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 11.11.22  גתשפ" מרחשון' בזי ,ויראערב שבת פר'                                       52-970גיליון מס'  –קיבוץ לביא בס"ד, 

 daflavi@lavi.co.il -דואר אלקטרוני

 

 

 

     :ויראפרשת 

"קריאת שמע" לפני השינה. כך   –שמעתי בשם החיד"א שהדבר הראשון שכל אמא יהודיה מלמדת את ילדיה הקטנים, זה 

את  היא משרישה בהם את יסודות האמונה וכאילו אומרת להם: ילדיי הקטנים, כאשר אתם מחשיכים בידכם הקטנה 

 שיש ה' בתוך החושך !  העיניים, זיכרו

ם, כי לכל יום  אמונה היא כמו לתפור כפתור בבגד, נכנסים ויוצאים כל הזמן מאותו החור. דברי אמונה צריכים חיזוק מדי יו

יש הקשיים וההתמודדויות שלו, וכל פעם צריכים להתחזק מחדש באמונה. במרוץ החיים, הכפתור הזה של האמונה  

נמשך, נסגר, נפתח... כל יום צריכים לחזק אותו שמא ייפרם ונישאר עירומים, מפוחדים   –שמחזיק את הבגד עובר טלטלות 

 על חום נשמתנו".  ומקוררים, אמונה היא הבגד הרוחני ששומר 

 יוסי שלום צור.    –מתוך: "אמונתך בלילות" 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 ודעות ה

 מהנשיאות: 

 באסיפת החברים האחרונה, בסעיף הבחירות, נאמר משפט שחרג מהשיח המקובל באספות חברים בלביא.

 עקב כך, התכנסה הנשיאות )ללא המרכז( ולהלן תגובתנו:

אמנם במהלך האסיפה עצמה התייחס היו"ר לדברים, העיר כי אינם מתאימים וביקש מהדובר להימנע מאמירות 

 דיון. אך לאור חומרת הדברים, הנשיאות שבה ומביעה את הסתייגותה מאמירות מסוג זה.שחורגות מגבולות ה

 

 ******************* 

 מצוות אורחות חיים 

המתייחסים   נוהלים –אי שם לפני החגים קיימנו רצף של ישיבות מזכירות "פתוחות" במהלכן הצגנו את טיוטות 'ההסדרים' 

 להתנהלות הפרט והקהילה לאחר  השינוי. 

 נותר עדיין להציג במזכירת את הסדר הבריאות.) ישנם עוד מספר תחומים בהם טרם סיימנו להכין את ההסדרים הרלוונטיים(.

מקום המפגש נפרסם  . על  20:30בשעה  21.11.2022הסדר הבריאות יוצג בישיבת מזכירות פתוחה לציבור, ביום שני כ"ז חשון, 

 בהמשך. 

 מסמך ההסדר יופץ ויהיה זמין במהלך השבוע הבא. 

 להשתתף ולהתחבר מחדש לתהליך. לכלל הציבור הזדמנות  -מוזמנים למפגש 

 צוות ההיגוי –יאיר ריינמן                                                      

 לתמר שורק

 איתך באבלך עם פטירת אימך

 ליז זמורה ז"ל

 .."ומחה ה' דמעה מעל כל פנים"

mailto:daflavi@lavi.co.il
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2022 אוקטובר   

 לקיבוץ של טעם דרוש/ה  

 מנהל/ת  אתר וקשרי לקוחות ) פנימי( 

 ייעוד התפקיד:  

תפעול.  - שליחים, עובדים -תיאום התקשורת בין הממשקים השונים בענף, לקוחות   

וניהול ההזמנות.  טמתן מענה וקשרי לקוחות, תפעול ועיצוב אתר האינטרנ  

 תיאור התפקיד ותכולתו: 

 כני שיווק, עדכון מוצרים ומחירים , עבודה מול חברת התשתיות, העלאת תעיצוב   -תפעול אתר האינטרנט •

 , קבלת הזמנות דרך האתר והפקתן מול עובדי הענף.   -ניהול הזמנות  •

 עבודה מול המשווק במדיה החברתית, העברת תכנים, יצירת התכנים, בדיקת העיצוב וכו'.   -שיווק  •

ה לשליחים בתיאום  קבלת הזמנה דרך האתר, העברה למחלקת הליקוט, הכנת התשתית להזמנה, מתן מענ - בק אופיס •
 מול לקוחות. 

