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 2.12.2022  גתשפ" כסלו' בא ,ויצאערב שבת פר'                                          52-973גיליון מס'  –קיבוץ לביא בס"ד, 

 daflavi@lavi.co.il -דואר אלקטרוני

 

 

 

 לא יעשה כך במקומנו  -  פרשת ויצא

שנים בבית לבן כדי לשאת את רחל אהובתו. אבל אז, ברגע האחרון, מרמה אותו לבן,   7פרשת ויצא מספרת כיצד עובד יעקב 

   מסווה הינומת הכלולות.לאה, תחת  –אביה של רחל, ובמקומה שולח לחופה את אחותה הגדולה 

יעקב נדהם לגלות שרימו אותו, וכאשר הוא פונה ללבן, מסביר לו לבן שזה פשוט 'דבר שלא ייעשה במקומותינו'. איך אפשר  

   האחות הצעירה?! –להשיא קודם את רחל 

   הצדקת מעשיו.מזעזע! לבן רימה את יעקב במשך שבע שנים מחייו, וכעת מוצא ב"נימוסים" וב"מנהג המקום", תירוץ ל

בואו נחשוב על החברה שבה אנחנו חיים. אולי גם אנחנו מתבלבלים לפעמים בין פשע מוסרי גדול, לבין סתם נימוסים  

רעים? איך אנחנו סובלים, או אפילו מקבלים, אדם שמרמה בעסקים ומשקר לאשתו… אבל שרק לא יעז לעקוף אותי בתור  

   י!לעשן במקום ציבור  – בבנק, או גרוע יותר 

אני נזכר בסרט שראיתי פעם על גרמניה הנאצית, שתיאר מחנה צבאי שבו אומנו בני נוער להרוג יהודים בידיים חשופות.  

אז, בפעם  כשהם ישבו לסעוד בחדר האוכל, צעק הקצין הנאצי בחדות: "לא להשאיר פירורים! לא להשאיר פירורים!"

חשוב: האם זהו פשע מוסרי רציני, או אולי סתם חוסר נימוס?  הבאה שמישהו עושה משהו שמעורר בנו דחייה, בואו נ

 ונשתדל לשמור על פרופורציות.

 הרב שרגא סימונס 

 

 ת לעט מע 

 

בברכה זו תיפתח שבת הארגון בסניפי בני עקיבא בכל רחבי הארץ. שבת זו תסכם את חודש הארגון, בו עסקו   –"ה' עמכם" 

יישר כוח לחניכים ולמדריכים שעמלו בחודש האחרון בכלל ובשבוע האחרון בפרט על   החניכים בנושא: "נפש יהודי הומיה".

ות ועוד. קיום סניף של תנועת נוער בקיבוץ, אינו דבר פשוט וברור, לאור  יישום הנושא, לימודו, הכנת הופעות, צביעת קיר 

החזקה והמושרשת. יחד עם זה, אנו רואים חשיבות רבה בהשתייכות לתנועה ארצית,   תמערכת החינוך הבלתי פורמאלי

ת של הפעילויות.  לארגון הגדול יותר מהקיבוץ היחיד ולהזדמנות שתנועת הנוער נותנת לחניכים ולמדריכים להובלה עצמי

 שחר מן )מהישוב נוקדים( ובהצלחה לכל הסניף בשבת הארגון!  –תודה מיוחדת לקומונרית היקרה שלנו 

בשבועות האחרונים בוצע שדרוג אינטרנט ברחבי הקיבוץ, כפי שאושר בתוכנית ההשקעות. המלאכה עדיין לא הושלמה  

. תודה ליפתח כבשנה ולחברת סיספרו על העבודה. נקווה שפעולה זו  הובזמן הקרוב המערכת תיבדק וינקטו פעולות לייצוב

 תביא לשיפור בשביעות הרצון של החברים. 

חיילים מסיירת גבעתי. החיילים ישנו באגף השלישי של חדר    100-בשבוע הקרוב, מיום ראשון עד יום חמישי, נארח אצלנו כ 

האוכל ובבית העם. אנו, כמו כל ישובי המועצה, מקבלים לא מעט בקשות לאירוח קבוצות של חיילים המתאמנות באזור.  

