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 4.11.22  גתשפ" מרחשון' בי ,לך לךערב שבת פר'                                       52-969גיליון מס'  –קיבוץ לביא בס"ד, 

 daflavi@lavi.co.il -דואר אלקטרוני

 

 

 

                                                                                                                                                               :לך לךפרשת 

' ין  שזוכואפילו כ  .גה למדריגה ולצאת מן ההרגל והטבעיכי אדם נקרא מהלך וצריך לעולם לילך ממדר  -'  לך לך מארצך" 

גם בזה ההרגל נעשה טבע שני. ולכן צריכין בכל עת לחדש דרכים בעבודת    ברך, מכל מקוםלאיזה מדריגה בעבודת הבורא ית

 ..." .ה' בנפשו

 ]"שפת אמת"[ 

 

 ת לעט מע 
 

יום בחירות נוסף )וכפי הנראה אחרון לתקופה הבאה(, התקיים השבוע. תוצאות הבחירות בקלפי לביא, לאחר   – בחירות 

 מהקולות במדינה: 90%ספירת 

 .28  –, אחר 20 –יש עתיד , 55  -, הבית היהודי58 –, המחנה הממלכתי 59 –קולות, הליכוד  132  –הציונות הדתית 

 פז, חבר מפלגת יש עתיד, המתגורר בכפר עציון. -משה קינלי טור –קיבוץ דתי הבכנסת הבאה ימשיך להיות חבר כנסת מ 

 

רוני גלעד מקיבוץ עין שמר, שנבחרה לעשות את תהליך תמחור המשרות בלביא, במסגרת  באסיפה האחרונה נפגשנו עם 

בדיקת אורחות חיינו. לטובת מי שלא היה באסיפה נזכיר, שרוני תגיע ללביא לימי עבודה שלמים, בהם תיפגש עם כל עובדי  

לפנות מזמנם ולהגיע לפגישה האישית.  הפנים ומנהלי/ות הענפים.  הפגישות הללו חשובות מאד ואנו מקווים שכולם ירתמו 

 פרטים והרשמות ישלחו בהמשך.

 

לפני שבוע התקיימה פגישת ראשי ישובים עם מחלקת איכות הסביבה במועצה. בישיבה נידונה הצעת המועצה לקחת על  

ם עצמה פעולות שונות בתחום התברואה ואיכות הסביבה ולממן זאת מהפחתה מסויימת בסכומים המועברים לישובי

 לצורך זה. רוב הישובים התנגדו למהלך כפי שהוצג. 

 

. בתוכנית הם מעמידים לעצמם את  2023לקראת שנת הכספים הבאה, התחילו ראשי הפעילויות להכין תוכנית עבודה לשנת 

 המטרות אותן ירצו לקדם בשנה זו. בהצלחה לכולם! 

 

   תמר שורק  שבת שלום.

 

mailto:daflavi@lavi.co.il
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 ודעות ה

 מהחשמליה 

יחלו ב  8.11  יום שלישי ה   , בשבוע הבא  ועקב כך הפסקות חשמל, ההפסקות  מו  יויסתי   8:00   נבצע טיפול מתח גבוה בקיבוץ 

 . הצהריים המוקדמות, עם הציבור הסליחהבשעות 

 

 

 כלות וחתני תורה ובראשית  

 מזמינים את הציבור לעונג שבת.

   20:15השבת פרשת לך לך,  בשעה 

 בבית המדרש. 

 בואו בשמחה 
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  מהתרבות:

 חוגי החורף וחוגי התנועה יוצאים לדרך!  

רבים נרשמו לחוגים השונים, משמח מאוד לראות את הרצון והחשק של האנשים בקהילה לצאת ולפעול, ליצור ולנוע. חלק  

לקבוצות הוואטסאפ של החוגים על מנת   מהחוגים מפורסמים בתכנית השבוע באופן קבוע, אולם מומלץ ביותר להצטרף

 לעקוב אחר שינויים.  

