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 תשובת השנה

 

 -המושג  .הרב סולובייצ'יק, בספרו "על התשובה" מעיר הערה מעניינת מאוד

כפי שאנו מכירים אותו, מופיע בתנ"ך בשני הקשרים )מעבר לעשרות  -תשובה 

  ואולי למאות הפעמים שמופיע הפועל לשוב בהטיותיו השונות(

 -הביטוי הוא תקופת השנה בשמואל ב פרק יא נאמר "לתשובת השנה" ופירושו של

 .מעגל הזמן

ובשמואל א פרק ז נאמר על שמואל בחזרתו ממסעותיו בארץ "ותשובתו הרמתה 

כי שם ביתו" וגם כאן המשמעות היא השלמת מעגל, לאחר ששמואל סובב בכל 

  .ארץ ישראל הוא שב אל ביתו

 .נמצאנו למדים שתשובה היא תנועה מעגלית בזמן ובמקום

מישראל, כל שכן הציבור אינו יכול : "היחיד ב סולובייצ'יקובלשונו של הר

להתרחק מה' יתברך, אי אפשר לכלל ישראל להתרחק מה' בקו ישר, תמיד הוא 

 ".אליך-נמצא בתהליך של תשובה. ממך

 

כמה נחמה יש בהסתכלות הזו, שהרי ההולך במעגל מרגע שיצא לדרך וככל שהוא 

 .ת המוצאמתרחק והולך בה בעת הוא מתקרב לנקוד

בסופו של דבר מגיעים לנקודת המוצא, אל הבית "כי שם  -תה" ותשובתו הרמ"

ביתו" חמושים בכל מה שרכשנו בסיבוב השנתי אותו אנו מסיימים ומיד מתחילים 

 .מחדש
 

 הרב משה פליקס
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 ,תושבים יקרים

בסיומו של קיץ מלא וגדוש פעילויות, קליטת משפחות חדשות וגדילה מבורכת של 

 .הישוב

 זמן לעצור ולהגיד ברוכים הבאים ותודות

תודה לועדות קליטה ולקליטת פנים על עבודה ללא סוף על מנת שלכולם יהיה 

 !!טוב

תודה לכל המשפחות שהתגייסו ומתגייסות )ומי שעוד לא מוזמן עדין להצטרף( 

למערך של משפחות מאמצות ומלוות בלעדיכם לא היינו מצליחים להמשיך את 

 .שרשרת הטוב והיופי של ברוכין

מנהל מעון שעובדים ומלווים את פתיחת השנה מכל  תודה לועדת חינוך וועד

 .תמיכה, ליווי, פרגון ועוד -הבחינות 

תודה כמובן גם לעובדי הישוב כל אחד באשר הוא  שדואג לפתיחת שנה וקליטה 

 .כמה שיותר טוב

 

המתקיימת בישוב למעלה מעשור שנים, הזדמנות  -אנו בפתחה שם שבת חינוך

בישיבות, במדרשות, בשרות  -חה כל אחד במסלולולאחל: לכל הבוגרים שלנו הצל

 .הצבאי והלאומי

 בהצלחה רבה לכל התלמידים המתחילים מסגרות שונות ומגוונות

 !!ובהצלחה לביה"ס החדש שלנו

נאחל גם הצלחה רבה לכל אנשי החינוך, צוותי המטפלות, גננות מפקידים כולנו 

 .ן חינוך ואהבת ילדינואת ילדינו בידכם בידיעה שתעשו את הטוב ביותר למע

  .הצלחה רבה גם למעון השיקומי שנפתח השנה בישוב

 

  .שתהיה לכולנו שנה טובה מלאה שפע עשיה טוב ובריאות
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 ועדת חינוך

 לאחר חופשה ארוכה, עומדים אנו כמה ימים לפני פתיחת שנה"ל תשפב.

 ות חדשות.זכינו והישוב שלנו צומח וגודל וב"ה אנו פותחים השנה עוד כמה מסגר

 

לאחר שנים של עבודה מסורה עזבה לאה זיו את משרת ניהול המעון  -* מעונות

על שנים רבות  ,גם כן ןאנו מודים לה ולמטפלות אשר סיימו את עבודת .ברח' הצבי

 של עבודה מסורה וחמה בטיפול ילדינו.

 .מורגן את מקומה של לאה תמלא לוסי

ר תושבת הישוב אשר חזרה מחופשת המעון ברח' השגב ינוהל ע"י גיתית פלדמ

 לידה.

 אנו מאחלים לכל צוות המעון הצלחה רבה!

 

 גני ילדים. 8בישובינו השנה יפתחו כ -*גני ילדים

 אשכול גנים ברח ההדר/צבי ובו גני אביבית, הדס, שניר ושהם.

 רח' העז ובו גני סמדר, יערה ויסמין.אשכול גנים נוסף ב

מבנה הקבע של גני קראוונים, גן בשמת וגן ברקת. גנים נוספים נפתחים באזור ה 2

בעז"ה בשנה"ל הבאה יעברו לאשכול גנים אשר נבנה  .ילדים אלו כרגע בבניה

 ברח' השגב.

 

לאחר עבודה מאומצת וציפיה רבה, ב"ה אנו זוכים לפתוח השנה את  -*בית ספר

 בית הספר בברוכין.

עוסקים במלאכה על הדחיפה ה, למזכירות, לרב הילביץ ולכל הראשית נודה למועצ

 לכך שבית ספר יפתח בשנה"ל הנוכחית. והמאמץ

יקה את הנקודות יבזכות עבודה קשה ומסורה של ועדת איתור מנהל אשר ד

  ,יתה אחראית על איסוף ומיון קו"ח שוניםס וה"החשובות לישוב במנהל/ת בי

יון וידע רב בי"ס הגב' נעמי אופן, אשר לה ניסעלה ביד הועדה לגייס את מנהלת 

 בניהול.

אנו בטוחים שהיא תעשה את עבודתה נאמנה ונזכה להקים בית חינוך קהילתי  

 המותאם לישובינו.

 כיתות בנים וכיתת בנות. 2כיתות א',  3בשנה"ל הקרובה יפתחו 

 אנו מאחלים לה ולכל צוות המורים בהצלחה רבה !  
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 -מהנעשה בועדה

 

 -ערב הכנה לכיתה א'

להורים העולים לכיתה א' עם הגב' ליאורה עזאני, מפגש הכנה  הועדה ארגנה

 יאורה על הערב.לתושבת הישוב ומרפאה בעיסוק במקצועה. אנו מודים ל

 

בתחילת חופשת הקיץ ועדת חינוך ארגנה לגננות ערב  -ערב גיבוש והכנה לגננות

חידות ת על נושאים כגון דמי שכלול ואגיבוש והכנה לשנה"ל. הועדה דנה עם הגננו

ים של שיתוף פעולה בין הגנים, הועדה ובין גורמים בין הגנים, פרויקטים שונ

שונים בקהילה כגון הנגשת ושילוב הילדים בספריה הישובית, פרויקט סבא סבתא 

 ועוד, כל זאת במידה ויתאפשר עם הנחיות הקורונה.

 

 ך עם מגבלות הקורונה.השבת נחגוג את שבת החינו -שבת חינוך

גיגית באמפי עם הרב הילביץ לילדים העולים לכיתה א' ובה לת שבת חנערכה קב

 הם קיבלו שי לכבוד העליה לבית הספר.

 שיעורי נשים וגברים התמקדו בנושאי חינוך, וכן הקידושים לילדי בית הספר. 

 

חינוך בימים הראשונים של תחילת השנה, תחלק הועדה לצוותי ה -צופר מתוק

 ה.פר מתוק להתחלת שנה טובה ומתוקהשונים ולנהגי ההסעות צו

 

 מאחלים לכל משפחת ברוכין שנה טובה, מלאה בשפע וברכה והרבה הצלחה!

 ועדת חינוך
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 בנות רמיני נוע

 ,ת ואהובותבנות יקרו

 ?הקיץ עבר כ"כ מהר! מי היה מאמין

ים הקיץ התחיל ביציאות ללונה פארק, מימדיון, טיול מיני נוער והמשיך במפגש

ישוב. אכלנו הרבה אוכל טעים, התנסנו בעזרה ראשונה, היינו שבת ופעילויות ב

יחד, שרנו בהתוועדות, נהננו בוואטר טאג, מאסטר שף ועוד הרבה הרבה 

 .פעילויות וחוויות

צרנו חברויות הכרנו חברות חדשות וי -אבל הכי חשוב

 .חדשות

מקווה שנשמור ביחד על הקשר שיצרתן ונעמיק אותו 

  !עוד

  !אתן אלופות

 !!שתהיה לנו שנת תשפ"ב טובה ובריאה

  אוהבת

 .נעמה

 

 נוער בנות

 ️❤נות אהובות ב

 אז מה היה לנו החודש ? 

פעילויות בערב שבת , פעילויות שכבתיות , תפילת ר״ח חגיגית , קריוקי , טיול 

 ! שמיניסטיות , התוועדות לכל הנוער , וואטר טאג , ופעילות סיום קיץ מדהימה 

אז החופש באמת חווינו הרבה דברים כיפים , נהננו ,התגבשנו , והכרנו הרבה 

 יותר .

 מחכה ומצפה לשנה החדשה .