אנו שמחים על כך ורואים בכך את תרומתנו הצנועה לצה"ל. אז מי   –לא תמיד אנו יכולים להיענות לבקשה, אך כשכן 

 לא להיבהל..!   –שישוטט בלילה ויתקל בפלוגת חיילים 

ניתן למחוק   –המקומי בלביא פעיל ביותר ומשמש בהצלחה את כל תושבי הקיבוץ. לידיעת מי שעדיין לא יודע  –"מקומי" 

 ודעה ששלחתם, לתקן שגיאות כתיב וכו'. הודעות ששלחתם )אם התחרטתם..( וכן ניתן לערוך ה

 עריכה ומחיקה ניתן לעשות על ידי לחיצה ארוכה על ההודעה שנשלחה ובחירת הפעולה עריכה/ מחיקה.  

בנוסף, ברירת המחדל של המערכת היא, שההודעה מוצגת למשך שבוע ואז נמחקת אוטומטית. בעלי תפקידים ומנהלים  

ך/קצר יותר, יכולים לבחור זאת בעת כתיבת ההודעה, על ידי סמל השעון הכחול  שמעוניינים שההודעה תישאר זמן ארו

 המופיע למעלה במסך. שירבו רק הודעות משמחות! 

mailto:daflavi@lavi.co.il
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בעוד שבועיים יגיע ללביא צוות השיפוט של התחרות. היישוב שיזכה במקום הראשון יקבל מענק של   –תחרות הישוב היפה 

י והתכנון עמלו בשנה האחרונה על מספר פרויקטים, אך השיפוט הוא על הנראות  ₪, לטובת טיפוח הישוב. צוות הנו  25,000

של הישוב כולו. אז יש לנו שבועיים לנקות את האשפה המפוזרת, לטפח את הגינות, לפנות גרוטאות המצטברות ליד הבתים  

י, כדי שנוכל להציג אותה  אנא עדכנו את צוות הנו  –וכו'. אם טיפחתם במיוחד פינה ליד הבית או במקום אחר בקיבוץ 

 לשופטים. 

 

חניכים, יגיע   16לאחר פניה דחופה מארגון הצופים ולאחר דיון בהנהלת הקהילה, הוחלט שגרעין נוסף של צבר, המונה 

אלינו בסוף חודש דצמבר. לצורך קליטת הגרעין קיבלנו מענק מהנהלת הצופים, שיסייע לנו לשפץ את מבנה המגורים 

ין החדש תהיה מיכאלה ידעי, שתמשיך גם עם הגרעין הנוכחי. החניכים יגורו באחד הבניינים בבית  המיועד. רכזת הגרע

הנעורים והמועדון שלהם יהיה באחת מכיתות מרכז הלמידה. אנו עדיין מחפשים מישהו/י שיקח על עצמו תפקיד משולב של  

 שפחות שתאמצנה את החניכים. אם בית והדרכה. תודה לכל מי שנרתם עד כה לשאת במשימה ותודה מראש למ

 

גם  /גם כשכבר לא תוכל לראות בלי משקפיים /גם כשתהיה כפוף בעזרת הנכדה הקטנה /שנה 80גם כשתהיה זקן בעוד  "

תמיד   /אירועים ואנשים שלמדו אתך בכיתה ,גם כשלגמרי תשכח מקומות /כשתתחיל לשכוח איפה הנחת את השיניים 

 אורבך( )אורי  !באיזה שבט אתה  תזכור מיד

 

 שבת שלום! 

 תמר שורק, שבט ידידיה. 

 

 האסיפה הקודמת 

 20:30שעה  31.10.2022באסיפה שהתקיימה ביום שני בערב אור ליום שלישי ו' מר חשון,  

 הוצגה ע"י ניר ברעם ורוני גלעד הצעת תהליך תמחור משרות הפנים במסגרת אורחות החיים.

 ענפי שירות ולועדת שמחות.   נערכו בחירות לועדת בטיחות לועדת

 לועדת בטיחות נבחרו שושי רוזנבלט ויחיאל שפר. ענת טויטו הבאה בתור 

 ועדת ענפי שירות: דורון קליין, מיכאלה ידעי ונעמה רוז. הבאה בתור נעה אוברמן. 

 ועדת שמחות: נאוה פוגלמן. 