 תיאום עבודת מלקטות.  •

 מתן מענה לפניות לקוחות בכל התחומים, גם בשעות פחות שגרתיות.  -שירות ללקוח  •

 קשר עם חברת האשראי, גבייה מלקוחות ידנית, טלפונית, וסיכום מול הנהלת חשבונות.   -גבייה •

 גירה, ליקוט ועוד. פתיחה, ס  - עזרה ועבודה בכל הנושאים התפעוליים של המקום •

 שליח.  - הוצאת רשימת הזמנות לאותו יום לתפעול •

 עזרה למנהל בהזמנות של סחורה מספקים   -ספקים  •

 דרישות התפקיד )ידע וכישורים(: 

 יתרון משמעותי  - ניסיון בתחום שירות לקוחות או עבודה מול לקוחות •

 יכולת תקשורת טובה  •

 באופן עצמאי יכולת עבודת צוות אך גם יכולת לעבוד   •

 ממשקים: 

 מנהל הענף  -
 מנהל תפעול  -
 הנהלת חשבונות  -
 לקוחות  -
 ספקים  -
 עובדי ליקוט  -
 ספקי נותני שירות לענף.  -

 היקף התפקיד:  4 ימי עבודה בשבוע 

 כניסה לתפקיד:   מיידי 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

  ! לפגוש פנים חדשותמאד נשמח גם ו ,בבואכם נשמח מאד – תרומת דם

 16:00-19:30השעות  בבית העם בין   13.11ראשון הקרוב ביום . שבועתרומת הדם תתקיים ה

 . בנק הדם משווע למנות דם. בואו נעזור כמה שאפשר

 נדרש אישור הורים. מי שמעוניין להחתים את ההורים מראש, יכול להתקשר אלי ואשלח לכם  17-18בגיל 

 ת הטופס.א

 

 בברכה ובבריאות

 briutlavi@gmail.comאריאלה ס.  

 

 

 

 ן". וההצגה" למלא את הארמ  תופיע ב"קבוץ לביא"  22.11ום ג בי

  2  במקביל להצגה נערוך מכירת ספרים יד

 ש"ח לספר.)במזומן בלבד(. תרומה ל"סיפור חוזר" )עמותה המעסיקה בעלי צרכים מיוחדים(.  5

 מי שמעוניין למסור ספרי ילדים או ספרי קריאה במצב *טוב*, נשמח שיביא ל"בית העם". 

 בבקשה *לא* להביא ספרי עיון וספרי קודש.  

 תודה ולהתראות אפי 
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 בתפילה לגשמים בעיתם                                        חדש על המדף: 

  

 בשיתוף שרה תומסון:   - כריסטינה בייקר קליין מאת  הילדה ברכבת  

הספר עוסק בפרשה אמיתית מתחילת המאה העשרים, שבמהלכה הועלו יתומים צעירים שהיגרו מאירלנד על רכבת והועמדו  
 .בערים שונות ברחבי ארצות הברית לאימוץ על רציפים 

 דאב פילקי מחבר סידרת קפטן תחתונים קומיקס.:   -  #1איש הכלב    - איש הכלב  

ִטיָקה... ּו ֻעָלה... ֶמַתח... רֹוַמנְּׁ ֵעי פְּׁ הּוא רֹוֵדף ֶצֶדק ַוֲחתּוִלים... ֲהמֹון ִקטְּׁ כּוָנה, וְּׁ ָפִרים הֲ ׁשֹוֵמר ָחָדׁש ָבא ַלשְּׁ חֹוִקים! "ַאַחד ַהסְּׁ ֻעִלים  צְּׁ ִכי מְּׁ
ִחיק!" ַסָבא   כּוׁש ַמצְּׁ ג' "ִכׁשְּׁ ָתא ֶׁשל ג'ֹורְּׁ ָתא ַרבְּׁ בּו ֵאי־ַפַעם ַעל ׁשֹוֵטר ִעם ֹראׁש ֶׁשל ֶכֶלב!" ָסבְּׁ תְּׁ ד " ֶׁשִנכְּׁ  ֶׁשל ֵהרֹולְּׁ

