתוהאחריות  אךהערבות  שבת,  למוצאי  מלכתחילה  תוכננו  המפגשים  העוצר    .  הוראות 

בשלב הנוכחי אנו עוברים מלמידה    .לדחות את המפגשים ליום ראשון בערב הלילי שקבעה הממשלה, אילצו אותנו  

היא לשמוע  לכל קול שיישמע. מטרת השיח  בו חשיבות מכרעת  ויש  ואקטיבי,  לגיבוש עקרונות משתף  פאסיבית 

ולכן   משותפות,  הסכמות  של  סינתזה  לייצר  ומתוכם  החברים,  של  ותפיסות  תיזות  יותר מחשבות,  שיהיו  ככל 

ומו מייצג  יותר  יהיה  התוצר  לתהליך,  אז  סכםשותפים  השני,  עם  אחד  נפגשנו  לא  זמן  הרבה  כך  כל  חוצמזה,   .

 כשסופסוף יש הזדמנות לעשות את זה, ועוד בנושאים מלאי משמעות, מי מוותר על הזדמנות שכזו?! 

הקורונה מגבילות את אפשרויות ההתכנסות, או לקבוצות במקום סגור תחת הנחיות "התו הירוק" תקנות  ,לצערנו

במקום סגור. על מנת לאפשר לכל   10- איש בחוץ ו  20גבלות התכנסות ללא "תו ירוק" של עד  תפוסה, או במ  70%של  

החברים לקחת חלק בדיונים, יהיו קבוצות המתאימות לשתי האפשרויות, ואנו סמוכים ובטוחים שכל אחת ואחד 

 מצפים לראות את כולם!  –ימצאו את המקום המתאים להם, וייקחו חלק בתהליך המשותף 

תחת  גם היא  התפילה בבית הכנסת לתוך המבנה,    וצלחתה טובה וממיום ראשון הקרוב תחזור בשע  -   ילל""מי פ

! בימות החול לא צפויה מצוקה של מקום, אך בשבתות בוודאי שבתפוסה ובמרווחים "התו הירוק"מגבלות מתווה  

בנוסף, יש צורך  המותרים כיום, יהיה צורך לבצע רוטציה מסוימת בין המתפללים בבית הכנסת לבין אלה שלא.  

לקיים מניינים בחוץ, על מנת לתת מענה נוסף בייחוד לאוכלוסיית הילדים הגדולה שעדיין מנועה מלהיכנס. אופן 

מי שמעוניין להתפלל בתוך בית הכנסת,   יישום הרוטציה יפורסם לקראת כל שבת על ידי ועדת דת, ובינתיים, כל

כפי   ברישום המוקדם  ולהרשם  אני  מתבקש למהר  או  רועי,  יונתן,  שמנחות אותנו התקנות. מתקשים בהרשמה? 

 נשמח לסייע!
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בהמשך לדיוני התקציב שליוו אותנו בתחילת השנה, והיעד שהוגדר בתכנית העבודה של   -  "וכלים מכלים שונים"

הקהילה  הנהלת  עסקה  החברים,  מעבודת  ההכנסה  והגדלת  ההשתכרות  כושר  מיצוי  שעניינו  הקהילה,  הנהלת 

אחת הדרכים עליהן דובר, היא שיקוף ההוצאות של בתי האב   שבועות האחרונים בשאלת אופן היישום של יעד זה. ב

אחריות   יחושו  וממילא  ההוצאה,  את  יותר  ממשית  בצורה  יחושו  שחברים  מנת  על  המשפחתי,  התא  מבנה  לפי 

שכזה יתבסס על ממוצעים של ומחויבות להגדלת ההכנסות ולמיצוי כושר ההתפרנסות שלהם. כמובן, שגם דו"ח  

מספרים גדולים שמחולקים לבית אב או לנפש, ולא על מספרים מדויקים, אך ביכולתו של כלי מעין זה לתת קנה  

, שמשתנה משנה של מבנה בתא המשפחתי  מידה של גובה ההוצאות למשפחה. ידוע גם, שמדובר על צילום מצב נוכחי

גם  למותר לציין, שבחברה עם ערבות    לשנה... גבוהה כשלנו, חובה על מי שמסוגל לעשות מאמץ להחזיק  הדדית 

אוכלוסיות נוספות בתוך הקיבוץ מעבר לתא המשפחתי המצומצם, אך עם זאת, הנתון של התא המשפחתי נותן כיוון  

, אך ישנן הוצאות לא מעטות על  בית האבבנוסף חשוב לציין כי ישנן הוצאות ישירות של    כללי על גובה ההוצאות.