 הבחירות לועדת חברים ולועדת צעירים נדחו. 

 האסיפה הקרובה 

 יהיה סדר היום:  20:30שעה  06.11.2022הקרובה שתתקיים אי"ה ביום שלישי בערב אור ליום רביעי יב' כסליו,    באסיפה

 החלטות קודמות  .א

הצעה להקמת קרן ייעודית נוספת לקרן המילואים הקיימת שעניינה יתרות תקציבים אישיים של חברים. הסבר   .ב

 ע"י חיים קליין ויאיר ריינמן.

נציגי ציבור. המועמדים: תמי אורבאום, ימית גולד, הודיה מולאי, תמר    5בחירה של  :צעיריםבחירות לועדת  .ג

 עמירם, בת שבע ריכטר, חביבה שפר, מתן קליין, שקד ששון. 

 שבח ילון 
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 הוספת קרן ייעודית לקרן המילואים )לקראת דיון באסיפה( 

 הקדמה .א

 קרן מילואים היא קרן המוקמת על ידי האגודה )הקיבוץ( לטובת הסדרים חברתיים וסוציאליים.  

לקרן המילואים תקנון משל עצמה אשר כולל הוראות בדבר ניהול הקרן, נכסי הקרן, המוטבים בה והוראות נוספות.

  

הקיבוץ. בקרן המילואים שהוקמה בשנת  הקים הקיבוץ קרן מילואים, שהחליפה קרן מילואים קודמת של  2019בשנת 

 נכללו שתי קרנות ייעודיות אלו:   2019

שמטרתה להסדיר את החלק החסר בפנסיית היעד לחברים שזכויות הפנסיה המוסדרות בקרנות   - קרן פנסיה .1

 השונות, אינן מגיעות לסכום יעד שקבע הקיבוץ. 

 אליה הועברו פיקדונות החברים.  -קרן פיקדון  .2

 

 עודפי תקציבים אישיים  -ודיתהוספת קרן ייע .ב

תקנון קרן המילואים הקיים מאפשר לפתוח, בהחלטת אסיפה, קרנות יעודיות נוספות, מעבר לאלו הקיימות, למטרות  

 שיאושרו ע"י האסיפה. 

התקנון הקיים קובע כי קרן ייעודית תנוהל בהנהלת חשבונות באופן אשר  יאפשר דיווח על פעילותה בנפרד מקרנות 

 אחרות.  

עוד קובע התקנון כי באמצעות הוראות הקרן הייעודית עצמה יוגדרו ייעודם של הכספים המופקדים, את הנהנים בגינם  

 הופקד הכסף, את החשבונות בהם יופקדו וכל הוראה נוספת בדבר ניהולם,השקעתם ופדיונם של הכספים שהופקדו

תשמש להפקדת יתרות התקציבים האישיים של  לאןר האמור בתקנון קרן המילואים מוצע להקים קרן ייעודית אשר

 חברי קיבוץ לביא ובכך להוציא כספים אלה מנכסי הקיבוץ

 הסבר מפורט ינתן באסיפה הקרובה שתתבקש לאשר את הקמת הקרן הייעודית המוצעת. 

יום לאחר    10-30אם לא יהיה נוכח הקוורום הדרוש, הדיון ידחה ל"אסיפה נדחית" שתכונס במועד חלופי )תוך 
 האסיפה המקורית( שיפורסם מראש.

באתר לביא יהיו זמינים לעיון  התקנון הקיים של קרן המילואים והתקנון המוצע לקרן המילואים לעודפי התקציב 

 ילואים הקיימת.האישי שאנו מבקשים לצרף לקרן המ 

 
 מזכירות  – שבח ילון         

 

 פ"ג  תש 6.12.22שלישי י"ב כסלו באסיפה ביום  

 נציגי ציבור  5בחירה  – חברי ועדת צעירים לנערוך בחירות   

 רפא גנות  -מרכז ועדה  

 תמי אורבאום  

  ימית גולד  

 הודיה מולאי 

 תמר עמירם 

 בת שבע ריכטר 

 מתן קליין 

 חביבה שפר 

 שקד ששון 

 3.12ט' כסלו הצעות פרטיות ניתן להגיש עד מוצ"ש  

 אלי אלידין ,ציון בן שושן  , רפא גנות , תמר שילוח , סמדר מטלון בירגר וחנה אוצטר  – בברכה ו. מינויים 
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 ודעות ה