 יוכל להציל את המצב כשרע מוזר חדש מופיע.  דאב פילקי: רק שוטר אחד עם ראש של כלב  מאת  לא מרוסן    2איש הכלב  

 הספר מיועד לכול המשפחות מכול המגזרים   - מאיר - סיון רהב מאת    סיפורים על פרשות השבוע ועלינו  54לגדול:  

 שירים לקטנים ולגדולים: מילים: נועם חורב מנגינות: רמי קלינשטיין   - מתנות קטנות 

 אוסף שירים חדשים שנולדו כדי להזכיר לנו שבכול יום העולם לנו מתנות. שולח  

 מבוגרים 

 ות החסרה לוסינדה ריילי : האחות השביעית מרי מוצאת את שורשיה באירלנד. היא נחשפת  האח 

 כמי שגדלה באירלנד במלחמת העצמאות כלוחמת חופש אמיצה ודעתנית. האחות החסרה הוא סיפור על אומץ ועוצמה נשית. 

והחקירות    תריע על דליפת מידע מסוכנת. ג'ון לה קארה :אחד מבכירי השירות החשאי בלונדון מקבל מכתב המ מאת    שומר אמונים
 מובילות אותו אל העיירה השלווה שלשפת הים. 

    בכוח דמיונה היוצר שוזרת הסופרת מסמכים וזיכרונות ותצלומים   : אמונה אלון מאת  נפשנו חיכתה  

 ו חי.אך זכר  ובעיקר מכתב אהבה לבן זוג שאיננו עוד,  זהו רומן היסטורי,   לכדי מסכת חיים פועמת ורבת רגש.

סיפור על אהבת אמת בין בני זוג מעולמות    פיליפ סנדקר: סיפור רובין הוד מודרני על שוויון וצדק חברתי.- מאת יאן  המורדת והגנב  
 שונים, הניצבים בפני משבר שילמד אותם מה חשוב באמת. 

 פונה אל הבחור היחיד שעימו נאסר עליה להתראות.   קלרה  קולין הובר:מאת  להתחרט עליך  

 מותחן פסיכולוגי מסחרר עם סוף מטלטל.. גיום מוסו:  מאת  הרגע הנוכחי  

 זהו גם סיפור על אהבה גדולה.  שקרים ובגידה גדולה.ו: סיפור עוצר נשימה על סודות  הרלן קובן מאת  הנעלמים  

 

 קריאה נעימה ולהתראות בספריה. 

 

 ה ימין שילוח ו לבר המצו 

 מזל טוב בהגיעך לנעם עול מצוות 

 ברכות לתמר, לדוד,  

 לסבתא מרים וולפה 

 ולכל המשפחה 

 לציון ותרצה בן שושן 

 מזל טוב להולדת הנכדה   

   ואליאל   בת לתהילה   

 ברכות לכל המשפחה 
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 לכולם, שלום 

 | דרך קצרה ארכה   משולחנה של מזכלי"ת
 

ָצָרה ֲאֻרָכה  ֶדֶרְך קְּ  בְּ

ְּזִכְּרֹון קֹום ו  ִמּתֹוְך שֶֹׁרש מְּ

ּפֹוֵרר וְּצֹוֵמַח.  ַֹׁהר ָשִמים ָכחֹׁל ִמתְּ  ז

ַטלְּבּות ַמָבט ְִּהצְּ  ַבֲאִחיזַת יָד ו

גַלָה ֶאת ָּפנֶיָה.   ַהֶדֶרְך מְּ

 )רועי שלום זמיר(
 

בכמה מלים את הטור אפתח בעקבות מיילים שנשלחו אלינו בשבוע שעבר בנושא פרסום/אי פרסום תוצאות הבחירות, 

 על לוחות הזמנים של העמוד השבועי שלנו, עמוד"ש.  