של הקיבוץ הדתי ונשאיר אור דולק כל הלילה בבית הכנסת לזכר בתי   , נתחבר כמידי שנה לפרוייקט9.11ביום רביעי, 

 הכנסת שנשרפו ונופצו בליל הבדולח.  

 קצת על החודש הקרוב:

, ערב מקרב ומפנק, מקווים לראות את כולם! נשמח לאישור הגעה על מנת  ערב זוגות צעיריםיתקיים   10.11ביום חמישי 

 יה אוצטר. להתכונן בהתאם, ניתן לשלוח בהודעה למור

. ההופעה תכלול שירים מקוריים אך בעיקר שירי סתיו וחורף,  מורן פוגלמןתתקיים בבית העם הופעה של   16.11ביום שלישי 

 תם!  אנחנו נהיה שם ובטוחים שגם א

נארח בבית העם הצגה שמגיעה אלינו לספריה מטעם המועצה. "למלא את הארמון", הצגת ילדים. בנוסף    22.11ביום שלישי 

 יערך יריד יד שניה. פרטים נוספים מאת אפרת אשרי בהמשך.

 וקצת קדימה יותר...

" ראשון בלביא, בשיתוף מלא עם חנות לביאה. יריד מכירות בו אנו רוצים  יריד חורף, נקיים "5.12ביום שני י"א כסלו, 

ח לכל המועצה ולכל מי שירצה  להתבסס בראש ובראשונה על ספקים מלביא, בני משק וכן ספקים מהאזור. היריד יהיה פתו

לבוא, ואנו רואים בו פלטפורמה נהדרת לשיווק וקירוב אנשים נוספים אלינו. מכירים ספקים? שלחו להם את הפרסום עם  

 הקישור להרשמה ליריד המפורסם במקומי. רוצים להעמיד דוכן בעצמכם? הרשמו גם!

 יריד זה! נשמח מאוד לראות יזמויות ועסקים בקיבוץ מעמידים דוכן ב

 לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה ליפניק או נופר קורן. 

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

 לשמוע מכם! פרטים נוספים בהמשך.

 

 ועוד דבר אחד... אנחנו מחפשים אתכם! 

 ק השנה? יש לכם רעיון למסיבת פורים? רוצים לבנות טקס? באיזה אירוע תבחרו לקחת חל

 פנו אלינו וקחו חלק בעשייה למען הקהילה שלנו! 

 

 שיהיה חורף גשום ומפנק! 

   ועדת תרבות.
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 פעילות גופנית       

 ( שנרשמו לחוגי התנועה השונים.  100)קרוב ל  עשרות רבות של חבריםכל הכבוד ל
כיוון שחלק מהחוגים מתקיימים ברצף כבר זמן רב, מי שנרשם לחוג כזה, התווסף ע"י מעבירי החוג לקבוצת  

 הוואטסאפ של המשתתפים הקבועים. )תנועה עם טליה, פילאטיס וחוג עיצוב הגוף עם עדי קליין (  

 בלביאה.    13:30יתחיל אי"ה ביום רביעי הקרוב בשעה  – חוג פלדנקרייז

 מפגשים. על היום המדוייק תבוא הודעה. )ראשון או רביעי בערב( 6יתחיל בינואר   – חוג פאולה

 על שאר החוגים נודיע בהמשך. עקבו אחרי ההודעות במקומי.  

   בדיקות שגרה

חשיבות גדולה לבדיקה זו אחת לשנה. )יש שמומלץ  מזכירה שוב את הבדיקה החשובה לנשים אצל כירורג/ית שד. יש
להן אף פעמיים בשנה(.  גילוי מוקדם מציל חיים ממש. זו לא סיסמה, זו המציאות ! אז אל תתמהמהי ואל תדחי  

 למחר. קבעי לך תור בהקדם )אפשר להיעזר במזכירות הרפואיות שלנו(.