נכנס   המשותפים  והשירותים  הוועדות  פעילות  כל  עלות  את  הכולל  זה  רכיב  וגם  שלנו,  המשותפים  הקהילה  חיי 

 לחשבון כסעיף בפני עצמו. 

בשלב זה, החליטה הנהלת הקהילה להתרכז בהנגשת גובה ההוצאות לחברים, אך אנו מזכירים שכל מי שמעוניין 

זאת   לעשות  מוזמן  הכנסותיו,  גובה  את  גם  בגיל  להכיר  משפחה  כל  תקבל  הקרובים  בימים  בשמחה.  מש"א  מול 

לפי מבנה התא המשפחתי. לגביה  דו"ח לתא הדואר, המפרט את ההוצאות המשוערות  כי   העבודה,  אנו מקווים 

המודעות והאחריות בצד ההכנסות, ושכולנו נצליח   המוטיבציה,  הגברת המודעות בצד ההוצאות, תביא גם להגברת

 לשמר את רמת החיים הגבוהה בה אנו חיים.  לעשות יותר, על מנת

שנה לקורונה חלפה לה, ואם בפורים הקודם עוד התלבטנו לגבי אופי החגיגות, הרי שהשנה    –  "ימי משתה ושמחה"

ברור לחלוטין מה מותר ומה אסור. למרות כל האיסורים והאתגרים, גם את פורים השנה נחגוג בשמחה רבה בהתאם 

לות וקריאות מגילה שכונתיות, מסיבת פורים קיבוצית בזום ובערוץ, שוק פורים בקפסולות להנחיות התקופה... תפי

שכונתיות, משתה ושמחה משפחתיים עם קינוחים חגיגיים, משלוח מנות ומתנות לאביונים כדת וכדין, וקיבוץ לביא  

בפורים   אותנו  לשמח  שפועל  מי  ולכל  לתיכון,  תרבות,  לוועדת  מראש  תודה  וישמח!  לעצמנו יצהל  נזכיר  השנה! 

 להקפיד על כללי הריחוק הנדרשים, על מנת שאנו וילדינו נצלח את החג הזה בשמחה ובבריאות מלאה! 

ה  –  "פעם במאה שנה..." הולדת  יום  בפורים את  לחגוג  בחלקנו השנה,  נפלה  גדולה  )!!!( של חברתנו   100-זכות 

היקרה אידי מעגן. "המלכה האם" של הקיבוץ, שכל כולה שמחה וחום אנושי, שמשפיעים ומקרינים טוב על כולנו. 

ות שלא נוכל לחגוג יחד גם כאן נחגוג באופן מותאם לסיטואציה, בעיקר כדי לשמור על בריאותה של אידי, ולכן למר

כמידי שנה בסעודת פורים המשותפת, נציין את האירוע במסע של כרכרה מלכותית עליה תיסע אידי ברחבי הקיבוץ, 

ואנו נשמח איתה, נשמח אותה, נשלח לה צרור ברכות ואיחולים, ונקווה שנוכל לעשות השלמות ולחגוג ברוב עם  

 ובבריאות טובה ביום ההולדת בשנה הבאה! 

מגמת הפתיחה של ההנחיות מאפשרת הגעה של יותר אורחים ללביא, אך יש להזכיר שבשנה   –כנסת אורחים  ה

החולפת עוד ועוד דירות בלביא התמלאו בדיירים, כך שמאגר דירות האירוח הולך ומצטמצם. אנא קבלו בהבנה  

שעדיפו בחשבון  וקחו  קבע,  בדיירי  מאוכלסות  דירותינו  לפיה  המציאות  את  לחברים  ובשמחה  תינתן  בדירות  ת 

 שבתיהם צרים מלהכיל אורחים. זה נכון בשגרה, ובוודאי עם הפנים לחג הפסח הבעל"ט.

 שבת שלום!

