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 18.11.22  גתשפ" מרחשון' בכד ,שרה-חייערב שבת פר'                                   52-971גיליון מס'  –קיבוץ לביא בס"ד, 

 daflavi@lavi.co.il -דואר אלקטרוני

 

 

 

   הניסיון הגדול ביותר -  פרשת חיי שרה 

בתחילת פרשת חיי שרה, אנחנו מוצאים את אברהם אבינו בסיטואציה קשה מאוד. זה עתה הוא עבר את הלחץ הנורא של  

עקידת בנו על המזבח, עם הצניחה הרגשית שבאה מייד אחר כך, בעקבות הוראתו של האלוקים שלא להמשיך עד הסוף...  

 שאשתו האהובה, שרה, נפטרה.   וכדי להוסיף על מערבולת הרגשות, חוזר אברהם הביתה ומגלה 

כאילו שלא די בכך, עכשיו צריך אברהם לקנות חלקת קבר מאדם בשם ֶעפרון, שמנצל את אברהם ודורש ממנו מחיר מופקע.  

   לאברהם יש כל סיבה בעולם להתרגז, לאבד סבלנות, ולתקוף את ֶעפרון.

וההערכה. אברהם מבין שזה שהוא סובל, לא נותן לו שום הצדקה  נוהג בעפרון במלוא הכבוד   –אביר החסד   –אבל אברהם 

   לגרום סבל לזולתו.

התלמוד אומר שה' העמיד את אברהם בעשרה ניסיונות לבחון את אישיותו. באופן כללי, הניסיונות הללו תוכננו כולם 

כן, הניסיון האולטימטיבי היה  קשיות לב. ל –כדי לחזק את הצד החלש שלו  –לחתור נגד נטייתו הטבעית של אברהם לחסד 

   האנטיתזה של מידת החסד: עקידת יצחק.

היא שהייתה   –שם הוא הגיע לגבהים על אנושיים של סבלנות וחסד  –אבל, על פי רבנו יונה, קניית חלקת הקבר מידי עפרון 

  ניסיונו הגדול ביותר של אברהם.

התחומים החלשים שלנו, אסור לנו לשכוח לבסס ולחזק עוד   הרעיון הוא, שכדי להפוך לאדם גדול באמת, חוץ מעבודה על

                                           את הנקודות החזקות שלנו. 

 הרב שרגא סימונס. 

 

 

 ת לעט מע 
                                                

תה התגייסות מרשימה של כלל החברה לעזרת  יבלביא, עת היהשבוע, גילינו בתוכנו )שוב( את הכוחות הקהילתיים הקיימים 

מכל שכבות הגיל נרתמו אנשים לתפילות, לסיוע, לנסיעה לחיפושים, לעידוד ולעזרה בכל  משפחות שמתמודדות עם קשיים. 

 אשר נדרש. תודה לכולם וברכת רפואה שלמה ומהירה לבועז משה קרס.

את תקציב השנה הבאה. כרגע, עקב מעבר התוכנה בהנהלת החשבונות,   לקראת סוף השנה האזרחית אנו מתחילים להכין 

התהליך מתעכב קצת, אך זה הזמן להגיש בקשות לתוכנית השקעות לשנה הבאה. מנהלי הענפים והפעילויות בקהילה,  

 מתבקשים להגיש את בקשותיהם עד סוף חודש נובמבר. 

ל ידי כלב או חתול משוחרר. למרות שהחיות הללו מוגדרות  לאחרונה נתקלנו במספר מקרים בהם חברים נשרטו/ ננשכו ע

כחיות מחמד, לעיתים הן נחמדות רק לבעליהן ומרתיעות את האחרים. על פי החוק, הכלבים חייבים להיות קשורים. אנו  

 מבקשים מבעלי הכלבים והחתולים, לשמור על הסביבה הבטוחה והנעימה של כל הקהילה. 

ברצוני להודות לכל החברים והחברות שניחמו אותי בשעת אבלי על פטירתה של אמי היקרה. שניפגש כולנו רק   –לסיום 

 בשמחות! 
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 ודעות ה

 מצוות אורחות חיים 

 , במועדון לחבר תתקיים ישיבת "מזכירות פתוחה", במהלכה נציג את "הסדר הבריאות".20:30בשעה   21/11 –ביום שני הקרוב 

כזכור, זו היא 'קריאה ראשונה' ציבורית של ההצעה ובהמשך יוצג ההסדר ויידון בשיחת חברים ואסיפה. אין זה מייתר את חשיבות  

 בת המזכירות. ונחיצות של השתתפות החברים גם בישי 

הסדר הבריאות מורכב יחסית ונוגע בסוגיות רגישות ועל כן חשוב להבין את החשיבה העומדת בבסיס ההצעה ולהסכים עליה לפני 

 ירידה לפרט זה או אחר. במפגש נסביר הדברים. 