מנות הזאת גם נאחל הצלחה גדולה לשבט הנני המדהימות שיוצאות דובהז

 לשירות וכמובן לכל הבנות בלימודים !
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 מיני נוער בנים

טוב לסקור קצת מה  חופש הגדול וזה זמןדי ענק לסיומו של העתקרבים בצמ

 ...עברנו

ו ימו והשקיעו בהתנדבות במטעים של גלימידי ונתנכבתשעת הימים החבר'ה הש

 �🂪�שם עבודה מדהימה

 .בסוף כל יום התכנסנו ללימוד משניות ושיעור קצר כהכנה לקראת תשעה באב

בצע 'מגן זכינו יחד עם כלל הנוער לשמוע שיחה מרתקת מאמיר פרידמן על מ

 .'צפוני

 ��עשינו פויקה, טיול אופניים, ארוחות בוקר וצהריים ועוד הרבה כיף

וער שכללה עונג שבת עם שיחה של קובי בשבת האחרונה קיימנו שבת מיני נ

 .פסל, וביום עשינו יחד קידוש וסעודה שלישית

את האווירה המיוחדת לקחנו איתנו להתוועדות מיוחדת בהובלת דודי סתר 

אשל שנרתמו לאירוע( כהכנה לחודש ה מיוחדת גם להראל בן אור וליוסי )ותוד

 .אלול

 

הם  ןבישיבות החדשות אות בהזדמנות זאת נאחל הצלחה לתלמידי כיתה ט'

 .מתחילים

 �🂪�שתהיה לכם שנה טובה ומשמעותית

 .ולכל המיני נוער, היה חופש מהנה, מלמד ומשמעותי

עכשיו הזמן להתכנס, 

ת לאסוף את הכוחו

ולהסתער לקראת שנת 

  !בההלימודים הקרו

אל תדאגו, תכף יש עוד 

   ((�🕴�חופש
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 נוער בנים

  .וואווו איזה קיץ מטוורףףף היה לנו

  .התחיל בתשעת הימים החודש האחרון

  ."בשבוע זה עסקנו בנושא "נתינה לאחר

 ,שמענו שיחות מרתקות מפי נויית יהושוע, אפרת הלפרין ואמיר פרידמן

ואף עברנו סדנה מעולה של ארגון ידידים שאירגן לנו עמישי שבטל וסייעו 

 .אסולין וחן ציון

 !וזו הזדמנות מצויינת לומר שוב תודה 

  .הקרנה של חצי גמר יורוצפינו יחד ב

  .עם שכבות יא' יב' בילינו בעונג שבת עם הרב ונהננו מדברי תורה מפיו

  .בכל השבתות נפגשנו חלק בקידושים וחלק בסעודה שלישית

  .ימים בצפון 3היינו בטיול נוער מטווווווררררףףףף של 

ישנו יחד בכפר בלום יצאנו למעיינות שונים, בילינו בכנרת באקווה כיף 

 !!!ובקייאקים. היה פשוט מדהים

זו הזדמנות לציין עד כמה הנוער שלנו מקסים! כל הטיול היו עסוקים בארגון 

תפילות, קניות, ארוחות,  בישולים, סחיבות ועוד ועוד... התנהגו למופת והיו 

  .נוג לבלות איתם כל רגעקשובים להנחיות. היה תע

לסוף הקיץ עשינו "על האש" עם בשרים ברמה גבוה שהכין לנו נריה גרינברג. 

 !הכל היה טעים בצורה יוצאת דופן. תודה רבה רבה לנריה

ושוב אני רוצה להגיד תודה לכולם על הפרגונים כל הזמן, על הרצון לעזור 

פת, מגש פרות ענק ועוד... ולהיות חלק, אם זה במילה טובה, עצה, מתנה מטור

  .ריגשתם מאד
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  .מי היה מאמין שעוד שנה עברה

  .שנה של התמודדויות פרטיות, לאומיות וכלל עולמיות. שנה מלאה אי וודאות

 ?ומי יותר מתאים מהרב קוק שנולד באלול ונפטר באלול לסיים ולהתחיל שנה איתו

  

חטאנו עם אבותינו, חטא האדם הראשון, … ך הגולה'. האני הפנימי העצמיתוב ניוא"

יב תשובה שנתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש, ואבד את עצמו, לא ידע להש

ברורה על שאלת 'איכה', מפני שלא ידע נפשו, מפני שהאניות האמיתית נאבדה ממנו, 

הרב ) אני של כל אחדדן הבאב בחטא ההשתחוויה לאל זר. וכה הולך העולם וצולל

 "(קוק, אורות הקודש ח"ג, קמ"א

ואם כך אז כאן גם מתחילה -כותב הרב קוק שהבעיה מתחילה בהתנכרות לעצמיות

  .התשובה

עלינו כיחידים למצוא מי אנחנו ולשם כך  -כדי שהעולם יפסיק לצלול באובדן 

ם הנכון מקוות לנו ולפנעלינו להפסיק להשתחוות לאל זר ולחזור לדעת את נפש

  .אל הקב"ה -לתשובות 

קודם מי אנחנו כאנשים מאמינים. מה הערכים שלנו, מה  כהורים: עלינו למצוא

  "חשוב לנו באמת ומה חשוב לנו רק בגלל החברה, " מה יחשבו" , " מה נהוג

  .ועלינו לחזור ולקבל תשובות מה', מהתורה, מעצמינו

 

 וצריך יותר לחפש את עצמו,תו, נשמ ככל שהאדם יותר גדול, יותר מסתתרת"

תעמקות ובהשתחררות הדעה, עד שסוף סוף תתגלה אליו להרבות בהתבודדות, בה

  "נשמתו

תנו לא יודע כמה הוא גדול, לא יודע מה ייעודו, לשם מה נוצר ולשם אף אחד מא

להתבודד" מה הוא קיים. עלינו החובה לחפש כמה שיותר וכמו שהרב קוק כותב "

  .מסתתרתי הנשמה הגילוהיא כשהמטרה 

אך  -בעולם של כל הזמן יחד, כל הזמן גלוי ונראה  המילה בידוד מפחידה אותנו

  .דווקא זו הדרך לגלות את הנשמה האמיתית

 -מצד אחד בראש השנה וביום כיפור נקבע גורלנו ומצד שני מתחילה שנה חדשה 

  .ובידינו היכולת להשתנות, לשנות ולקבוע מחדש את גורלנו

ב ומלווה אותנו והוא וך כל הכאוס והבלאגן אני מרגישה שה' איתנו, אוהתב

הראשון שישמח בנו כשנתחיל מחדש : עם כל הטוב שבנו ועם שיפור מה שדורש 

שינוי, עם ראיית האחר, אהבת העצמי ושמירה על העולם. בשנתיים האחרונות 

 .קיבלנו תזכורות רבות לכל אחד מאלו
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רוחנית שנשמתו מראה לו, יוציא את תנובתו ה תמים מהת ובבאמ יצייר לו כל אחד "

מן הכוח אל הפועל, בלא שפתי רמיה, ומניצוצות כאלה אבוקות אור יתקבצו, ויאירו 

 ."את כל העולם מכבודם, מחלקי אמת פנימית כאלה האמת הגדולה תופיע

 אלתיכל אחד בעצמו. לפני כמה שבועות שוחחתי עם חברה וש -העבודה היא שלנו

לא" היא הייתה בהלם מהשאלה . ה אם היא יכולה להגיד לי במה היא טובה. "אות

אמרתי לה שאני חושבת שכל אחד צריך לדעת במה הוא טוב כדי שיוכל לתת מזה 

 .לעולם

הוא אגואיסט  -ויותר מזה " הלחצתי אותה " מי שלא יודע ולא נותן את מה שקיבל "

  . "בעיניי

 

 ולה והיא מתחילה בנו : בהקשבהדרך לאמת הגדאת הלנו הרב קוק בדבריו מראה 

 . לנשמה ובהוצאת הרוחניות האמיתית מהכח לפועל

מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה "

  .'במקום אחר קושר הרב את הטוב והישר לקריאה בשם ה "היא לעשותו טוב וישר

  .קשר עצמית בהרבו הרב קוק מזכיר חינוך פעמים

ביסוד תלמודי תורה ומוסדות חינוך ואנו כהורים נכון, הוא ראה חשיבות ענקית 

 :צריכים לעשות את השילוב הנכון

לחנך את עצמינו, לעבוד על כך שנהיה מחוברים לנשמה האמיתית שלנו, 

  . ולעבודת ה' ובמקביל לשלוח את ילדינו למקום החינוך הנכון והמתאים  לעם

  .זו עבודה בו זמנית -תרא סוזה ל

 

 

קנייבסקי נפטרה בתשרי. לא הכרתי אותה בחייה אך תמיד מרתק   הרבנית בת שבע

  .להכיר נשים משמעותיות וללמוד מהן

  . עליה המון סיפורים ואני מזמינה אתכם להאריך ולחפש באינטרנט יםמסופר

  :םפיה אך מכולם עולה דמות שמכירה בערכים החשובים לה ומתנהלת על

ג, מעריכה את לימוד התורה שלו ותפקידו בעולם, המכבדת את בן הזו -זוגיות

  . עוזרת לכך ונותנת לכך מקום

השקיעה בכך והבינה את  -מסופר עליה שהייתה מקסימום אמא מבחינתה -חינוך

  .החשיבות שלה כאמא

תפילתה כאשה דתיה בעולם הפרטי והכללי הכירה בחשיבות מעשיה , -תורה

  .לנשים אחרות רבותזרה וע

 .מהסיפורים עולה דמות צנועה, לא מחפשת ולא רודפת כבוד -צניעות
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כל  -אני מאמינה שכשאדם מחובר לערכים הפנימיים הנכונים ומתנהל על פיהם  

התחומים בחייו יושפעו מהם והוא לא ירגיש שהוא צריך להוכיח לאחרים או 

  .לפעול ממניע שגוי

 

 .םהמקוינת תודה לרונית על נת

 .דודתודה לכם על הקריאה והעי

ולפעול בטוב מתוך הערכים האמיתיים  שנזכה להמשיך ללמוד מגדולים וראויים

  .ושנזכה להורות טובה , מעצימה, בריאות, אושר ונחת , והנכונים

 מיכל כרמי

 

 

 

 

 

 

 שנת תשפ"א עוד רגע חולפת לה ומגיעה תשפ"ב.