 

 נתי

פורים שמח!  ☺ 
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 .מהלכות פורים בשנת קורונה

 כפי שהתפרסם על מנת לעמוד בהוראות נחוג גם את חג הפורים במסגרות השכונתיות 

ואשה לשמוע קריאת מגילה ממגילה כשרה ביום ובלילה. למבודדים שבינינו שאין להם דרך לשמוע  א. כידוע חובה על כל איש  

תינתן מגילה כשרה כך שיוכלו לקרוא לבדם. צריך לקרוא בקול )לא בעיניים     )מאחרי מחיצה וכדו'(  מגילה על פי ההוראות

הדר ולקרוא בטעמים גם אם לא הכין מראש,  רוצה ל  אתזל  בלבד( כך שהקורא ישמיע לאזניו, הטעמים אינם מעכבים. מי שבכ

 את עצמו.   בטעמים, ובלבד שיקרא וישמע  קריאה  יכול לשמוע באמצעים טכנולוגיים )באינטרנט, הקלטה וכדו'(

ב. משלוח מנות נועד כידוע להרבות בינינו אהבה אחווה וקרוב לבבות. דווקא בשנה כזו שאנחנו פחות מתראים בינינו, יש  

מנות שיבטא את הקירבה שכולנו מצפים לה. אולם ברור שהחיבה הקירבה ותשומת הלב, אינן נמדדות בכמות  מקום למשלוח  

 הסוכר והשומנים שנחליף בינינו...

ג. כבכל שנה, ואולי דווקא בשנה כזו שרבים יותר בעם ישראל הנצרכים לתמיכה כלכלית, חשוב לזכור את דברי הרמב"ם  

 אשר במשלוח מנות.. שמוטב להרבות במתנות לעניים מ

ובפורים עצמו חובה לתת מתנות     ד. על פי מנהגנו, בערב פורים בתענית אסתר אנחנו נותנים צדקה כזכר למחצית השקל.

 עניים(.  2-לאביונים באופן שיגיע לעניים בפורים.)לפחות ל

נים השכונתיים כל גבאי  ייבקופות הצמודות לבימה, ומלבד זאת במנ   סתנ ת הכה. בפועל, כבכל שנה אפשר לשים את הכסף בבי

  ת הכנסת.יזכיר בתפילה את חובת היום לתת מתנות לאביונים, יאסוף ויביא את הכסף לבי

 זמן מה לאחר התפילה יאסף הכסף ויחולק בו ביום לעניים.

וד  ו. מאחר ופורים חל בערב שבת, את סעודת פורים ראוי לקיים בשעות הבקר ולא אחרי חצות היום, על מנת שלא לפגוע בכב

 השבת.

 הרב יהודה.                                                                                                                             שנזכה לפורים שמחים ובריאים!!!

 

 

 

 הודעות 

  –מסיספרו 

עבודתו   את  ומסיים  חדשה,  לדרך  גולדנברג  אוהד  יוצא  אלה  להינתן  בימים  ימשיך  לחברים  השירות  בסיספרו. 

 באמצעות דרכי ההתקשרות הבאות:

 0722211005 –טלפון 

 support@syspro.co.il –מייל 
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  –לביא כלבבי 

תודה רבה על ארגון פרויקט הגרלת משלוחי המנות, כמידי שנה    – למיכל ילון ואניקה קליין היקרות   ✓

 תזכו למצוות!!!  –בשנים האחרונות  

תודה רבה על העבודה המסורה, הזמינות   –ב"סיספרו" לאוהד גולדנברג היקר שמסיים את עבודתו  ✓

רבות   שנים  במשך  החברים  של  המיחשוב  לצרכי  מענה  במתן  המקצועית,  והעבודה    – המתמדת 

 בהצלחה בדרכך החדשה! 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 לשחר רז 

 לאמיר ומרב 

 חה פ ולכל המש

 ה מזל טוב הרב 

 מצוההבת לכבוד  
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                                   God save the Queen      

 

 זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו .                                            

                 

 אידי מעגן, לחברתנו היקרה,                 

 

               To our grate  Queen –             

 שנים !!!  100שחוגגת היום                    

 לשיר ברננים, ולהודות לאלוקים  –זו העת                  

 על אריכות הימים ושמחת החיים .                  

 אנחנו גאים בך, אידי, ואוהבים אותך,                                      

                                !!!You are a great inspiration for us 

                                       

                                                            

 הרבה בריאות, ואהבה                                                            

 מזל טוב                                                                      

 מכל חברי לביא                                                                 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

 

 

 – ובמעבר חד   

 לכבוד יום הזיכרון של חברנו הנס ז"ל.                  