 ההסדר יהיה זמין להורדה באתר לביא. ניתן לקבל עותק מודפס במזכירות. 

 צוב 'אורחות חיינו'. בואו, השתתפו וקחו חלק בעי

 

 צוות ההיגוי –יאיר ריינמן                                                      

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

 ממש"א:  

 

 לאדל שפר

 אביךאיתך באבלך עם פטירת 

 ז"ל סיד )שלמה בן יעקב(

 .."ומחה ה' דמעה מעל כל פנים"
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 קיבוץ לביא ל  חשב.ת שכר דרוש/ה  

  תיאור התפקיד

 .  , בכלל תאגידי הקיבוץעובדים  400 - הכנת משכורות לכ ✓

ניהול וטיפול בכל הביטי השכר: קליטת עובדים חדשים, הכנת משכורות, הכנת דוחות שכר חודשיים, ניהול טפסי קליטה  ✓

 ושחרור.  

 והשכר ועדכון שוטף.  ) רנעד( מערכות הנוכחות ומעקב על קליטת עובדים  ✓

 , דיווחים לב.ל.  םרלוונטייטיפול וביצוע הכנה לשכר, הפקת משכורות עפ' צווי הרחבה  ✓

 הכנת דוחות להנה"ח.   ✓

 , ומעקב אחר איזונים חוזרים. דרך מתפעל פנסיוניהעברת פנסיה   ✓

 ניהול תיק עובד ותיעוד  ✓

 התנהלות מול גורמים חיצוניים.   ✓

 מענה פרונטלי וטלפוני לעובדים ומנהלים.    ✓

 עדכון תלושי שכר עובדי חוץ למערכת ) מאור(.  ✓

 י קיבוץ( לאחר השינוי בקיבוץ. הכנת תלושי שכר פנימיים ) חבר ✓

 דרישות התפקיד: 

 בחשבות שכר, יתרון לניסיון קיבוצי.  ניסיון מקצועי  ✓

 חשב/ת שכר מוסמך/ת.   ✓

 .  יתרון  – ידע וניסיון בתוכנת פריורטי  ✓

 .  יתרון  - שליטה בתוכנת שכר מיכפל ✓

 רנעד  - מערכת נוכחות  ✓

 יתרון.   -ידע בתכנת מאור  ✓

 סדר ודיוק בעבודה.   ✓

 ב ועבודה בצוות.  מתן שירות אדי ✓

 .  , גם בהיבטי הקיבוץ השיתופינכונות למילוי משימות שונות הקשורות לתחום השכר ✓

 בדגש על אקסל ואאוטלוק.   Officeידע ביישומי   ✓

 יכולת לעבוד בצוות ויחסי אנוש טובים.  ✓

 

 80-100% - היקף משרה

 מנהל כספים  -כפיפות

 hr@lavi.co.il - סמדר מנהלת מש"א קו"ח ניתן לשלוח ל 

 

 

   בנוסף, ועדת מינויים עדיין מחפשת מרכז/ת לועדות דת ולועדת ותיקים. 

 חברים הרוצים להציע את עצמם או להציע רעיונות מוזמנים לפנות לחברי הועדה.. 

 

 תודה, סמדר. 
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 מגן הנוי: 

 הזמנת שתילי חורף!! 

 חי חורף לשתילה ברחבי הקיבוץ. קהילה יקרה, אנו עורכים קנייה מרוכזת של צמ

       lavliv@lavi.co.il מי שמעוניין שנזמין גם עבורו צמחים לשתילה עצמית בגינה הפרטית שלו, מתבקש להחזיר הודעה למייל 

 24.11.2022דואר של הגן נוי עד לתאריך או בתיבת ה

 שם + משפחה , הצמחים שהוא מעוניין לרכוש ואת הכמות מכל צמח.. 

 אנו נחייב אותו דרך הנהלת חשבונות. 