 עור, נשים, בדיקת דם, לחץ דם, רופא המשפחה.....(  האם כבר קבעתם תור לבדיקות השגרה הנוספות ?  )עיניים,

 מצוין ! ואם לא אז גם כאן חבל להתמהמה.  –אם כן 

   -התרמת דם 

 .   16:00-20:00יט' בחשון. )בעוד כשבוע( בבית העם בשעות   13.11צפויה ביום ראשון  

 נשמח להעלות את מספר התורמים מלביא . רשמו לפניכם. תודה.  

 

 זומה וטובה בברכה ובבריאות י

 briutlavi@gmail.comאריאלה ס.   

 

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

 

 

 מגרעין צבר השבוע: 
 

. אני עליתי לארץ מארה״ב לפני שנה אבל  !! אני פנינה דייטשמן הי
למדתי בארץ במדרשה שנה לפני זה. אני ממש אוהבת לשחק ספורט  

   ולשמוע מוסיקה עם חברים. קפה בבוקר הוא הדבר האהוב עליי, 
                                      וככה אני אוהבת להתחיל את היום שלי.  

 . ללכת על ספר טוב האני תמיד יכול

בקישור לאו״ם ברמת הגולן בגבול עם   - עכשיו אני משרתת בקשרי חוץ
ם ואחראים  "ל והאו"סוריה. אנחנו בעצם הגוף התקשרות בין צה

ם  "וקשורים לכל דבר שקורה בגבול. המטרה שלנו זה לעבוד עם האו 
                       ל. "כדי לשמור על השלום ולקדם האינטרסים של צה

כך אני גם יוצאת לשטח לעבוד עם האו״ם ביום  לית ובנוסף ל"אני חמ 
 .יום

משפחת הראל ואני באמת מאמינה שמצאתי את   צלאני מאומצת א 
 .המשפחה הכי טובה שיש. הם אלופים ואני מעריכה אותם ברמות 

 

 שנה טובה! ותודה 
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 2.11.2022ח בחשון תשפ"ג |  בס"ד 

 

 שלום לכולם, 

 |   משולחנה של מזכלי"ת 

 רבן גמליאל אומר בשבעה בו )תענית, א,ג(  שואלים על הגשמים?מאימתי 

ם יָבֹוא ָבְך  גֶּשֶּ

ֲאִמינִי, ִאם לֹא.   ִאם תַּ

תֹוכֹו.  תְּ בְּ  בֹוִאי אַּ

יִם ְּלּו מַּ ם יִז רֶּ טֶּ  בְּ

ִעין   ֱהיִי גַּרְּ

קּוָעה  ֱהיִי בְּ

יִם ִתינָה לְָּשמַּ מְּ  (לוטם הורוביץ)    ֱהיִי ֲאָדָמה מַּ

 

 עשייה השקטה, העקבית והמבורכת המתרחשת במחוזות אחרים. אני בוחרת להתמקד דווקא בבתוך המולת החדשות הפוליטיות 

 

למפגש הוקרה בבית הפלמ"ח. האגף הביטחוני חברתי, צה"ל, תנועת  22גרעיני צבר מחזור קיץ בפתח השבוע הגיעו מאות חברי 

יעו להוקיר חברי וחברות עשרה גרעינים וצוותיהם ובתוכם גרעין שדה אליהו, עם הצופים, משרד הקליטה והתנועות הקיבוציות הג

רחל לוי, רכזת הגרעין ושי )שמואל( סינגר, המלווה שלהם בפרק הקליטה, ואף אני זכיתי לעמוד על הבמה ולברך   –הצוות המסור 

 אותם.  

 

העם היהודי מרחיבה את הלב. ליווי גרעין מתחיל הרבה   הנכונות לפתוח את הבית הקיבוצי והאישי לצעירים המגיעים מכל תפוצות

לפני השירות הצבאי, ונמשך לעתים קרובות גם שנים רבות אחר כך, בין אם בליווי הצעירים ומשפחותיהם העולות בעקבותיהם  

נמצאים בטירת צבי, הנקלטים בחברה הישראלית, ובין אם בהידוק הקשרים עם הקהילות היהודיות בעולם. גרעיני צבר בשלבים שונים 

 יבנה, עין צורים, סעד ועלומים.  