 מצוות הבריאות: 

 שנה, עומדות לסיים את עבודתן אצלנו בלביא. 17ישר ז"ל למעלה מ -הנפלאות, שסעדו את פרידה בן סוזן וג'וסי

כיוון שבמהלך תקופה זו הן סייעו ונקשרו לרבים מאיתנו, ראינו לנכון לערוך קידוש לכבודן בטרם עזיבתן, להודות להן  

 ולאחל להן הצלחה בהמשך הדרך. על תרומתן במשך תקופה ארוכה

 .לקידוש מיד אחרי מוסף באלונים. החברים מוזמןציבור 

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

 ממרפאת דיאטה 

 בשבועיים הקרובים לא אהיה בלביא, והקליניקה לא תיפתח.   -מטופלים יקרים 

 הרבה בריאות!

  דסי

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

 מלביאה:

 חברים יקרים 

 למבוגרים. נארח בחנות מכירת מעילים    04/12-16/12בתאריכים 

 מוזמנים בשמחה 

 צוות לביאה

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאמיתי אוברמן 

 ברכות לבחירתך  

 כאחד מחמשת הרופאים  

 הטובים של בית החולים 

 פוריה.  - פדה   

 גאים בך מאוד! 

 לנעם וארי ליפניק 

 שיר   -   מזל טוב להולדת הבן 

 ברכות לסבא אשר וסבתא עליזה  

 לסבתא רבתא דבי ליפניק 

 ולכל המשפחה 
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 עקיבא היקרים - לחניכי בני 

המדריכים המשקיעים  

 והקומונרית האלופה 

גאים בכם על הפעילות    

 המרשימה. 

 תהנו בשבת הארגון 

 עקיבא - קדימה בני    

 הידד במעלה! 
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 מהתרבות:

. הפסטיבל מקבל השנה פנים חדשות ואנחנו שמחים חגיגת מוזיקה יהודית בסימן אחדות ישראל" –"פסטיבל הללויה 

 לקחת בו גם חלק! 

. בשעה  17:30-20:30יריד מכירות ודוכני אוכל, יתקיים בחדר האוכל ביום שני הקרוב, י"א כסלו בין השעות  – יריד החורף

 בבית העם. כולם מוזמנים!   הופעה של מורן פוגלמן והרכב "גשם" תתחיל  20:0

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

 אפשרי מכיתות ח' ומעלה!

יותר  , כדי לעזור לנו לשמור עליו בצורהאם/אב בית למועדון לחברכפי שפרסמנו בשבוע שעבר ובמקומי, אנחנו מחפשים 

 טובה.  

לקראת שנת התקציב החדשה המתקרבת בצעדי ענק, אנחנו עובדים על תכנית שנתית לתרבות. אם יש לכם רעיונות 

 נשמח מאוד מאוד לשמוע מכם! –לפעילויות, מחשבות שהייתם רוצים להוציא לפועל, ערבים בהם הייתם רוצים לקחת חלק 

 שיהיה חורף גשום ומפנק!

 ועדת תרבות. 
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 "זה לביא".  – חברים יקרים, אני שמח לעדכן על התקדמות העשייה בענף התיירות 

של לביא על מנת לפתח מרכז תיירותי ייחודי   DNAעם כניסתי לתפקיד עסקתי  בלהבין את ה

שמדבר שפה וערכים מקומיים.  לצד היוועצות עם אנשי מקצוע שונים, הקמנו צוות סיעור מוחות של  

חברים, אשר  עזר לחדד, להבין את הייחודיות המקומית ולתרגם את השפה הקיבוצית לשפה 

                       דד ולבנות מוצר  תיירותית. אחת המסקנות העיקריות מהתהליך , שעלינו לח

    דבר שיבדיל אותנו וימשוך תיירות. ה עם המקום, שמזוה

 בסיוע סטודיו דב אברמסון נבחר שם ונבנתה שפה ויזואלית כוללת . 

 השם שנבחר "זה לביא " ולוגו  שמורכב מהמוצרים השונים שנציע בענף.   