   12הרקפת מגיעה בגודל אחיד  כלי בקוטר 

 שאר הצמחים הצמחים מגיעים ברביעיות וכך גם ימכרו  

 אנו לא יכולים להתחייב לצבע מסוים ! אך הצמחים מגיעים במגוון צבעים 

 הצמחים הזמינים אצלנו לקנייה : 

 סלסלי כסף  

 לוע ארי  

                                     סיגל אמנון ותמר                                       

 לובליה שרועה  

 גודטיה

 רקפת 

 אנו נעדכן שהצמחים יגיעו וכל אחד יוכל לאסוף את הצמחים שהזמין במחסן של הגן נוי  

 בע''ה שנזכה לחורף גשום ומשמעותי, צוות הגן נוי . 

 

 

 

 

 

 מהתרבות:

השבוע תתקיים אצלנו הצגת ילדים המגיעה לספריה מטעם המועצה. תודה רבה לאפרת אשרי על ההשקעה הרבה בספריה ובנו!  

 במקביל יתקיים יריד ספרים יד שניה.  

 קדימה הלאה הלאה.. 

מנים את כל  במקומי פורסמה התכנית לחודש וחצי הקרובים, כולל תכנית חנוכה. מוזמנים להכנס ולהתרשם, ולרשום לעצמם ביו

 התאריכים! 

. הפסטיבל מקבל השנה פנים  חגיגת מוזיקה יהודית בסימן אחדות ישראל"  –"פסטיבל הללויה  בשבועיים שלפני חנוכה יתקיים במועצה 

 חדשות ואנחנו שמחים לקחת בו גם חלק! 

נס כחלק מהפסטיבל, וזה מרגש מאוד.  שלנו שיתקיים ביום שני י"א כסלו, יחד עם הופעה של מורן פוגלמן בהמשך הערב, נכ  יריד החורף

 אז רשמו בפניכם שביום הזה אתם לא עושים שום דבר אחר, ועזרו לנו להפיץ במועצה ובסביבה את היריד, כדי שעוד ועוד יגיעו! 

לשמוע! אפשרי מכיתות  . פנויים? יכולים להגיע? נשמח  נשמח לעזרה וסיוע של מתנדבים בתפעולביריד עצמו יהיו גם דוכני אוכל, ואנחנו  

 ח' ומעלה!

בתים מארחים". מוכנים לפתוח את הבית ולארח? נשמח לשמוע  –במוצאי שבת פרשת מקץ, אנו רוצים לעשות "נר מחבר  –  חנוכה

 מכם! פרטים נוספים בהמשך. 

 )המחירים הנ''ל כוללים מע''מ( :מחירים 

 ש''ח 7 –עונתי רביעייה 

 ש''ח 12 – 12רקפת קוטר 
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 ועוד דבר אחד... אנחנו מחפשים אתכם! 

אולי כבר יש לכם  רוצים לבנות טקס? ומה נעשה בפסח? ים? באיזה אירוע תבחרו לקחת חלק השנה? יש לכם רעיון למסיבת פור

 מחשבות על הקיץ? 

 הקהילה שלנו! בפנו אלינו וקחו חלק בעשייה 

  .ועדת תרבות,  שיהיה חורף גשום ומפנק
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 ן". ו ההצגה" למלא את הארמ  תופיע ב"קבוץ לביא"  22.11ג  ביום

  2 במקביל להצגה נערוך מכירת ספרים יד 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לציון ותרצה בן שושן 

 להולדת הנכד מזל טוב    

   אורי אנגלמן לספיר ו   ן ב   

 ברכות לכל המשפחה 
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 עידכונים מהנעשה בחינוך  - משדה החינוך

 

 ועכשיו הגיע זמן לעדכן אתכם קהילה יקרה במתרחש אצלנו בחינוך היסודי  -כבר עברנו לא מעט מאז תחילת שנה

יצירת תכנית שנתית עם מטרות  ב על מנת לצלול ישר אחרי החגים לעשייה משמעותית, עסקנו בחודש ספטמבר נושא שנתי: 

 ויעדים לכל בית בנפרד ולכל הבתים יחד.  

 וכל בית מצא את החיבור הנכון לגיל, לקבוצת הילדים ולצוות.  חיבורים "נושא הגג" הינו  

", כמובן תוך חיבור הילדים למערכת, וחיבור הבית לקהילה. כמו  א' ועד ת- . ויעברו בע"ה "שנה מבחיבור לשפהבית זיו יעסקו  

 כן, הילדים עסוקים נמרצות בלימודי השחיה עם אפרת אשרי ונהנים גם מהחדר של מריון בניצוחה של דבי. תודה לכולכן! 