 זהוהעמוד נכתב ביום שלישי, ומופץ במדיות השונות )עורכי העלונים, מנויי הווצאפ, קבוצות הדיוור( בימים רביעי וחמישי. 

 . מיידית על כל אירוע ולכן הוא איננו מייצר תגובהשבועי  כלי

. כמובן  ירועים משלנוופרסום א נושאים שעל סדר יומנו המשותף, עיסוק בהיא יידוע על הנעשה בתנועההעיקרית מטרתו 

 .שונים בסביבתנו הרחוקה, בעיקר בנושאים בהם אנו מצויים ופועליםלאירועים  ותתגוב שמשולבות בו גם

 

בבחירות  -כידוע לכולנו  - בתנועת הקיבוץ הדתי תוצאות הבחירות  –  כעת לנושא הבוער בשבוע האחרוןו

 ברכתנואת . אנו שולחים ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו -ובראשו   דמוקרטיות הושג רוב מובהק למחנה הימין

 להצלחה וברכה.  

 .  דמוקרטיתדינת ישראל היא מדינה זכינו שמברך על על כך שנ

 . השתתפות עצומה של הציבור במדינה, ואנו בתוכם, שלא נשארו אדישים ויצאו לבחורנברך על שזכינו ב

ואנו תפילה שממשלה הקמת ממשלה יציבה לארבע שנים,  שתאפשר בע"ההכרעה ברורה ובהירה נברך על שזכינו ב

יקבלו שמערכות החיים הרגילים של חינוך, ובריאות, חקלאות, התיישבות, רווחה  ביטחון וחברה  ש יציבה זו תסייע לכך

חשובה מכל אלה, עבורנו  האולי ונברך על הזכות הגדולה וקשב ועשייה שלא נקטעים בשל מערכות בחירות שנתיות. 

 שר וחיבור.  כאן הזדמנות ערכית ומעשית חשובה: להיות ג שניתנת לנו בקיבוצי ומשקי התנועה, 

 

, זו לא התמונה העולה מקלפיות הקיבוץ הדתי בהירה, ולמי שמתבונן במערכות הבחירות בעשור האחרון ואולי אף לפניה

בא  חדשה. רוב חברינו וחברותינו )והמצביעים בקלפיות בישובנו( בחרו בצד הימני של המפה הפוליטית. הפעם זה תמונה 

 אין להתעלם מכך.ו כך משמעותיש למתמיד.  מובהקלידי ביטוי באופן 

באותה העת, ברבים מקיבוצינו הייתה תמיכה גדולה ומשמעותית למה שנקרא "הימין הרך" ולמחנה המרכז, קול שחלק 

ממנו לא ייכנס כלל לכנסת ישראל הקרובה, או יבוטא מספסלי האופוזיציה. בנוסף, תמיד התקיים ונשמע מתוך קיבוצינו  

מכיו( אך משמעותי בנוכחותו בשיח הישראלי של המחנה הליברלי הדתי, ציבור החש בימים קול קטן בגודלו )במספר תו 

 אלה שקולו אולי יושתק או יאלם.

אני מבקשת לומר לכולנו כי אנו נהיה במקום בו נבחר לשים את עצמנו. ראשית, בתוך הקיבוצים עצמם: תמיד ידענו 

ובעשייה טובה ומשתפת, גם בעת מחלוקות פוליטיות בתוכנו ובוודאי  לחיות יחד בתוך משקינו וגם בין משקינו בשלום בית,

יש לכך תפקיד חשוב של חיבורים  –אחרי הכרעתן. שנית, אם נדע לפעול כך גם במעגלים הרחבים של אחריות לאומית  

 ישראל. מדינת ועשייה למען

 

 הדתי  צי תנועת הקיבוץבקיבו 25 -לכנסת החירות ב - ובנתונים מספריים 

 ,  בעלי זכות ההצבעה  10,797

 (הקודם הבחירות דיוק כמו בסבב)ב הצבעה יאחוז 75.5% 

 ,   מת(בפעם הקוד  7,990לעומת מצביעים סך הכל )  8,157

 )2021במרץ   26%לעומת הצביעו למפלגת 'הציונות הדתית' ) 41%
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 (בחירות הקודמותבהקולות  ממחציתחות קולות לבית היהודי )פ  19%