 

ודה/ קבוצות חינוכיות  קבוצות מאורגנות על בסיס מקומות עב-הגדרנו את קהל היעד  בשלב ראשון, 

וכדומה. התחלנו לבנות  מוצרים שונים על בסיס יזמויות ופלטפורמות קיימות וכן על ידי ספקים  

 חיצוניים. להלן רשימה חלקית של המוצרים שאנו מציעים ב'זה לביא':   

 ,  מפגש עם אנשי אדמה ותוצרת אורגנית.  סיור וטעימות בחווה האורגנית 'סבתא יהודית' 

שירה בציבור בשילוב כלים מוסיקליים וסיפורים מהקיבוץ או   –  מוסיקליות בהובלת 'סולביא' סדנאות

 שירת המונים.   

 משחק ניווט באמצעות הסלולר להכרות חווייתית עם לביא.  מנווטים בקיבוץ 

 : פעילות ערכית שמפגישה תיירים עם ההיסטוריה והתעשיה שלנו.    סיור בבית מורשת ובנגריה

 כולל הדרכה בקרני חיטין והאזור וכן רכיבה על אופניים.     כב ספארי רכיבה על ר

 לגיבוש והתחברות לטבע .    ODT: לייזר טאג ופיינטבול, ופעילויות  אתגרים ומשחקים ביער

 : כמו סדנת שוקולד וסדנת יין. סדנאות נוספות 

בנוסף יצרנו  '  . one stop shopכל הפעילויות מתקיימות בלביא ומספקות מענה לדרישה של '

נסיעת ניווט בכנרת   -רוב רוי שיט בירדן , "חווימה'שיתופי פעולה עם אזורי תיירות קרובים כמו: 

 ורייזרים במושב כלנית.  

מגוון אפשרויות אוכל המבוססות על המלון וענף המזון לצד ספקים   לצד הפעילויות אנחנו מציעיים 

 חיצוניים לפי דרישה כמו 'פודטראק' וחברות המתמחות בבישולי שטח.   

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה פורה ומתמיד עם המלון שרואה חשיבות רבה בחוויות תיירותיות  

העשיר את חוויות הארוח שלהם בלביא.  בכך לונוספות שמחברות  את האורחים )קבוצות ( לקיבוץ , 
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משחק הניווט שלנו. ויחד הרחבנו את המוצר כך שהיום מתאפשר   -המלון   רכש את 'מנווטים בקיבוץ'

סיור מודרך ברחבי הקיבוץ באמצעות האפליקציה, בעברית ובאנגלית על מנת להנגיש לכלל  

 האורחים וגם לאור צמצום במספר המדריכים האופציונלי בקיבוץ. 

בעל ניסיון רב ומוכח בתחום. בנינו חבילות של   -אנחנו עובדים עם איש השיווק של המלון, דוד שושני

ימי גיבוש וכיף שמופנות לסוכנים שכבר בקשר אתנו וכן, מציעים בפגישות יזומות עם סוכנים, מנהלי  

ולים כמו של  משאבי אנוש, רכזי רווחה ועוד . שמנו דגש בפנייה לסוכנים שעובדים עם מכרזים גד 

החשכ"ל )עובדי מדינה( וחברות אחרות . סוכנים רבים כבר הביעו נכונות לצרף אותנו למאגר שלהם  

וביקשו הצעות מחיר. השבוע הגיעו מספר קבוצות של עובדי מדינה  מאזור המרכז שנהנו ממגוון  

סולביא' , סיור בבית  פעילויות:  סיור ב'סבתא יהודית' , ארוחת בוקר וצהריים במלון, סדנת שירה עם '

 מורשת ובנגריה ומשחקי לייזר טאג ופיינטבול בגן וורדים . התגובות היו מעולות  

 

  , 

 

אנחנו שמחים לתת עדיפות למוצרים מקומיים ולהרחיב את הפעילות וההכנסות שלהם. אנחנו רוצים  

ות האוכל  להמשיך לפתח מוצרים מקומיים , אשמח לקבל הצעות ורעיונות בעיקר בתחום סדנא

 והיצירה בסטנדרט גבוה . 