קו בשיפור פני הסביבה בבתי ילדים ולאחר מכן  בתקופה הקרובה יעס  -  בחיבור לסביבה ובהמשך לקהילת לביא גלבוע יעסקו  

 ירחיבו את המעגל למפגשים עם הקהילה. 

באופן מותאם לגיל יעסקו בבניית קבוצה מיטיבה עם אקלים נעים    -בחיבור לקבוצה ובהמשך ל"בית לחיים" כרמל עוסקים 

 ובהמשך יחברו לעשייה בשיתוף הבית לחיים. 

כל זאת תוך התייחסות לשנת המצווה וחיבור למסע   -ילת לביא ומחוצה לה בחיבור לקבוצה ובהמשך לקהתבור עוסקים 

 ההתבגרות של כל ילד וילדה. 

₪   700לאספנו קרוב    של דברי מאפה טעימים ויצירות יפות שאפו ויצרו ילדי החינוך.  מכירת צדקהממש לפני יום כיפור קיימנו  

 שנתרמו ל"שכן טוב". 

 על ההתגייסות והתרומה.  - יקרה קהילה   -יישר כוח לילדים, לצוות, ולכם 

בשנים האחרונות קוצרו ימי החופשה בחול המועד, גם בשל נוכחות יחסית מעטה של ילדים וגם בשביל לאפשר חזרות לשלום  

 .  13:00לך י"ב החל מהשעה 

 חידונים, פעילויות, מרוצי סוכה וביקורי אושפיזין.   - אף על פי כן, הספקנו רבות בחופש

 וד חופש מלא וגדוש בעשייה חינוכית איכותית ומהנה.תודה לצוות על ע 

 עם הפנים קדימה: 

עדיין מחפשים מלמדים ומלמדות. מדובר על למידה קצרה   - יתחיל בע"ה לפעול בחודש הקרוב בית מדרש צעיר  -

 דקות בשבוע. מובטחת חוויה משמעותית וחיבור לדור הצעיר!  20וחווייתית של כ

בכ"ד שבט )יום לביא(  ויסתיים  15.1.23כ"ב טבת נה יתחיל חודש חינוך בתאריך הש  - רישמו ביומנים  -חודש חינוך -

.15.2.23 

 מוזמנ.ת לפנות לקרן.  - מי שמעוניינ.ת להיות שותפה בצוות ההיגוי של חודש זה

הם.  נשמח בכל חבר או חברה שמעוניינים לתרום לילדים מזמנם, כישוריהם ויכולותי - אנחנו תמיד שמחים בקשרים אתכם ואתכן

      תודה מראש 

 

      
 

 לקהילת לביא המדהימה שמגוייסת כולה

 לתפילות, ללימוד, להפרשות חלה, להכנת ארוחות, לסיוע בחיפושים, לעידוד ותמיכה,   

 להושטת יד גם בעיתות שמחה ולצערנו גם בעיתות צרה.  

 שנדע תמיד להיות בצד הנותן.
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 : דף לותיקים      

 

 

 

וותיקי גליל תחתון, יש לכם סיפור שתרצו לכתוב   
ולפרסם? תכנית הקשר הרב דורי בדיוק בשבילכם.  

במסגרת התכנית תחברו יחד עם סטודנט וחניך  
 למפגשים בהם תכתבו את הסיפור אחד בלב.  

רעות מנהלת מרכז צעירים   -לפרטים נוספים והרשמה
054-7775573 

 

 

 

 

 

 

         משהו חדש מתחיל!! קולנוע בבוקר                                  

  שפנויים הסרטים אוהבי ולכל לותיקים                                 

 .  בבוקר שלישי ביום                                               

 צה המוע  באתר כרטיסים                                        

 

 

 

 

 

 

מוזמנים להירשם לסדרת ההרצאות הבאה בקתדרה.  
ליאורה בלוך תמיר תסחוף אותנו עם השירים העבריים  

)נשלח   והסיפורים שמאחוריהם. הרשמה דרך הקישור
 בווטסאפ לותיקים( או במספר הרשום בתחתית המודעה. 
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 שלום לכולם, 

 לבנות מרחבים המאפשרים להשמיע קול  –| המטרה  משולחנה של מזכלי"ת 

 

נדמה שאין הפוגה לשכול ולפציעות. אני .  פיגוע דמים בעיר אריאלאירע הושבעה, ובאותו היום  25-הכנסת ישראל 

ברכת דרך ם כולנו אני שולחת בשושולחת מכאן תנחומים למשפחות שאבדו את היקר מכל, ואיחולי החלמה לפצועים. 