שנת תשפ"ב שלך? את הקובעת!  היהך תלאי. איפימוי בנת שהא תראשי תיבות 

"ה' צילך על יד ימינך" משמעות הפסוק הוא שהקב"ה מאפשר לנו להוביל את 

ת הבמאים בהצגת חיינו. לכאורה הקב"ה הולך כמו צל ומאפשר לנו חיינו, להיו

 שהעולם נברא בשביל כוח הבחירה.להוביל. זו משמעות הבחירה. חז"ל אומרים 

ותנת הזדמנות, כשיש בחירה אין דבר יות. אבל היא נאחרזו בחירה יכולה להלחיץ, 

נוח לפעמים להיות כזה מזל רע. כמבוגרים לפעמים קשה לנו עם יכולת הבחירה. זה 

מובל, להסיר קצת אחריות מהכתפיים ולפעמים פשוט התרגלנו למצב הקיים ואין 

חד, ש אאי לנו מספיק כוח לקום ולשנות. הכוחות שהיו לנו בנעורים, העלו אבק.

יקר לליבי, אמר לי לא מזמן "אני עובד יותר מידי, לא נהנה מספיק ולא שמח". 

 כוחות לעשות שינוי, לביים את חייו. כבר שנים הוא לא מצליח לגייס 

והילדים שלנו, האם אנחנו מגדלים אותם עם הידיעה שיש להם בחירה? מול 

נסות לעצב אותם ר לאפשהילדים שלנו יש לנו אפשרות להסתכל במבט יודע כל, 

בדיוק לפי הסכמות שחלמנו, על ידי סמכות ואולי קצת מניפולציות רגשיות ואולי 

ך לזכור שלכל דבר יש מחיר. נער/ה יכול ללכת בתלם וזה יהיה אפילו נצליח. צרי

נכון בשבילו והוא יפרח, נער/ה אחר יעשה זאת בשביל לרצות, אבל הנשמה שלו 

, בדמות פצעי בגרות, לפעמים נראה עיניים ניםבפ זועקת. לפעמים זה יתבטא

ים כבויות, לפעמים נדודי שינה ומחשבות טורדניות. לרוב אלו הנערות והנש

שמגיעות אלי לקליניקה ובעמל אנו נזכרות מחדש בכוח הבחירה, בעוצמה 
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הפנימית. מה שיותר משמעותי הוא מי אותה נערה או אותו נער יגדלו להיות. אדם 

כוחותיו המיוחדים, מתוך כך שלמד בגיל ההתבגרות שיש מחיר  את ציאבחירי שמו

י ביטוי, שמחכה לטפיחה לפעולותיו או אדם מרצה שחושש להביא את כוחותיו ליד

 על השכם.

לאן זה יכול להגיע? וגם מחיר  -מודה, כהורה מפחיד לשחרר, ישנו פחד עליו/עליה 

 ראים.י נשל איך מסתכלים עליי כהורה, איך הילדים -חברתי 

תפקידנו כהורים הוא לאהוב אותם ללא תנאי. זה לא סותר אמירה ברורה של 

 הבחירה בידיהם... ערכים שעל פיהם צריך לנהוג. אבל

אחריותנו היא לאפשר להם להיות הבמאים של החיים שלהם, תוך אמונה שהם 

א טובים והקב"ה טוב והולך איתם, נותן להם יד. לכן ההשתדלות העיקרית הי

ות בתפילה. הבעש"ט אומר שיש להתפלל על כל הילדים כל יום, אפילו הרבל

 תפילה קצרה.

 זה תפילה  95%ה מחמיה שבחינוך ילדים שמעתי מהרבנית נעמי שפירא ששמע

 סיעתא דשמיא. 5%

 לפעמים אנחנו מרגישים הורים לא טובים כי הילדים שלנו "לא הולכים בדרך"

 כון. צלחים". לא זה ולא זה נמו אלהאו שאנחנו בגג העולם כי "הם כ

 יש להם תמיד בחירה והדוגמאות הן רבות.

 !!מבטיחה לכן: אין, אין על תפילה של אמא!

 מאחלת לכם שנה נפלאה שבה תביימו לעצמכם מציאות פילאית.

 

הדברים לרפואתה השלימה של יעל יאסמינה בת מזל פורטונה, בשאר כל חולי 

 ישראל.

 

 באהבה

  האביגיל ארי
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 "חנוך לנער על פי דרכו..."

 ומילוי? הקנייהקיים או ה חשיפתהיא עבודה של בבסיסו האם חינוך 

 היתה אימפריה של נימוסין וגינונים. 20-גרמניה של אמצע המאה ה

 כל ילד "התחנך" כיצד להתלבש בהתאם לכל אירוע, כיצד לאכול כראוי, 

 וגברי גרמניה התגלו בשיא  עריצד נו כיולבסוף ראינ. כיצד ללמוד באופן מעולה..

 כלומר: ה"חינוך" הזה היה חיצוני .  האכזריות והרשעות בימי השואה הנוראה.

 סערה.-כמו בגד שנושר בקלות כאשר מגיעה רוח

 היהדות מסתכלת על החינוך באופן שונה במהות.

  :"לחנוך" משהו, כמו בפסוק: המילה "חינוך" מתחברת לנו עם המושג

 .הבית "  חנוכת ר ר שימזמו"

 (, כן ירבו... )שב"ה אנו זוכים להרבה כאלו בברוכין בקיץ האחרון

 רצון.  תהליך בנית הבית מתחיל מחלום,

 החלום הזה מתפרט לתכנית אדריכלית מדויקת שמבטאת את הצרכים והרצונות 

 באופן מסורטט ,על הנייר. של המשפחה

 מהנייר אל השטח. כניתת התאח"כ מגיעים הקבלן והפועלים ומוציאים א

ואז מגיע הרגע הגדול: הבית מוכן. הריהוט מוכנס לתוכו והנה, אפשר להתחיל לגור 

כלומר: זהו הרגע שהחלומות והצרכים שהיו  "חנוכת הבית". זה הרגע שעושים  בו.

 טמונים בפנים מגיעים למימוש והגשמה.

 כך.  ו כלו רצחלמו ואותמתחיל למלא את הייעוד המקורי שעליו הבית 

 את זה ראוי לחגוג בסעודת מצוה.בארץ ובשמים.  שמחה גדולה

 

 מה שתואר כאן לחינוך במובן האנושי הוא דומה ברמה העקרונית 

 שלו. הזמן במשךאך שונה 

 כאשר מדובר על חינוך של אדם, אנו מדברים על תהליך מתמשך של הוצאה

 ועד שיחזיר  אימובטן צא משגנוז בנשמתו מרגע שי כל מהשל  מהכח אל הפועל 

 אנו יודעים שהנשמה היא "חלק אלוק ממעל" ולכן המהות שלה  נשמתו לבוראו.

 כמו השלם האלוקי שהיא חלק ממנו. ישרה ,מאירה ,קדושה, טובה,

 מבפנים החוצה במהלך חיינו.  נו וזה מה שרוצה וצריך להופיעזה מה שקיים בתוכ

 נו.מאיתאחת של כל אחד ו שנה" 120זה  "פרויקט 

 בעין טובהעל בני זוגנו, על ילדינו, על חברינו...  כאשר אנו מסתכלים על עצמינו,

שמאמינה באמונה שלמה בטוב המוחלט שקיים בפנים, ולא מתבלבלים מכל  כזו,

לכלוך, בוץ , קוצים ושאר מרעין בישין שנדבקו על הנשמה  שכבות חיצוניות,מיני 

שהתגלגלנו אליהם במהלך חיינו,  האירועיםלי גלגו תוך כדיבמהלך השנים  והגוף
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ומפיץ קווי אור החוצה שבמהלך  הזה שומר על חיוניותו, מתחזק, מתגבראז הטוב 

 יכולים להפוך לאור גדול וכללי שמאיר את האישיות.הדרגתי 

 אפשר להסתכל בעין טובה על חברו ול: חבר טובבן זוג/זה כוחו של הורה/מחנך/

 .לפלא הזה לקרות

 להתבצע ברמות שונות: במחשבה, בהרגשה, בכתיבה, בדיבורים.כול י זה

 מבוגר אחד שיאמין בו"זה ילד צריך מה שעל זה נאמר המשפט הידוע :" כל 

 ....(שיאמין בו מבוגר צריך אחד כזהכל )וגם  

לעיתים קרובות אנו מוצאים בעצמינו כל מיני מחסומים שמעכבים ומפריעים לאור 

הם לרוב פן חלק ופשוט. יש סוגים שונים של מחסומים. צה באוהחו לצאת הפנימי

פחדים תפיסות שגויות על עצמינו או על העולם, שלנו :  נמצאים בתוך התודעה

 שונים, דמיונות, משפטים שהתרגלנו להאמין בהם ואנו אומרים אותם לעצמינו

 בכלן מאמיכאשר הורה/מחנך/מאמן/חבר טוב מסתכל עליך בעין טובה ,  .ועוד

נקיה שמשקפת לך את  מראה מולךשם שקיים בך,  והטוב  הכישרונותהכוחות , 

הוא מסייע לך לראות את עצמך  שקיים בך, אורהמציאות הפנימית שלך, עם כל ה

- תוזוויו  באור מציאותי וחיובי ומתוך כך להיות מסוגל למצוא כיווני חשיבה

במהלך תה מתמודד איתן ת שאאציוהסתכלות חדשות ובונות על עצמך ועל סיטו

 והן מעכבות את האור הפנימי מלהופיע בצורה חלקה. החיים

 יש כאן פניה אל כל אחד מאיתנו: בואו נתרגל להתבונן כך על יקירינו ומכרינו

 ויש כאן גם פניה אל כל אדם שמרגיש חסום וזקוק לסיוע: "אין חבוש מתיר עצמו 

 ופנה אל הורה/חבר טוב וכדומה ושתף ימיהעוז הפנמבית האסורים" . מצא את 

 אותו במה שעובר עליך. זו התחלה טובה לתהליך חיובי של תיקון ושיפור.