 בבחירות הקודמות(   11%קולות לליכוד )לעומת    15%

 ? ואיך זה נראה על הגרפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השבוע זה קורה!  –ור דולק  א  

ימים ספורים לפני ליל הבדולח נודע למתפללי בית הכנסת שהנאצים ימ"ש מתכננים לחלל את בית הכנסת  

המתפללים לגנוז את המנורה של בית הכנסת ושאר  ולבזוז ולהשחית את כל תשמישי בית הכנסת. לכן רצו  

  -)הרב יצחק זילברשטיין שליט"אהאם מותר לנהוג כך?     כלי הכסף באדמה, כדי שלא תשלוט בהם יד הרשעים.

 חשוקי חמד יומא דף נב עמוד ב(

ם לליל הבדולח, שני 84יום רביעי בלילה, נציין בקהילות הקיבוץ הדתי ובבתי כנסת רבים ברחבי הארץ והעולם  –מחר 

בהדלקת אור בבית הכנסת והשארתו דולק כל הלילה. בקהילות רבות יוסיפו לימוד קצר שיוסיף אור ויציין את התקומה  

 הגדולה לה זכינו. הציטוט שלעיל הוא בסיס אחד מיני רבים ללימוד קצר שמוצע לקהילות באתר המיזם.  

בערוצי התקשורת השונים ומספר השותפים בארץ ובעולם הולך לשמחתנו מעורר המיזם בימים אלו התעניינות רבה גם  

 ועולה. 

בקיבוץ מירב יקיימו לימוד הורים וילדים, בטירת צבי ישמעו  -כאן אצלינו בקיבוצים, אנו נחשפים לתמונה חלקית ומרגשת 

והילדים תלווה  המשתתפים מעט מאירועי הלילה ההוא, ועל מצבן של הקהילות היהודיות בעולם כיום ומקהלת החזנים

לאחר תפילת ערבית למחשבות את המפגש. במעלה גלבוע יתכנסו לקבוצות לימוד רב דוריות, בקיבוץ סעד יקדישו זמן 

על ציון ליל הבדולח ויתקיים שיעור. בעין הנצי"ב שמעו ביום ראשון את דליה יוחנן וביום רביעי יקיימו יחד עם בנות 

בבארות יצחק ישמעו סיפורים של אנשי הקיבוץ והוריהם מליל  ולימוד בחברותות. מדרשת עין הנצי"ב שיעור פרשת שבוע 

 –הבדולח לצד שירים וניגונים שיבוצעו על ידי נוער התיכון, בקבוצת יבנה יוקרן בערוץ הפנימי הסרט 'האיש הנעלם' 

במשואות יצחק וגם בקיבוץ חפץ חיים שנציגתו  טרנספורט, בקיבוץ לביא יוקדש הערב ללימוד, ו-סיפורם של ילדי הקינדר

 שותפה בקבוצת רכזי תרבות של התנועה, יודלק האור בבית כנסת ויתקיים ערב לימוד. 

בבתי הכנסת של צה"ל הופצה הזמנה  ) הרבנות הצבאית, רבני צהר, רבני ורבניות בית הלל - יחד איתנו מפיצים ופועלים 

, בני עקיבא עולמי,  הליגה נגד השמצה(, נסת ואף צורף דף לימוד ומערך שיעורלקחת חלק במיזם, להדליק אור בבתי הכ

ת הארגון העולמי של בתי הכנס, יוצרים זיכרון, מרכז יעקב הרצוג,  Stand with us, האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך

 והקהילות האורתודוכסיות. 

   רבן.  תקומה במקום אבדן, לימוד תורה במקום חו אור במקום חושך, 

 תודה לכל השותפים. 

 צילומים של בתי הכנסת המוארים, יתקבלו בברכה בדף  הפייסבוק של המיזם #אור_דולק.

 חברי המזכירות הפעילה שבת שלום, שרה עברון ו
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