ברי וחברות הכנסת הוותיקים והחדשים, ובטוחה כי עם רבים מהם נקיים קשרי עבודה צלחה לכנסת החדשה לכל ח

 לקידום נושאים חשובים במרחב הכפרי, בחקלאות ובחברה הישראלית. 

 

מבטי השבוע מופנה החוצה, לחברה הישראלית, ומשם חזרה פנימה אלינו בתנועה. השבוע יצאו למרחב הציבורי שתי 

ללא רב חשוב. המיוחסות לקולן וביקשו שסיפורן יישמע. סיפורים קשים של פגיעה מינית  השמיעו את שנשים אמיצות, 

, נדרש גיבוי משפחתי, חברתי, רב  נדרש אומץשום קשר לצורך בבירור האמת, יש להכיר בכך שלשתי הנשים הללו 

 וציבורי.  

 

ואני מבקשת   סקות בהרחבה בתלונותהציונות הדתית והחברה הישראלית )וכמובן גם התקשורת והרשתות החברתיות( עו

 ,חובתנו המוסרית ליצור את המרחב הציבורי המאפשר לנשים לספר, לשתף, להישמעבהזדמנות זו להעלות על נס 

והנטייה הטבעית היא לרצות לדחוק הצידה את הדברים ולהמשיך הלאה, אך  ולתלונתן להתברר. אין זה דבר קל או נעים

מרחבים של אמון בהם   שיצרנוצמנו, כפי שקראנו בעבר, פעם אחר פעם, לדאוג ולוודא לקרוא לעאין לנו ברירה אלא 

אפשר לשתף, בהם יש מי שישמע את הזעקה לעזרה, יקשיב לפונה ויאמר: אחותנו! אחינו! יש לך כתובת, ואוזן קשבת, יש  

 האחרונים. אני מחזקת את כל המתייצבים לאפשר זאת בשבועות  מי שישמע, ויסייע.

 

פרשת השבוע, המספרת את ראשית הסיפור על רבקה אמנו, יכולה להאיר את דרכנו בכך. רבקה הנערה מתוארת בפרק  

כד בבראשית כיוזמת ופועלת בעלת קול משלה ויכולת להכריע. בזכות אלה היא נבחרת. היא מתוארת כמי שהתעלתה 

 הבן הממשיך.  מעל הציפיות של העבד שנשלח לחפש אישה אידאלית עבור 

 היא יוזמת: "ותרץ עוד אל הבאר לשאב, ותשאב לכל גמליו" )בראשית כד, כ(. 

היא משמיעה קול: "בת בתאל אנכי... גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון" )שם, כה( "ותרץ הנער ותגד לבית אמה 

 כדברים האלה" )שם, כח(  

עד הבא בחייה. לשאלה ששואלים אותה בני משפחתה: "התלכי  היא מסוגלת להכריע בבהירות ובקצרה את רצונה על הצ

 עם האיש הזה?" היא משיבה במילה אחת: "אלך" )שם, נח(.   

 

 היוזמה, השמעת הקול, היכולת להכריע, כל אלה מוצגות לא כסטייה מהדרך הראויה, אלא הגשמתה. 

 לאורך כל חייה ימשיכו תכונות אלה להוביל את עשייתה.

מע גם בפרשות הבאות, היא לא תוותר על זעקה לעזרה בעקרותה, וסיבלה בהריון התאומים הקשה,  קולה ימשיך להיש

 בהמשך היא לא תוותר על פעולה למען יעקב בנה האהוב. ו

 דמותה של רבקה זוהרת אלינו מפסוקי התורה, ואני רואה בכך השראה. 

 ' שיתפרסם השבת( קולך'דף פרשת השבוע של )הדברים נכתבו בהשראת 
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 מהנעשה באגף חברה | בת עמי זיידל 

 .  בנושא "שיח קהילתי, קווים לדמותו" לעסוקנפגש בטירת צבי   פורום מנהלי הקהילה

יו"ר טירת צבי במשך כמה שנים, על התהליכים שהובלו בקיבוץ באופן   דולב, שהיתה -במפגש, שמענו מפי יעל ברקן

 שיתופי רחב שהוביל יכולת הגעה להסכמות ושינויים משמעותיים במספר נושאים. היה מרתק ומעשיר. 