 

 שנזכה לקיים יחד את תפילת רבי אלימלך מליז'נסק:

 שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם". רבה, תן בליבנו," אד

 ישראל הלינגר

 לגברים ונוערמאמן אישי 
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ט ש  מ   פָּ אשְׁ י אלהרר / ל ַאבָּ  מֹוט 

לְֶׁך ל מֶׁ ן שֶׁ  בֵּ

ל ַהִדין  ִנְכַנס אֶׁ

א ט הּוא ַגם ַאבָּ  ַהּׁשֹופֵּ

ִדין י עָּ  זֶׁה ִעְניָּן דֵּ

 

ם א רָּ ב ַעל ִכסֵּ ה ֹישֵּ  ַאתָּ

ה ׂש ְזכּות ְוחֹובָּ  ְמַחפֵּ

ֲאִני ְבחֹובֹות  ִבין שֶׁ  מֵּ

ה י ַמס ַהְכנָּסָּ  ְוזֶׁה עֹוד ִלְפנֵּ

 

הּוא ַגם אַ  גבָּ ִנְזַכר שֶׁ ב ְודֹואֵּ  א אֹוהֵּ

ַהבֵּ  ִבין שֶׁ קהּוא מֵּ ת ִהְתַרחֵּ ּלֹו ְקצָּ  ן שֶׁ

ה דֶׁ ד ַלשָּ ז הּוא יֹורֵּ  אָּ

ֲאנִָּשים ת הָּ  ִלְשֹאל אֶׁ

ִּלי ן שֶׁ ל ַהבֵּ ב שֶׁ יֹפה ַהּלֵּ  אֵּ

ם ִבְפִנים ה ִאתֹו שָּ  ּומָּ

 

ה וחיל ֲעדָּ א רָּ ב ִמְתַמּלֵּ  ְוַהּלֵּ

א לִ  ְך קֹורֵּ לֶׁ  יַהמֶׁ

ק ְוַאיֵּ  ַאִילַאיֵּה ִיְצחָּ  ה הָּ

נָּיו ם ְלפָּ  ֲאִני שָּ

ִמים ר ְוַהְכתָּ בָּ עָּ ל הֶׁ  ִעם כָּ

ַדי  ת ְבגָּ ה הּוא אֶׁ  ְמַנקֶׁ

ל ַרֲחִמים  ְביֹום שֶׁ

 

לֹום   ִנְכַנס ְלֻסַכת שָּ

 ּוַמְכִניס אֹוְרִחים

ה ִלְׂשֹמַח  א רֹוצֶׁ  ַאבָּ

יו ַהַצִדיִקים נָּ  ִעם בָּ

ִמים ַגם מִ  ִּלְפעָּ  ְתַלְכְלִכיםשֶׁ

מִ  ל תָּ ִמיםיד ְבסֹוֲאבָּ  ף קָּ

ה זֶׁה כָּ  כָּ

ְךבָּ  לֶׁ ל מֶׁ  ִנים שֶׁ

ל ִדין ב ַגם ְביֹום שֶׁ אֹוהֵּ שֶׁ
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 ועורכתיוצרת  – אפי הלינגר

 

 ? )שם, גיל, מצב משפחתי...(אז מי את

, נשואה לישראל, אמא  43אפי )אפרת( הלינגר, בת  -נעים מאוד 

, נעם 12, אוריה  15 , שחר17, עמית 19לשבעה ילדים , )שגיא 

  שנה. 17( גרים בברוכין כבר  5שיר , ו 10ורעות 

 

  -תיאור קצר של העסק 

)אפי הפקה( , אני מפיקה ועורכת סרטים , כותבת תסריטים שם העסק הוא "אפיקה" 

  ומצלמת, בקיצור עושה הכל משלב הרעיון ועד השלב המוגמר של הסרט המוכן.

 .רטי תדמיתאני עושה הרבה סרטים וקליפים לבר/ בת מצווה, קליפים לחתונות, ס

  ל מטרה.ערכתי המון סרטים לישוב במהלך השנים, בגדול אני יכולה להפיק סרט לכ

 

 מה את הכי אוהבת בעבודה שלך?

להכיר אנשים לעומק. כדי להפיק סרט טוב, אני צריכה ממש להכיר את המשפחה / 

הילד שעליו אני עושה את הסרט, אני שואלת הרבה שאלות, מבלה איתם כמה שעות 

לומים ואנחנו נמצאים כל הזמן בקשר במהלך התקופה של עשית הסרט, זה כיף כי בצי

זוכה להכיר הרבה משפחות ואנשים מקרוב, להיות עדה לרגעים המצחיקים / אני 

ערכתי מאות סרטים ואף  .המרגשים שלהם. אני גם אוהבת שכל סרט הוא אחר ומיוחד

  אחד לא דומה לשני. אף פעם לא משעמם.

 

 ום?פים מהתחיש לך טי

נייים עיקריים כן יש הרבה, אני כותבת על זה מדי פעם בפייסבוק אבל כאן אזכיר ש

  -נתחיל בנושא הצילום   -

זה כ"כ חשוב . לרוב המשפחות שמגיעות אלי אין צלמו בוידאו את הילדים שלכם!! 

כמעט סרטוני וידאו של הילדים , או שיש כמה סרטונים בודדים. זה ממש חבל. 

ולוגיה כ"כ פשוטה ונמצאת פה בפלאפונים שלנו. אל תיזכרו לצלם אותם רק הטכנ

סיום של הגן / מסיבת הסידור. זה לא כזה מעניין וסביר להניח שאף אחד לא  במסיבת

במקלחת, בארוחת ערב, מריבה עם האחים,  -יראה את זה שוב , צלמו אותם ביום יום 

ה דקה פה דקה שם. תשאלו אותם בגינה, עם חברים, בהכנות לשבת. לא צריך הרב

לאכול? איפה הם לומדים? כל מי החברים הטובים שלהם? מה הם אוהבים  -שאלות 

מיני דברים. תאמינו לי אלה אוצרות שאתם תהנו לראות בעתיד. נראה לכם שתזכרו 

וזה כ"כ מצחיק ומרגש להיתקל   הכל אבל אנחנו לא זוכרים איך הם היו ואיך הם דיברו
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ה מהעבר. שווה ממש להשקיע בזה מדי פעם. רוב האנשים מצלמים הרבה בסרטון כז

משמעותי , אבל החוכמה היא לצלם קצת כל פעם ולאורך זמן. ואם כבר כשיש אירוע 

אל תשכחו לשמור!!! דברים כאלה נוטים להימחק /להיעלם כשמחליפים  -צילמתם 

לכם שהגיבוי לא יוריד  לפי שנים. שימו לב ,פלאפונים או מחשב. ממליצה לגבות בענן

  באיכות.

 

ם ילד, להרבה הורים יש בראש משהו מסויעוד טיפ חשוב הוא להתאים את אופי הסרט ל

שהם ראו באיזה אירוע והם מתעקשים על זה למרות שהילד לא בעניין. ילד שלא אוהב 

המטרה  .אל תכריחו אותו להיות הכוכב הראשי בהפקה -לשחק ולהיות בפרונט 

מח בזה. יש פתרונות לילדים ביישנים, זה יוצא מקסים. יא שהוא יהנה וישהעיקרית ה

שלא ישיר, ואם הילד ממש לא רוצה לעשות סרט, אז לא חייבים  -שלא אוהב לשיר  ילד

)אני אתמודד אל דאגה(. בכל מקרה, לפני שמתחילים לעבוד על הסרט ובטח לפני 

יון וטיפים לתת, גם בצילום וגם שמתחילים לצלם חשוב לדבר איתי , יש לי הרבה ניס

  מוזמן להתייעץ בשמחה. באופן כללי. גם מי שלא עושה את הסרט דרכי

 

 המלצה על מוצר / שירות שאת מספקת מוצלח במיוחד?

הראשון זה קליפ, בוחרים שיר אהוב, מספרים לי על הילד /  -ממליצה על שני סוגים 

וע, הולכים להקליט באולפן של עידו ילדה / זוג , אני כותבת מילים שמתאימות לאיר

במחיר טוב( , מצטלמים בוידאו באזור ויש לנו לוי פה בברוכין )יש לנו שיתוף פעולה 

  קליפ מקסים ומשמח.

ירים ומוסיקה. בכל סוג שני אלה הסרטונים שאני עושה בשילוב אנימציות מסרטים מצו

  יוצא חמוד ומצחיק. -נושא, לכל מטרה 

 

 בת ?שלך את הכי אוה איזה שלב בעבודה

ה )בעיקר כתיבה לילדים, בקרוב נושא התוכן מאוד מדבר אלי כי אני עוסקת גם בכתיב

בע"ה( , אז אני אוהבת את שלב הרעיון העיקרי  ”אתחיל לכתוב גם ב"אותיות וילדים

 שמגיע פתאום, וממנו מסתעפים עוד רעיונות וככה הסרט נבנה לו.
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 יהלומן –אלן פוס 

 

 נעים להכיר!

 26אב לשבעה. אני יהלומן, כבר ו, נשוי 52אלן פוס, 

שנה, ויצרן תכשיטים לפי בקשה אישית של 

 הלקוח/ה.
 

  עבודות קודמות לפני שקפצת למים?

כשזכיתי  .בעברי הרחוק הייתי משבץ )יהלומים(

לעלות לארץ, התחלתי לעבוד כסוחר יהלומים עם דוד שלי ולאט לאט גדלתי ופתחתי 

 את העסק שלי.
 

 איך הגעת לעיסוק הנוכחי שלך?

חברים, משפחה ומכרים ביקשו ממני ליצר עבורם תכשיטים והבנתי שיש ביקוש 

 לתכשיטים איכותיים על פי בקשת הלקוח. 
 

 מה אתה הכי אוהב בעבודה שלך?