 קמה בחזית לב לביא, לזכרו של הנס. סוכת השלום, שהו –הושלמה בניית הפרגולה                  

                                                                                            לביא על השלט. תולמסגרייתודה לנתנאל על בניית הפרגולה                  

                                                        מוזמנים להתרשם.                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 אריאלה ס.                                                                                                                      
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 חדש על המדף 

 "מטף" 

המון טריקים שיעזרו לך להתגבר על כל מה שקשה בחיים. מה מרטין אוליבר:  מאת  ם בלבד. כיצד אפשר לשרוד )כמעט ( כל דבר  לבני 
 למשל? לברוח מפני תנינים. 

סיפור על אדוארד וטום. אחד בן מלך    נאוה סמל. הרפתקה סופרים מתרגמים קלאסיקה. תרגמה :  מארק טווין  מאת  בן המלך והעני  
ם, והשני עני מרוד הסובל ממחסור. להפתעתם  הם גילו שהם דומים זה לזה כשתי טיפות מים. ואו ואו איזה טעויות  מוקף משרתי 

 הרפתקאות והפתעות מגולל לפנינו הסיפור.

הרפתקאות מטורפות ומצחיקות ממתינות לאליס  עטרה אופק:  מאנגלית  לואיס קרול  מאת  הרפתקותיה של אליס בארץ הפלאות  
 גיון. במקום חסר הי 

 : האם תמיד חייבים לשתף חברים במה ששייך לנו? אנדריאה סורומי איירה:  גדעון סטרור   מאת    ה לא הקן שלך! ז 

 מאה בסום איירה  קובי ימאדה   מאת  מה עושים עם הזדמנות?  

 "עד זקן". 

האם מדובר בהתאבדות  משטרת שטקהולם מנסה לפענח מוות בדירה יוקרתית.  אנדרס  רוסלנד  וביורג הלסטרום:  מאת  שלוש שניות  
 או רצח.

מונולוגים מרגשים על    13מה מרגישה אמא שפוגשת את ילדיה לזמן קצוב, ארבע שעות ביום?  אוריין צ'פלין:  מאת  בע שעות ביום  אר 
 החינוך המשותף בקיבוצים.

 ם ארה"ב. של המאה הקודמת, בעיירה קטנה בדרו  50רומן רב עוצמה המתרחש בשנות המלינדה היינס:  מאת  אם הפנינה  

 סיפור אהבה מענג מחמם לב ומרגש עד אין קץ, ומפתיע. ג'וזי סילבר:  מאת  יום אחד בדצמבר  

 לפעמים מי שאוהב אותך הוא שהכי מכאיב לך.קולין הובר:  מאת  איתנו זה נגמר  

של היום  לכרמים היפהפיים של  שנע בין אמריקה    סכנה ובגידהסיפור סוחף על אהבה וקריסטין הרמל:  מאת  סודות בית השמפניה  
 . 1940חבל שמפאן ב

הצליחה ליצור לא רק סיפור מהפנט וממכר, אלא עולם שלתוכו היא יוצקת מצבים  אלנה פרנטה: פרנטה  מאת  חיי השקר של המבוגרים  
 המורכבים כל אחד מגבר ושתי נשים.   רגשיים גועשים ודיאלוגים מבריקים. בסיפור חוזר גורל משפחתי  של שלושה משולשים בוגדניים

התחיות משמעה דיבוק חברים, אחווה, רעות, קרבה בין : 1920-   1950יעקב)  אבא של רזי( השומר הדתי בפולין  – יוחנן בן  מאת    התחיות
 אישית עמוקה והזדהות ללא שיור. ההתחיות הייתה מענה  לבדידות ולניכור. 

 פורים שמח קריאה מהנה להתראות בספריה  

 הספרניות  

 

We have new books in the library, come and visit. 

 

The Rosie Result:   The third in the seriesof The Rosie Project and The Rosie Effect, worth reading. 

Jeffrey Archer:         To Cut a Long story short   A colection of short stories. 

Sophie Kinsella:       Shopaholic ties the knot and Shopaholic and baby.  More books in the Shopaholic series. Light 

and funny. 

John Grisham           The testement:     In a  story that mixes legal suspense with a remarkable adventure their lives 

are forever altered by the startling                                          secret of "The Testement". 

Lee Child                  Jack Reacher One Shot   Six shots Five dead. A heartland city thrown into terror. but within hours 

the cops have it solved. A slam-                                          dunk case. 

 

The library is open the same times as the Hebrew library. We would love to see you. 

 

 