להנהלות הזמנה  שוגרה בו והקרובה, שנה  בבפורום הוצגה למזכירים תכנית תהליך "חידוש שליחותנו" שמובילה התנועה 

ולהזמין נציגים מתוך המזכ"פ לאותם מפגשים.  בנושא,  שבתות שיעסקו/חבריםי מפגשיזום ללות הקהי  

את  לחדדסדנת עבודה  המבקשת  . הצוות נפגש להתחיל לעבוד השבועצוות העבודה של תהליך "חידוש השליחות" 

לצעדי עבודה מעשיים. אותו מטרת התהליך ולפרוט   

ביחס לשאלות הליבה המובילות את  קטן בין האנשים בקהילותהתבקשו חברי הצוות לבצע סקר  כמשימה מקדימה

 התהליך.

 תוצאות המדגם משמשות את צוות העבודה בהגדרת יעדים לתהליך. 

 נוסף יוצא לדרך והפעם בכפר עציון!  קורס מנהיגות 

תהליך על מנת להגדיר את תכני ההכשרה הנוגעים ישירות למבנה  טובת הצוות ההיגוי שגובש ל יפגשבימים הקרובים 

  כפר עציון ולסיפור הייחודי שלה.של 

שמעוניינים לשמוע על נוספים אני מזמינה קיבוצים וקיבוצים נוספים כבר עומדים בתור לקיום הכשרת מנהיגות מקומית, 

 ההכשרה, לפנות אלי. 

 צמיחה ומעורבות | עדי שגיא 

בבניית תכנית  . עסקנומני כץ ו שלבהובלתה של פורום צמיחה בקיבוצי התנועה  פתיח)זום( הפגש מ השבוע התקיים

שעומדת בפני מנהלי הצמיחה.  עסקנו בתכנון לטווח קצר והארוך, שאלנו את השאלות המרכזיות על כל משימה, שנתית

 תודה לכל מי שהגיע. אנו מזמינים מנהלים נוספים להצטרף למפגשים הבאים.  

 

ירות לאנשים ד 20-ייעוץ ושיקום חברה בע"מ של התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי המפעיל כלהמרכז  תים לחייםב

ץ. הפורום  יישובים בארלעוד האם להתרחב לעוד משימות או  -נפגש השבוע והשאלה שעמדה על הפרק בתפקוד גבוה 

יפיפיים.  מחניים היו מרכז תעסוקה ופינת חי  -ובסמוך לו  מערך דיור שנה 40לפני  שם הוקםמחניים קיבוץ בסייר 

  נפגעגדעון פלס שמתן בנו  -שהקימו דיור לאנשים עם צרכים מיוחדים בזכות היזם  בתנועה הקיבוציתומהראשונים בארץ 

.  דלקת קרום המוחמבגיל עשרה חודשים   

עפולה ביו"ר אקי"ם  בית לחיים בחפציבה, שהקימה את ה אם לנערה מיוחדת, ענת רגב מבית אלפא הצטרפו גםלמפגש 

אף הם מערך דרורית ואפריים מקיבוץ דליה, להם בן עם תסמונת דאון שהקימו , בתחוםמשמעותית פעילה ווהעמקים, 

משה מרום היו"ר, צפי פלד המנכ"ל ודר"ר אורן   - צוות המוביל של המרכז ייעוץ ושיקוםוה עמותת ית"ד והיו בין מייסדידיור 

 יורקביץ המנהל המקצועי. 

להקים בית  אף הם קיבוץ שחולמים כמה חבריעם  , שם נפגשנולקיבוץ שמירהיישר ממחניים יצרנו  –עובר לעשייתה 

.ייעוץ ושיקום יכנס למיזםלהמרכז ששוחחנו על האפשרות ולחיים   

.  עפרהישוב ב  22.11, כח בחשון,  בתנועה נערך ליום למידה בשלישי הבא חייםפורום בתים ל חברי   – ויש למה לחכות 

מענים לילדים ומבוגרים עם צרכים מיוחדים מלידה ועד זקנה בכל  של  המפעילה רצף  'לב בנימין'בעמותת הפורום יבקר 

 .  התפקודים

 חברי המזכירות הפעילה שבת שלום, שרה עברון ו