אני הכי אוהב לשמח אנשים. לעסוק ביהלומים ותכשיטים זה לקחת חלק משמעותי 

 בשמחות של האנשים אירוסין, חתונות, חגים וימי הולדת. 
 

 צה על שירות מוצלח במיוחד?המל

 .אני מגשים חלומות, זה מה שטוב בהזמנה אישית
 

 ספר סיפור מרגש שחווית כחלק מהעסק

שנה בערך, והסבירה לבעלה מה היא רוצה אבל משום  16יש לי לקוחה שהתחתנה לפני 

השנה היא רצתה להזמין תכשיט. מפה לשם  ��מה הוא הביא לה משהו אחר לגמרי 

שנה, הצעתי לה כמה דגמים והיא  16תכשיט שעליו חלמה אי אז לפני היא ספרה על ה

 בחרה סוף סוף את טבעת חלומותיה. 
 

 אם היית רוצה לשנות את שם העסק, איך הוא היה נקרא?

 �� blue moonאם הייתי צריך לשנות הייתי קורה לו בלו מון 
 

  /https://alainfuss.co.il  -מוזמנים בשמחה להיכנס לאתר ולהתרשם

 

https://alainfuss.co.il/
https://alainfuss.co.il/
https://alainfuss.co.il/
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 טייןש משפחת

  .םלצ ,36 ד, בןדו וא:ה

 ., מורה32רוני, בת  היא:

  יורשי העצר:

 לכיתה ה',  היהודה עול

 שי עולה לכיתה ד', 

 עוז עולה לכיתה א', 

 אורי עולה לטרום חובה, 

 '.נוה יהיה במעון בעזרת ה

שכונת אמנה,  מתגוררים ב:

 .בבניין עם המעלית

  איך הכרתם?

 ךשידו

 פז"ם בברוכין

 .םחודשי 8

 תם לברוכיןמאיפה הגע

 .ןמהוד השרו

 איך שמעתם על ברוכין? 

 ...רוני גדלה בפדואל

היא  ניגשתי למישהי בגינה, שאלתי אותה אם הם חדשים, ה מפדח שקרה לכם:מקר

 ...שנה פה 18אמרה שכן, 

 ןלנגתחביב מעניין:

 תלא שותים מיץ לפני מנה עיקרי מסורת משפחתית:

 ...בני דודים, שוקו ומצלמהדד: שלושה דברים שהייתם לוקחים אתכם לאי בו

  המלצה למקום בילוי קרוב )לילדים / זוגות(:

 !השבוע היינו בקטיף פירות בגמזו, היה מקסים
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 יהם:טויל וילד תנסי ואפר

)תלמד  6)ילמד בפדואל(, נטע בת  7)תלמד בפדואל(, יהונתן בן  11שירה בת 

 )גן ברקת( ואביגיל בת שנה )בעז"ה במעון!(. 3.5בברוכין(, אחינועם בת 

 21השגב לרחוב  עברוהגיעו מלוד ו

 60צבי לרחוב השעברו פטליס  ידורון ואורל

 קצת עלינו:

  ,בבאר יעקב ה אוירית, מהנדס בתעשיי34דורון בן  

ברישום נישואין ברבנות  -, עובדת באגף הנישואין של ארגון צהר32אורלי בת 

   .של עולים חדשים ותושבי חו"ל

  .במעון 2.5ולביא בן  'יתה אעולה לכ 5.5אביה בת , 'עולה לכיתה ג 8איתי בן 

   (:שוב תורני עם אנשים טוביםהגענו לברוכין מלוד כי חיפשנו י

 .לטייל במעיינות ואוהבים לבלות עם משפחה וחבריםבים אנחנו אוה
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 87שעברו לרחוב הצבי  נבו הדרור ותחי

 קצת עלינו:

 ט אב מגבעת שמואל. ”עברנו בי ,שלום

מר עולה לכיתה ב', ידידיה עולה לכיתה ג', ת :ה”ילדים מתוקים ב 6יש לנו 

אביעד צופיה עולה לגן שניר, אילת השחר עולה לגן אביבית, ותאומים, 

  .חודשים, עולים למעון 11ואמיתי, בני 

 דרור גדל בראשון לציון, ועובד במחשוב ברכבת ישראל, לוד. 

 תחיה גדלה בקדומים, ועובדת בבית ספר היסודי בפדואל כיועצת

  :(ישובמאוד שמחים להצטרף ל אנחנו .

 

 ילדיהם:ו 8השגב לרחוב  שעברו אבר מוח היצחק ודנ

 מלאכי עולה לכיתה ג', דניאל עולה לכיתה ו', 

 תללי עולה לטרום טרום בגן בשמבניה עולה לכיתה א', ה
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 45השגב שעברו לרחוב  כבודי ההודיה ומש

 קצת עלינו:

 שנים.  3.5מגיעים מירושלים אחרי שגרנו בה  אנחנו

חודשים. הודיה  7שלמה בן שנתיים וחצי, שקד רבקה בת  הילדים שחר

 גננת, משה מהנדס בניין. 

די ובטוחים בעז"ה עשינו קפיצה למים לברוכין בלי לחקור יותר מ

 .אוהבים מאוד לארח, לטייל ולבלות ...כוןמרנו נשה

 

 /463ההדר ליברמן שעברו לרחוב  ןרעות ודורו

 קצת עלינו: 

ה ו', הדס שירה עולה לכיתה ח', רועי עולה לכית. ילדים ב"ה 5יש לנו 

 עולה לג' , 

 .מלוד עם כמה חברים הגענו. דוד בגן חובה ונועה במעון

 .טובים אנחנו אוהבים לטייל בארץ ומצפים לחיי קהילה 
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 59הדר שעברו לרחוב ה פולק תאלעזר ושלומי

 ינו:קצת על

  .חינוכית , שלומית יועצתאלעזר מחנך

ניצן עולה לכיתה ד' וטל ', ורינתיה והלל עולות לכיתה  .בנות 4יש לנו 

  (��)מתרגשים מאוד מבית הספר הצומח. לא'

  (��לא מעט חבריםהגענו מלוד )ביחד עם עוד 

  .אוהבים לטייל ולעשות דברים כיפים ביחד

 .מתרגשים להיות חלק מהישוב ומחכים להכיר
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מתאים  –חני ויינרוט  /וך ראיתי" ..."עולם הפמיוחד לחודש אלול

 למבוגרים

פנימית ות ספרה השני של חני וינרוט ז"ל . המתאר התמודדות אמוני

 שנחתך לה משמים .הספר נכתב כשנתיים לפני מותה.עם גזר הדין 

כשפתחתי ספרים מארון הספרים היהודי, תמיד " מתוך דבריה 

 "מצאתי דברים שחיזקו אותי ונתנו לי תשובות

 
 מתאים למבוגרים -קירסטי מאנינג   /  ודו של תליון אבן הירקן""ס

של מצוקה רּות נשית, על כוחם הו סיפור יפהפה, שופע קסם, על חבז

 ואהבה לעיצוב החיים.

רומן היסטורי עוצר־נשימה על סיפורם של הפליטים היהודים שנמלטו 

 משנגחאי בזמן מלחמת העולם השנייה.

כ"פריז של המזרח הרחוק", פוגשת לי בת  : בשנגחאי, הידועה גם1939

 ת אמיצה. אלא שענניהמקום את רומי הפליטה הווינאית, ובין השתיים מתפתחת חברּו

המלחמה המתחשרים מעיבים ממעל בשעה שהן חומקות בין הרחובות הזוהרים של 

האזור הנמצא בשליטה צרפתית לבין הרחובות מוכי הייאוש של הגטו. לבסוף המציאות 

 מכריעה אותן והחברות נאלצות להיפרד. הקשה

בסערה וחוזרת  במקביל לסיפור  מהעבר אלכסנדרה שבורת הלב עוזבת את לונדון

רליה כדי לבלות בחברתם של סבתא רומי וסבא וילהלם ששוכב על ערש דווי. לאוסט

נותרו להם רק שבועות ספורים יחד, והסבים מתחילים לחשוף בפני נכדתם פיסות 

 פחתיות שנשמרו בסוד במשך יותר מחצי מאה.מסתורין מש

 
 

 ולמבוגרים מתאים לנוער בוגר – דוראנטסו  /"פיסות שמים קטנות " 

מקסים וכל כך נוגע ללב, על קשר מיוחד בין אח ואחות  ספר נוער

שננטשו על ידי הוריהם והגיעו לבית אומנה. סיפור עצוב, אך נשארתי 

 ים המקסימים האלה. עם חיוך ותקווה לעתיד טוב שמחכה לאח

הסיפור מסופר על ידי מיראקל. היא משמשת מעין אם לזאק הקטן. היא 

ה לעזוב למשפחה בלעדיו. הקשר בין צמודה אליו ולא מוכנמגנה עליו, 

 השניים הוא קשר עמוק וחזק מאין כמוהו.

מיראקל וזאק לאט לאט משתלבים בבית האומנה, מכירים חברים, מתאהבים במנהלים 

הם מקבלים הזמנה ממרתה לבוא להתארח לארוחת חג, מיראקל  וזאק נענים וכאשר 
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השניים בקשר החדש עם מרתה.  עליות וירידות יחוו להצעה ונפגשים עם מרתה. הרבה

 ותתווסף לסיפור גם כלבה חמודה.

  הסוף מאד מרגש ואופטימי, עם סגירת מעגל מפתיעה .

 

 ם לילדים בגןמתאי – ג'וליה דונלדסון /"בבות של ניר " 

בובות נייר אמיצות יוצאות להרפתקה בבית ובגינה עם הילדה שיצרה אותן. 