 

ראיתי סמליות רבה בקיום הטקס דווקא בשבוע שבין פרשת נח האוניברסאלית, לפרשת לך לך ולמסעם של אברהם ושרה אל הארץ  

ום העלייה  המובטחת. בהפסקת הצהרים, בני ובנות הגרעין בחרו באופן אקראי להצטלם על רקע קיר בית הפלמ"ח בו מוצג תצל

"! לי הייתה באותו רגע תחושה של יד מכוונת וחיבוק וחיבור למורשת גדולה, וכמובן שלא התאפקתי באנו לשתול ולנטועלביריה! "

 וסיפרתי להם בשתי מלים על הסמליות שבכך. 

 

ן שאתייחס בשבוע נכון שכתבתי עליו בשבוע שעבר, נכו אור דולק בבית הכנסת!חיבור נוסף לעולם היהודי עומד ממש בפתח: 

הבא, ולא אוותר גם השבוע. החיזוק לקהילות בכל רחבי העולם היהודי והאמירה שאנו כאן לא רק זוכרים את ההיסטוריה הקשה של  

השואה, אלא גם עושים ככל שנוכל להדליק את האור במקום בו כבה, חשובה עד מאד. אור במקום חושך, תקומה במקום אבדן, 

לך בקהילות רבות ברחבי הארץ ובעולם היהודי תוקדש למיזם. בהצלחה לדליה יוחנן מטירת צבי, -בן. שבת לךלימוד תורה במקום חור

 היוזמת והמובילה את כולנו. 
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 |  ניצן אבירן, אגף כלכלה   פורום רכזי ביטוח בריאות

משקי התנועה שכלולים   21  - הפעילות של פוליסת הבריאות התנועתית ב  סומן הצורך בחיזוקבין יעדי אגף כלכלה בתנועה לשנה הזו  

 בפוליסה. 

בכל משקי התנועה פועלים רכזים/אנשי קשר שמתווכים את פעילות הביטוח הבריאות עבור מבוטחי הפוליסה. קיימת שונות גבוהה בין  

ניסיון. התמודדות עם אתגרים מורכבים וגם מצבירת  עם פרטי הפוליסה    היכרותהנובעת בעיקר מהרכזים בכל הקשור לפעילות השוטפת  

אנו מאמינים שגם  עם המרכיבים השונים של הפוליסה.    של כל רכזהמיומנויות וההכרות  שכלול ושיפור  בקרב חברי הקהילה, מחייבת  

 לחבר הבודד.  שניתןרות יאיש מניסיונו של האחר, עשויה לשפר את הש ללמודהאפשרות 

פורום של רכזי ביטוח הבריאות במשקים שמרוכז ע"י  –יומנויות הללו, ייסדנו לפני מספר שבועות פורום עמיתים מתוך רצון לחזק את המ

 ת הפעילות של ביטוח הבריאות בקיבוץ הדתי. זדנה גרוס, רכ

ל האופטימלי בהם.  ניתוח אירועי ביטוח שונים ואופן הטיפוללריענון ההכרות עם מרכיבים שונים בפוליסה ו  הקדשנו זמן   מפגש הראשון ב

בחנו דרכים לאופטימיזציה של הפוליסה במטרה להבטיח לא להשאיר אף אחד חשוף לצורך רפואי בלתי צפוי. של המפגש  השני    ובחלק

תינוקות שזה עתה נולדו, ללא עלות מנגנון צירוף   אנו למדים על שונות גדולה בין המשקים לגבי עדכון רשימות המבוטחים. לדוגמא:

שהתועלת   וברור לכולנו שיש לפעול ביחד על מנת  פחות  –מתנהל ביעילות ובחלק האחר  משקים  שבחלק מה  בחודשיהם בראשונים

 הנהדרת שיש לנו עם הפוליסה הזו, תהיה זמינה לכל מי שרוצה ומעוניין בכך. 