אנו עושים את מירב המאמצים לבנות את הקומה הראשונה של 'זה לביא' ולהיכנס לשוק בבשורה  

משמעותית. מדובר בתהליך ארוך ומורכב, ואנחנו בטוחים ביכולות שלנו להוות חוויה תיירותית  

בדרך, לכל מי שמפרגן, מייעץ    ערכית ומהנה בגליל התחתון. בהזדמנות זו אני מודה לכל השותפים 

 ומסייע. 

 דויד אלירז 
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 שלום לכולם, 

 "בעוז קדימה בני עקיבא"|   משולחנה של מזכלי"ת

...  ��זר לא יבין זאת, כנראה שאין סיכוי   

מי שהייתה חלק מתנועת בני עקיבא: חניכה, מדריכה וקומונרית, אני ממש לא יכולה להישאר אדישה  כ

לקריאה המגיעה מתנועת הנוער שהביאה אותי עד הלום. מסתבר שמזכ"לית תנועת הקיבוץ הדתי, היא חלק  

ט החדש,  מההנהלה הארצית!  כשהגיע ליומן הזימון לישיבת המליאה, ביחד עם ההזמנה להציע שם לשב

, ובמועד הנקוב עליתי לירושלים להיות חלק מהגוף אותהנעזרתי בהצעה מחניכים בקיבוץ מירב, שלחתי 

   תנועה.ב  הבוחר שם לשבט החדש 

בעבר הרחוק הקיבוץ הדתי ותנועת בני עקיבא היו שלובים זה בזה באופן בלתי ניתן להפרדה, הכשרות מרחבי  

יחים, רכזים ומזכ"לים מילאו את שורות תנועת הנוער, המודעות והקשר  התפוצות היו פזורות ברחבי משקינו, של

היו קיימים וחזקים. מה מכל אלה קיים היום? חשבתי שמעט הוא המחבר אותנו, מעט מידי... אבל אולי 

טעיתי... ראשית, ברוב קיבוצי התנועה יש סניפים שוקקים של בני עקיבא, חניכות, חניכים, מדריכות ומדריכים,  

גם היום יש לנו בהנהלה הארצית ייצוג מכובד של "מזכ"לי עבר" המגיעים  . בנוסף, נמרצות קומונריותובן וכמ

ומשתתפים בדיון: אמנון שפירא מטירת צבי, ויוחנן בן יעקב מכפר עציון. התרגשתי לשמוע את דבריו הרהוטים  

  ,חבריו מההכשרה בכפר עציוןאת של מורדי קרנגל נציג בנ"ע מדרום אפריקה, בוגר ההכשרה בעין הנצי"ב, ו

בני עקיבא ומוביליה מצפים למעורבות ופעילות   - בדיון החינוכי והערכי שהתקיים. נקודה שלישית ואחרונה

 משותפת, והדלת פתוחה לעשייה והתחדשות.  

בב"ח לתורה ועבודה, וברכות לשבט החדש, שבנאמנות רבה הצלחתי עד כתיבת השורות האלה לא לגלות 

    ת שמו, שאו ברכה!ברבים א

 אימפריה של טוב | עדי שגיא 

שבו  עפרה של הקיבוץ הדתי. ביקרנו בישוב לפורום רכזות ורכזי הבתים לחיים למידה יום  בשבוע שעבר קיימנו 

פאדה  ישנה בשיא האינת 24הוקמה לפני העמותה  . "עמותת לב בנימין"של גודלו בקמפוס מדהים ביופיו ויש 

הנסיעות . לקיים אורח חיים סביר התקשוצרכים מיוחדים מהמועצה בבנימין כשהמשפחות לילדים עם 

  להקיםהביאו לכך שמספר אמהות יצאו למאבק ודרשו  ,אבנים ובקבוקי תבערההילדים ספגו , בהן הארוכות

יעו בעפרה  שהוקצו להן בתחילת הדרך, הג  כמה קראוונים. ממקום שיאפשר להם קצת מפגשים וזמן איכות 

לכל הגילאים ודרגות נותן מענה . 'לב בנימין' משלבת ומדהימה , מקצועית ,מפעל עצום של עשייה מרגשתל

מעון שיקומי, גן טיפולי, מועדניות אחרי הצהרים, מרכז תעסוקה , בתי קפה נגיש, מטבח גדול  הקושי ויש בו 