 דיים חזק חזק ולא עוזבות. הן מחזיקות י

האם יצליחו לחמוק מהדינוזאור, מהטיגריס ומהתנין שיפגשו בדרך? ומה עם 

המפגש עם ילדים אחרים?    "בובות של נייר" הוא ספרה החדש של הסופרת 

ן )טרופותי, לקוף יש בעיה, זוג, ועוד רבים וטובים(. 'וליה דונלדסוהאהובה ג

ספרייה, מצטרף בספר זה רגש עדין ופיוטי, שנותן  אל הנגישות והחן המאפיינים את

מקום לאכזבה ולכוח של זכרונות ילדות ויצרתיות בהתמודדות עמה. מומלץ בחום 

 לעזרת ילדים המתמודדים עם פחדים ואכזבות מכשלונות .

 מהנה!קריאה 

 רבקה לב

 

 

 

 

 

 :) נתחיל בריענון ותזכורת לחדשים / שוכחים

כבר מספר רב של שנים, מדובר בשיעור תורני חוויתי  תלמוד התורה קיים ביישוב

. בשיעורים נלמד פרשת שבוע, ספרי התורה, אחת לשבוע לפי שכבות הגיל  שמתקיים

 ך שמחה וחדוות למידה ! פרקי אבות ועל הדמויות החשובות שבתנ"ך שלנו מתו

 :)הלימוד הוא חוויתי ומשמח, ומתאים לכל ילד שרוצה

ינו לסיים את השנה בפעילות ברוכה. אחת לשבוע נפגשה כל תשפ"א ברוך ה' הטוב זכ

  ! על נושאים מעניינים וחשוביםקבוצה אצל המלמד/ת שלה ולמדנו 

ל כרגיל גם בתלמוד תשפ"ב בעזרת ה' , לפי הנחיות  משרד הבריאות נפתח את שנה"

  ! תורה

 :)לעדכוניםנא לשים לב 

 ,בברכה

 שמואל בוכריס ואורי אסולין
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ומצפים להתחיל ננות כמה מילים לילדים שמחכים נת הלימודים בקשנו מהגלקראת ש

 .כבר את הגן

 

 ילדי גן יסמין המתוקים!

  .יותמתרגשות כל כך ומצפות להכיר אתכם..לשחק יחד, לשמוח, ללמוד ולצבור חוו

 ��המשפחהו החברים עם בחופשה להנות תמשיכו...ובינתיים ��.וניפגש .עוד קצת.

 ️❤ מרב וצוות הגן

 

 ברקתגן 

 ילדים מתוקים ויקרים,

 טהורים ומאירים

 מאחלות לכולנו שנה בה נפתח ונצמח,

 שלבנו הטוב יגדל, ובו נשמח!

 שנכבד, שנאהב, שנרגיש שייכות

 שתהיה שנה טובה, מלאה במתיקות.

 ות גן בשמתצו

 

 לילדי גן סמדר התשפ"א המתוקים

 גן ולילדי יערה בגן הבאה בשנה צלחהה המון לכן ומאחלות מלא מתגעגעות אנחנו

, יראת. בחופש תהנו ובינתיים להכיר כבר ומתרגשות מחכות אנחנו ב"התשפ סמדר

 .ומירי ספיר

 

 לבוגרים של גן הדס,

 שנה חדשה עומדת בפתח,

לי בגוף תם עולים ואוולגן חובה א

 מרגישים קצת מתח.

 מאחלות לכם הצלחה בדרככם החדשה. 

 ות..תבואו לבקר, מתגעגע

 לבוגרים שנשארים,

איזה כיף שיש לנו עוד שנה שלמה יחד 

 , נרקוד ונלמד.בה נשחק, נשיר

 מחכות להפגש שוב..

 

 ולכל החדשים,

 הנחמד. מגננושמחות שאתם חלק 

את מצפות להכיר אתכם, ולגלות 

 כל אחד.המיוחד שב

 מקווה לצעוד אתכם כל השנה יד ביד.

 המון הצלחה,

 צוות גן הדס

 

 גן שניר

 ילדים אהובים!

למתוקים שעוברים לכיתה א, ולילדים  

החדשים שמצטרפים לגנינו מאחלת המון 

הצלחה בדרככם החדשה, שנה מלאת חוויות 

 משמחות, ומשמעותיות.

 מתגעגעת,  אוהבת, מחכה לביקורכם,

 .️❤ומצפה לראות אתכם החדשים 

 גננת גן שניר. -מיכל לופטגלס
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 יערה החדשים, ילדי גן

 הנה עוד רגע ניפגש

 ומאוד נתרגש...

 להכיר ילדים כ"כ גדולים, ובוגרים...

מאחלת לנו שנחווה שנה מלאת חוויות 

 טובות

בשיר, סיפור יצירה ומשחק וכך נצמח 

 ונגדל

 מחכה לכם

 ריה וצוות הגןמו

 

 ��'א כתה לעולי ברכה ��

איזו התרגשות ואיזו שמחה, הנה 

 סיימתם את גן חובה.

 החופשה כבר כמעט בסיומה.

לביהס חדש אתם נכנסים ובטח מאוד 

 ��מתרגשים

ל לכם המון בהצלחה בשנה אאח

 החדשה.

 .אראל אלה��

 ברכה לילדי גן שהם

 ��ילדי גן שהם המתוקים

 נה, תחילת השנה כבר ממתי

 ממש כאן מעבר לפינה.

 ��וד שמחות ומתרגשות.אנחנו מא

 ולהכירכם מאוד מצפות!

 שנחווה שנה מלאה  מאחלות לנו

 בחוויות טובות, 

 .םשירים סיפורים יצירות ומשחקי

 ️❤מחכות לכם

 אלה אראל וצוות גן שהם.

 

 ן אביבית המתוקיםילדי ג

 החדשפגש בגן גע קט נעוד ר

 כולם נרגשים ושמחים

 להכיר חברים חדשים

 ואהבה  ניגוןשמחה ובשיר 

 הכל מוכן עבור כל ילד וילדה

 חלת לכם שתהנו השנה חויה מא

מבורכת ומלאה בעושר של למידה 

 ומשחק

 בברכת שנה טובה ומתוקה

 .רננה.מתרגשת לפגוש אתכם

ימי בשנה ילדי האהובים שהיו ע םולכ

 לכם דרך צלחה.זו, מאחלת 

עלו לגן של גדולים, התקדמו במסלול 

 החיים.

אתם מיוחדים ותמיד יש לכם מקום 

 בי.בלי

 נה טובה ומתוקה.ברכת ה' עליכם, וש

 באהבה גדולה

 רננה.

 ברכה לילדי גן בשמת

 .מתרגשות אנו להכיר אתכם ולפתוח את הגן החדש

 ,נשיר, נרקוד, נספר סיפורים, נכין יצירות

  .נצא לחצר, נשחק במשחקים ויהיה לנו מדהים

  אני מצפה לכם ומברכת את כולנו לשנה מוצלחת

 .שנה מלאה חיוך, שמחה ונחת

 מאחלת שהילדים בגן שלנו 

 .חון ואמונהיבטאו את כשרונותיהם בבט

 ,שיגלו עולמות חדשים ומהנים

 .שבכל עת יחושו בטוחים ומוגנים

 .ושתדעו שתמיד יש לכם אוזן קשבת

 .מצפות לכם ליאת וצוות הגן
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אותם ואת  ובקשנו להכירשבהם מתחנכים ילדינו נוכיים מנהלי המוסדות החילפנינו 

 ועלם.פ

 

 ביה"ס שיל"תמנהלת  –יעל נדב 

 קצת על עצמך יספר

גדלתי בעיר . שמי יעל נדב. אני גרה ברבבה, יש לי בעל מקסים וחמישה ילדים צדיקים

אביב. הייתי קומונרית במשך שנתיים בשני סניפים -לפנית בתלחולון, למדתי באו

עברתי לגור בקרני שומרון בישיבה של בעלי ובתקופה הזו הייתי  שונים. כשהתחתנתי

 שומרון. לאחר מכן עבדתי במדרשה ליהדות. -רכזת בבני עקיבא מחוז שרון

כשיו הקב"ה קיר, שם גם הייתי סגנית. ועאת שנות ההוראה שלי התחלתי בבית ספר י

שאני עובדת כל בסך הכל מרגישה נפלא עם זה  .זיכה אותי להגיע לבית חינוך שיל"ת

 �� חיי עם ילדים. העבודה עם הדור הבא נותן הרבה תקוה כי אתם מקסימים

 

 ת?רוצה להיות מנהל מתי החלטת שאת

  !יבל ברגע שנכנסתי לכיתה, התאהבתלקח לי זמן להחליט שאני רוצה להיות מורה... א

ה שיותר משם הדרך לניהול היתה מאוד ברורה לי. היה לי ברור שאני רוצה להשפיע כמ

 .חינוך של תלמידי עם ישראלהעל 

 

 ?בניהול תאוהב מה את

בעיקר את קולות הילדים בבית הספר, קולות של למידה, של שינון, של   ?הכל! לפרט

אוהבת  .אמינים בעצמםהבת לראות שתלמידים מצליחים ומאני או ...משחק, של צחוק

שאנחנו יחד שותפים  מאוד את ההורים של התלמידים. מדהים לראות שההרגשה היא

אוהבת את הצוות שאני עובדת איתו. כולם חולמים גדולים  להצלחת התלמידים

אמנם יש אתגרים ולא תמיד הכל פשוט אבל המטרה ברורה,  .ומגשימים ענקיים

 .ני מרגישה שהקב"ה הולך איתי לאורך כל הדרךתפים שלי רוצים שנצליח יחד, ואהשו

 

 ?מה היית עושה אם לא ניהול

 .פאת ילדיםרו

 

 סיפור מרגש שקרה לך במסגרת התפקיד

לאחר שפרסמנו את שירת ההמונים בסוף השנה, חילקנו לתלמידים גלויות עם ברקוד 

 ?(I can be anything -) זוכרים  על מנת שיוכלו לתת למישהו שמאמין בהם לשיר

 .מבחינתי זה הכל .לתת לי את הגלויה יש תלמידה שאני מלווה אותה אישית שהחליטה
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 ?משהו שהתפקיד לימד אותך על עצמך