והמ סיפורו האישי  שגיא לספר את  עדי  עמיתינו למטה התנועה,  את  לחיים של   –יוחד  בסיומו של המפגש הזמנו  בילדות  "מאתגרים 

פתחו את ביתם וליבם לשתי בנות מיוחדות, ילדות עם צרכים יחודיים.    ,משפחתם בקיבוץ מירבכל בני ובנות  ו  רעייתו,  שליחות". עדי, שרון

באת בשורת  המסע של משפחת שגיא הכולל את מיכלי ואליה, הוא מסע מרגש מאין כמותו, ועדי מפליא ביכולת הסיפור והתיאור בה

 .  הנתינה והרוח הטובה למקומותינו

 תודה לכל המשתתפים ולכל השותפים בארגון מפגש הפורום. 

 

 פעמונים בקהילה | ניצן אבירן, אגף כלכלה 

 ! בעמק המעיינות יצאה לאחרונה לדרך פעמונים בקהילהתכנית 

כפי שדווח בעבר, זוהי יוזמה משותפת שלנו עם ארגון פעמונים, יוזמה שנבטה על רקע דיון מעמיק שקיימנו לאורך חודשי השנה שעברה  

 לבחינת אופן הנוכחות שלנו בהיבטים הערכיים והרעיוניים של שנת השמיטה.  

תנהלות כלכלית נבונה. שנת השמיטה היוותה  מתודת הפעילות של פעמונים היא בעבודה אפקטיבית עם יחידים ומשפחות בתחום ה

הזדמנות ל'עלות כיתה' ולהביא את תורת 'פעמונים' למרחב הקהילתי. למעשה הארגון כבר השיק פעילות כזו בקרית טבעון והיא מהווה  

 ה כולה. מודל לאופן שבו קהילה מתגייסת לעשיית טוב, שאמנם משפיע על פרטים אך המשמעות המצרפית שלה היא חיזוק הקהיל

ולראות ב משקי התנועה שבעמק מעין קהילה מרחבית. המיקוד   7-החלטנו להתמקד, לפחות בשלב הראשון, באזור עמק המעיינות 

בעמק חובר גם לתחושה של הנהגת 'פעמונים' שיש צורך בלתי מסופק באזור עמק המעיינות ובאזורים הסמוכים אליו, תחושה שגובתה  

 ילים מרכזיים בפעמונים מקיבוצינו.  גם בחוו"ד שקיבלנו ממספר פע

חברתי והערבות ההדדית בקהילה. המודל מבוסס על -הוא פיתוח וחיזוק החוסן הכלכלי  "פעמונים בקהילות"מטרת העל של מיזם  

 עבודה הדוקה ומתכללת מול בעלי תפקידים בקהילה וגורמים נוספים במרחב כמכפיל כוח, תוך דיוק המאפיינים והצרכים.  

ממעלה גלבוע. בחודש האחרון קיימנו מספר רב של פגישות עבודה למיפוי השחקנים האפשריים    אבישג מילרהפעילות גייסנו את  לריכוז  

כל משקי התנועה בעמק, בית הספר המשותף בשדה אליהו, המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית    םבקהילה המרחבית ובכלל

 ה המקורית, אנו בוחנים שתופי פעולה עם גורמים דומים בעיר בית שאן.  עמק המעיינות ועוד. במקביל וע"פ הכוונ

אם בהצטרפות להובלת המיזם   קוראי עמוד"ש חברי ותושבי משקינו בעמק )כולל שדמות מחולה( המעוניינים להשתלב בפעילות,

כה בהתנהלות כלכלית נבונה  ואם ברצון לקבל ליווי ותמי )מתאים לאנשים שמבינים מעט בכלכלה ועם נכונות לסייע לאנשים(

|  050-6453917 ( או אבישג מילר052-3237700 – מוזמנים בשמחה רבה ליצור קשר איתנו )ניצןכל אלה  – ומצמיחה 

shugimuller@gmail.com.  .אפשר גם לפנות אלינו דרך מנהלי הקהילות או העו"סיות הקהילתיות 

 שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה
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