ועוד.  מנות ביום,  200שמספק   
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דואג שכל  ' ולב בנימין'תף לכל החלום והחזון של פעילות , השויה ששרראש האולפנא הרב אבנפגשנו עם 

ילדים ובני  ומגייסת קייטנות בקיץ לשבתות להורים,  . העמותה דואגת גם לבאופן קבוע יתנדבו במקום הבנות 

', ויצאנו מלאי התפעלות ותודה. תודה מיוחדת למנכ"לית  אימפריה של טובלהתנדב ב'לב בנימין'. פגשנו ' נוער

השראה.  תובעיקר מעורר נעימה וטעימה, הכנסת אורחים לאורך כל היום ל יוותה שלומית קהאן אוברמן של  

 מפגש של אנרגיות משמעותיות | ניצן אבירן 

,  2022פורום ההנהגה הכלכלית של משקי הקיבוץ הדתי קיים השבוע את המפגש השישי והאחרון לשנת 

  יםיו"רההגזברים ומנהלי הכספים ו ,  מנהלי העסקים, מעלה גלבוע. הפורום, הכולל את מרכזי המשקיםבקיבוץ 

ן בעלי התפקידים במטרה להוות פורום למידה הדדית ביכלכליים במשקי הקיבוץ הדתי, נוסד במרץ השנה  ה

הכלכליים במשקים. בכל מפגש התמודדנו עם נושא אחד העומד על סדר היום של חברי הפורום. מיפינו יחדיו  

  ,את האתגרים והקשיים הקשורים לנושא הנבחר, למדנו מניסיונם של אורחים שהוזמנו מעת לעת למפגשים

ם האתגרים הללו.  מהאופן שבו כל משק מתמודד ע  – וגם ובעיקר  

קידום מיזמי נדל"ן, פיתוח וחיזוק פעילות חקלאית במציאות  כללו ע"י חברי הפורום השנה  נבחרו שהנושאים  

המשתנה, עבודה אפקטיבית עם רשות מקרקעי ישראל, סוגיות הנוגעות להסדרת יחסי הקיבוץ עם עסקיו,  

רגיה מתחדשת, מפגש  עבודה מיטבית עם יועצים חיצוניים והמפגש האחרון יוחד לקידום פרויקטים של אנ

שמטבע הדברים התקיים כאמור במעלה גלבוע, קיבוץ המוביל את רוח היזמות והחדשנות בתחום, בניצוחו של  

 דובי מילר.  

התפתחות משק האנרגיה המתחדשת של מעלה  , ושמענו על יחודיימרכז המבקרים ה  –התכנסנו ב'חוות הרוח' 

  , ורמים מכל הארץהמושך אליו ג מהווה זה מכבר מודל לאורך השנים. משק האנרגיה של מעלה גלבוע גלבוע 

ומתנועה הקיבוצית בפרט. שוחחנו על אופני ניהול מתכלל של מיזמי האנרגיה במשק, ניהול מקצועי שמתחייב  

החובה לנטר את כלל המיזמים בכדי למקסם  דיברנו על    .האנרגיה לנוכח מורכבות גדלה והולכת של תחום

 את התועלת המצרפית בכל משק ומשק.  

.  2023תכנון נושאי המפגשים של וב  2022-אנו עוסקים בימים אלו בסיכום פעילות פורום ההנהגה הכלכלית ב

בעלי   40-של עשרות חברים בכל מפגש )השבוע במעלה גלבוע הגיעו למעלה מהמרשימה  השתתפות ה

חיוביים שאנו מקבלים אחרי כל מפגש, מלמדים על הצורך בפעילות המשובים  המשקים( ו  19-תפקידים מ

 הפורום ובמפגש למידה הדדי. 

הכלכלי עם פורום  ארגן מפגש משותף של חברי הפורום חזור ולבמסגרת התוכנית של השנה הבאה בכוונתנו ל

מזכירי הקיבוצים והמושבים, תוך התמקדות בנושא משותף לשני הסקטורים: הקהילתי והמשקי. המפגש הזה  

מסורת ויהווה את הבסיס למפגש הנהגות שנתי של משקי התנועה.  ישוב להיות  , אנו מקוים  

 

 חברי המזכירות הפעילה שבת שלום, שרה עברון ו

 

 
 