למדתי שאדם צריך לעשות את כל ההשתדלות שלו כדי להצליח, לחשוב קדימה ולפעול 

 ב"ה מנחה אותי ונותן לי סימנים לאורך כלביסודיות ובנחישות. עם זאת למדתי שהק

תי מאוד הדרך שהוא איתי. למדתי שתפילה )בעיקר התפילות האישיות שלי( מחזקות או

 .ונותנות לי להרגיש קרוב לקב"ה

 

 ?לילדי ברוכין ימה תאחל

יש לכם ישוב מקסים והורים מקסימים שאני כמנהלת יכולה להעיד  ,ילדי ברוכין היקרים

הכיר תודה לכל השותפים שזו זכות להיות שותפה שלהם. אני מאחלת לכם שתצליחו ל

 .דבחייכם. זו תכונה גדולה מאוד ובסיסית מאו

ת בית חלת לקהילת ברוכין ובפרט למתוקים העולים לכיתה א' הצלחה רבה בבניאני מא

חינוך בישוב. מאחלת גם הצלחה רבה לנעמי המנהלת, שאני מכירה אישית... זכיתם 

 !באשת חינוך ממדרגה ראשונה

 

 ברחוב הצביהמעון מנהלת  –לוסי מורגן 
 

 קצת על עצמך יספר

 .יש לי ב"ה שבע ילדים ואחד עשרה נכדים .מפדואל שמי לוסי מורגן
 

 ת?רוצה להיות מנהל מתי החלטת שאת

 .שוב הציעו לי להיות מנהלתאחרי שהגענו לי
 

 ?בניהול תאוהב מה את

 .את תחושת הסיפוק ולתת לילדים
 

 ?מה היית עושה אם לא ניהול

  .ערעובדת עם נו
 

 סיפור מרגש שקרה לך במסגרת התפקיד

ליווינו באחד המעונות ילד שאמא שלו נפטרה ובבית היה חסר לו החיבוק והחום כי 

גם על ליקוי ראיה  גילינובליווי שלו  .לסבתא היה קשה לקחת את המקום של האמא

 .חשעיכב את ההתפתחות שלו והטיפול ממש עזר לו לפרו
 

 ?על עצמךמשהו שהתפקיד לימד אותך 

 .לדעת להקשיב ולהגיב אחרי מחשבה וסבלנות
 

 ?לילדי ברוכין ימה תאחל

 ):שרשנה של בריאות פריחה ואו
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 ברחוב השגב המעוןמנהלת  –גיתית פלדמר 

 

 קצת על עצמך יספר

שנה. רובן בקרוואן. לפני  17רה בברוכין כבר ג .הלישמי גיתית פלדמר, במקור מש

 .בית קבע בישובחודשים זכינו ברוך ה' להכנס ל

 

 ת?רוצה להיות מנהל מתי החלטת שאת

ני נהנית ללמד באופן כללי זה היה כשהבנתי שא? מנהלת באופן כללי או מנהלת מעון

 . את העבודה עובדות חדשות בצוות שלי

מאד כי זה היה  לפני שנה כשבישוב חיפשו מנהלת למעון החדש. חששתי -מנהלת מעון 

 !ש שמחה על ההחלטהתחום שלא הכרתי אבל אני ממ

 

 ?בניהול תאוהב מה את

 .להדריך וללמד את הצוות

 

 ?מה היית עושה אם לא ניהול

 .מגיהת ספרים

 

 סיפור מרגש שקרה לך במסגרת התפקיד

 ...רק שנה בתפקיד אז עוד אין לי סיפור ממש מרגש לספר אני

 

 ?משהו שהתפקיד לימד אותך על עצמך

 .ייל ממה שחשבתשאני יכולה לעשות יותר דברים במקב

 

 ?לילדי ברוכין ימה תאחל

שיגדלו ויצמחו, שיזכרו שכל אחד מהם הוא אוצר ייחודי, ושכל אחד ואחת מהם יצליח 

 .להביא לידי מיצוי בצורה השלמה ביותר את הכוחות והיכולות שיש בו/בה

 

 סיום?, לומשהו אחרון

 .פרגןכיף לעבוד בברוכין! יש כאן הורים מהממים שיודעים להעריך ול
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 עלי זהבת "מיאאולפנת מנהלת  – שטינמץאה ל

 

 קצת על עצמך יספר

 .ץלאה שטינמץ גרה ביישוב אבני חפ

 ת?רוצה להיות מנהל מתי החלטת שאת

זה לא היה מתוכנן ופשוט קרה.  הקב"ה שלח לי שליחות מיוחדת ויקרה שמרגשת אותי 

 בכל יום ויום מחדש.

 

 ?בניהול תאוהב מה את

התלמידות וההורים ואת ההזדמנות לחלום ולהגשים  הצוות,-האנשים את המפגש עם

 .תהחלומואת 

 

 ?מה היית עושה אם לא ניהול

 .הכת כתנמח

 

 סיפור מרגש שקרה לך במסגרת התפקיד

 .להיות חלק מהקמת אולפנה בישראל היא סיפור מתמשך ומרגש מאין כמוהוהזכות 

 

 ?משהו שהתפקיד לימד אותך על עצמך

  .ום לכולם ב"השבלב יש מק

 

 ?לילדי ברוכין ימה תאחל

שימשיכו להיות מלאי אנרגיות ברוכות ויזכו להפיץ מתוך שמחה גדולה מהטוב שבהם 

 .ילעמ"
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 ת ברוכין"מיישיבת אמנהל  –שטבון יאיר הרב 

 קצת על עצמך ספר

 חילה הסבה לסיעוד. נשוי למוריה שעובדת במחקר רפואי ולאחרונה הת

אים בלי עין הרע שאחד מהם בשנה הבאה מצטרף לישיבת אמי"ת חמישה ילדים מופל

 ברוכין )כי על חינוך לא מתפשרים(.

בדרך עברנו ביישובי השומרון אבל הלב תמיד בנתניה עיר  .שנים 8גרים באריאל כבר 

היות ממקימי ילדותי. בתפקיד הקודם שימשתי כראש ישיבת אמי"ת אלירז וכן זכיתי ל

 .תיאל הוא מורי ורבי"מסע ישראלי". הרב קש

 

 ?רוצה להיות מנהל המתי החלטת שאת

כתבתי מאמר על הישיבה שאקים. המאמר נכתב בעקבות "גלויות" )למבוגרים  'בכיתה י

 .בינינו שזוכרים את המושג( שנגזרו עליי בישיבה התיכונית

 

 ?בניהול אוהב המה את

המעשה החינוכי בצורה . הניהול מאפשר לחלום את לפני הניהול יש את האהבה לחינוך

 .רחבה, לשנות סדרים ולחלום בגדול

 

 ?מה היית עושה אם לא ניהול

 .רב קהילה בשכונות הדרומיות בנתניה או חוזר לקבע

 

 סיפור מרגש שקרה לך במסגרת התפקיד

אבל אני דוקא נהנה מלפגוש בוגרים  וך.לכולנו יש הרבה סיפורים מרגשים מעולם החינ

נו הצנועה לתהליך תפתחו וגדלו, אבל יודעים להצביע על תרומתולראות כיצד הם ה שלי

 .הצמיחה

 

 ?משהו שהתפקיד לימד אותך על עצמך

 ..שאני מאוד אוהב מפגש עם אנשים, ללוות, לתת עצה טובה וכו

 

 ?לילדי ברוכין מה תאחל

זכיתם לגדול בדור של גאולה בתוך יישוב מופלא ששייך לגאולת ארצנו בכלל ולשומרון 

ם והכי חשוב . מאחל לכם שנת לימודים מלאה בהתפתחות רוחנית ויראת שמייבפרט

 .להקפיד על כיבוד הורים )ומורים(
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 וכמובן רצינו להכיר גם את המעון השיקומי החדש.

 ?מי אנחנואז 

 .3 -מעון שיקומי הראשון בסוגו בשומרון. מיועד לילדים בגילאי חצי שנה -מעון פרח

כיתות שיקומיות לילדים עם עיכוב התפתחותי, פגיעות מוטוריות  2במעון שלנו 

 .וכיתה לילדים על הרצף האוטיסטי,ותסמונות גנטיות

 

ה, טיפולים מגיעים אלינו ילדים מכל השומרון, אשר זוכים קודם כל לאהבה גדול

מקצועיים וליווי צמוד ואישי. במקום יש חלל גדול, נעים ומרווח ובו חדרי טיפול 

חדשניים כמו חדר סנוזלן שמרגיע ומסייע לילדים עם קשיים בויסות חושי, חדר צפיה 

ותקשוב לטיפולים פרטניים, אזורי משחק מותאמים ובימים אלו יש התקדמות גדולה 

תוך מתחם המעון, שתשרת במהלך היום את ילדי המעון בבניית הבריכה הטיפולית ב

 .לטיפולים הידרותרפיים במים, ובשאר הזמן את תושבי השומרון

פרח זה מעון! סדר היום שלנו מתנהל כמו בכל מעון אחר, מפגשים, תפילה,  -לפני הכל

 !קבלת שבת, שירים וריקודים. כי הכי חשוב ליהנות ולהיות ילדים

 

נים כי שילוב זהו הסוד. ולכן אנחנו כל כך שמחים שהתאפשר לבנות אצלנו בפרח מאמי

את המעון שלנו מול המעון היישובי. אנחנו בטוחים שבע"ה שיתופי פעולה ביננו יביאו 

 !טוב גדול לשני הצדדים

 

מתרגשים ומצפים לפתוח את השנה, עם הצוות המקצועי והמדויק ביותר שיעשה הכל 

 !למען הילדים

 

 .ת המעוןהדס וצוו
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וכדי להכיר קצת יותר טוב את מנהלת בית הספר החדש שקם פה, אצלנו בברוכין, 

 מנהלת.פן הבקשנו מאפי הלינגר לראיין את נעמי או

 

 -יגי את עצמך ומה עשית עד היוםהצ

. גדלתי בקרית ארבע , כיום 45עמי אופן, עוד מעט בת שמי נ

, הייתי מורה הרבה שנים .עוד מהשירות לאומי ( גרה ביצהר )

י' ורכזת חברתית -ח' באלון מורה, מחנכת ט'-מחנכת כיתות ה'

במעלה לבונה . העברתי קורסים ביהדות באוניברסיטה 

שומרון" , בי"ס יסודי בשבי שנים האחרונות ניהלתי את בי"ס "ה העשר תבאריאל, באח

  שומרון. ב"ה אני אמא לעשרה ילדים וסבתא לשלושה נכדים.

 

 אפשר לשאול למה עזבת?

, הרגשתי שעשיתי את שלי. הגעתי לבי"ס כשהוא היה על סף סגירה , נתתי את כל כולי

ים האלו. יכולתי להיות שם עוד השקעתי שם המון. בית הספר ממש עבר מהפך בשנ

מאוד אוהבת את המקום, זה יותר נוח לי, קרוב לבית. יש שם אנשים שאני שנים, אני 

תה . אבל הרגשתי שנכון לעזוב כי לכל דבר יש את הזמן שלו. העזיבה הימאוד אוהבת

אבל הרגשתי צורך להתקדם הלאה, ולהישאר יותר מדי  .לא פשוטה כי זה הבייבי שלי

  באותו מקום זה גם לא בריא. זמן

 

  -הספר שעומד לקום כאן, מה המיוחדות שלו תארי את בית 

החלום הוא להקים בית ספר שילדים יגיעו אליו בשמחה. שירגישו אהובים ושלא 

, בחוכמה. במידות, ביראת שמים -שופטים אותם. ומתוך כך יצליחו לגדול בכל המובנים 

לתת לנשמה הטהורה שלהם לצמוח וליעוד שלהם ו ,התפקיד שלנו זה לא להרוס

, ומתוך זה , את הכוחות שלולנסות לזהות בכל ילד את הנקודה המיוחדת שלו .משלהתמ

  להצמיח אותו. זה אתגר גדול.

ינות אמיתית בתוך האתגר יש הרבה רצון להצליח להכיר את כל העולם ולהיות במצו

לא ממקום שכולם צריכים להגיע לרף ציונים כל ילד צעד אחד קדימה.  ברמה של להביא

 , אלא שכל אחד יתקדם מהמקום שלו. השוואה לאחריםם או במסוי

   אני טוב בזה ואני יכול לשנות דברים ולקדם דברים בזכות זה. -שילד ידע
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  איך זה נעשה בפועל?

ים מורים שרוא -זה הדבר הראשון  .בוחרים מורים שאוהבים ילדים  -הכי חשוב 

ר גדול ולא מתוך עייפות בהוראה חינוך ושליחות ובאים לעבודה מתוך שמחה ואו

  וכבדות .

במקביל, לנסות ללמד בשיטות הוראה שמאפשרות לילדים לצמוח לכל מיני כיוונים, 

 בע"ה בבית הספר שיקום בברוכין ילמדו בשתי שיטות :

 

נשתמש בה בעיקר לשיעורים שקשורים   -שיטת ההוראה הפרונטלית  -השיטה הרגילה 

פ"ש , תורה, חינוך, כישורי חיים . הילדים לומדים  -יותר למהות. פחות למיומנויות 

מהדמות של המורה , רואים את הגישה שלו לנלמד ומתעצמים מכך וכן לומדים להכיר 

  את החברים דרך הלמידה.

 

ת מרחב, הרעיון הוא שהכיתה מחולקת לקבוצות עבודה כית -השיטה הדיפרנציאלית 

עבודה בחוברת, יצירה,  -השיעור  וכל קבוצה יודעת בדיוק מה מצופה ממנה במהלך

הקבוצה המורה ישוב כל כמה דקות להקניה ולבדיקה איפה   משחק, חקר וכו'.

 כל קבוצה לומדת מה שרלוונטי לה. המורה יכולה לראות במהלך השיעור  עומדת.

בדיוק איפה כל ילד נמצא. ככה גם אין בעיות משמעת וגם אפשר להגיע לכל אחד. 

פופים, שטיח.  -יש מתחמי ישיבה יפים  -פית לילדים ילה וגם כיהשיטה הזו מאוד יע

  הכל מאוד יפה ומזמין.

 

  הענין הוא לשלב בין שתי השיטות וככה לקחת את היתרונות של כל שיטה.

 

  אני מבינה שהצלחת לגייס צוות לבית הספר?

אבל  מחנכות כולן מאירות פנים מאוד. לא כולן צעירות 3יש   יש צוות מעולה ב"ה.

מיא ש. בסייעתא דכולן יחסית צעירות בהוראה ומאוד מעוניינות ללמוד שיטות חדשות

גדולה מצאתי מורות שכל אחת מתמחה בתחום נוסף שהוא מאוד נצרך בבית הספר, אז 

המורה להתעמלות היא גם רכזת טיולים והיא תעביר שיעור על אהבת  -  זה מכפלת כוח

אחת המחנכות  גם מבחינת הלב וגם מבחינת הידע.הארץ, ותיתן לילדים חיבור רגשי 

המתמחה במדעים יש מחנכת המתמחה שהתחום שלה הוא מתמטיקה, יש מחנכת 

באומנות והיא תביא את הכיוון הזה . חוץ מזה יש לנו רב ביה"ס שילמד תורה בכל 

 הכיתות ומורה מקסים למוסיקה.
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  כמה ילדים יש במחזור א'?

כיתות  2בנים. כיתה אחת של בנות ו 41בנות ו 35ילדים ,  76 נכון לעכשיו אנחנו עם

  בנים.

הם יהיו הגדולים והמשפיעים בבית הספר  -לדים המתוקים של מחזור א' זכות גדולה לי

  שלנו.

 

 מה העקרונות החינוכיים הכי חשובים בעינייך?

ה אבל אחד העקרונות שמלווים אותי זה העיקרון של לחנך באהבה. נשמע סיסמה גבוה

למסקנה כל אחד יכול לחשוב על החיים שלו ולראות מה קידם אותו ומהר מאוד יגיע 

שהמילים הטובות הם מה שהצמיחו אותו הרבה יותר מאשר הגערות וביקורת. כמובן 

וצריך גבולות מאוד ברורים אבל חשוב שזה יבוא מתוך אהבה ולא  שגם לזה יש מקום

  מתוך אגו וכבוד.

י היא להתייחס לילד כאל מבוגר, בכבוד בסיסי. ואז כשאתה מכבד בנוסף, התפיסה של

חזרה ולומד לכבד את עצמו ואת הסביבה שלו. כשאתה מסתכל על ילד  אותו הוא מכבד

ומבין שממנו יכול לצמוח הרמטכ"ל הבא או הרב הראשי הבא אתה קולט   בכיתה א'

  ראית אחרת.שהילדים הקטנים האלה הם נשמות ענקיות . ואז כל השליחות נ

 

 איזה אתגרים עומדים בפני בי"ס צומח ?

הם יבילים ולא מבני קבע זה גורם לנו לחשיבה מחוץ לקופסא קודם כל זה שהמבנים 

 איך להתנהל מבחינת הפסקות וכו'. צוות חדש שאין לו כ"כ ממי ללמוד.

את  -אתה יכול לבנות מה שאתה רוצה מאפס  -בגדול בי"ס צומח זה אתגר מבורך 

סורת. גרה והאירועים המיוחדים, כל מה שאתה עושה עכשיו הופך להיות מנהלים והשה

  חשיבה לטווח ארוך ולא אוטומט והרגלים של שנים שקשה לשנות.

 

העשרה לילדים מחוננים , או עזרה   חוגים? מה לגבי העשרה בכיתות? אומנות?

 למתקשים?

יצירות וזה תמיד קשור  םבחלק מהשיעור מכיני .שיטת המרחב מאפשרת את זה ממש

דרמה, מוסיקה, אהבת הארץ ואפילו חוג לנושא הנלמד. חוץ מזה יש שיעורים באומנות, 

  אנגלית.

לגבי חוגים אנחנו לא הולכים דרך קרן קרב, נגבה תשלום עבור חוגים והם יהיו חלק 

  מהמערכת .

לפי רמתו ינתן להם מענה בקבוצות הלמידה, כל ילד  -ילדים מחוננים / מתקשים 

  וצרכיו.
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שנת הלימודים תיפתח בראשון לספטמבר או רק אחרי החגים, לא ברור כרגע אם 

 האם תוכלי לעדכן מה הצפי?

באופן אבסורדי המנהלים תמיד יודעים אחרונים. ואני אשמח שכל מי . הלוואי שידעתי

ששומע משהו בחדשות שיעדכן אותי כי זה ערוץ המידע היחיד שאנחנו מתעדכנים 

  ….דרכו

ה ויהיה סגר אנחנו נלמד בצורה שמשלבת גם זום וגם אני כן יכולה להגיד שגם במיד

לימוד דרך אתר בית ספרי ונשתדל שהמטלות יהיו פשוטות וקלות , באופן שהילד יוכל 

  להיכנס לשם לבד.

 

  מה הציפיות שלך מההורים?

הרגשנו את גלי האהדה  .קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שפנה והציע עזרה

  דינמי ואכפתי ועושה חשק וכיף לבוא. ,הישוב מאוד פעילשעטפו אותנו, 

מון ושותפות. זה קצת כמו אמא ואבא שאם לא אשמח שנלך ביחד יד ביד, מתוך א

  מסתדרים יש בלאגן.

 

נוכי במה שעובר על הילד. ואנחנו יאם יש בעיה חשוב שהורים ישתפו את הצוות הח

   ם וננסה לסייע בכל מה שנוכל.נהיה שותפי

 

 


