
תשפ"א איירברוכיתון   

 

  

 

 

 

 

 יסוד כסא ה'
 

 הרב קוק כותב באורות:

במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות  אין המדינה האושר העליון של האדם. זה ניתן להאמר

גדולה, שנשארו המוני האידיאות, שהן עטרת החיים של האנושיות, מרחפים ממעל לה, ואינם נוגעים בה. מה שאין כן 

מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהויתה תוכן האידיאלי היותר עליון שהוא באמת האושר היותר גדול של 

מדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כסא ד' יד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר, והיח

שזהו באמת האושר היותר עליון. אמת, שאושר נשגב זה צריך  בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד,

 להיות האושר היותר גדול.הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך, אבל לא מפני זה יחדל מ

 

יסוד  -עצמאות מפגישים אותנו עם ההגדרה הזו של הרב קוק למדינת ישראל -ימים אלו שבין יום השואה ויום הזכרון

 במלוא עומק משמעותם. -  כסא ד'

במלחמה עם עמלק מיד אחרי צאתנו ממצרים נאמר: "ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר" ורש"י 

כי יד על כס יה ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית ומהו כס   :מביא

ואף השם נחלק לחציו נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של  ולא נאמר כסא

 עמלק כולו וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם...

כסא ה' היא המלכות של עם ישראל בעולם, בזמן שכולה מכוונת להופעת השכינה, כפי שנאמר על שלמה המלך: "וישב 

)דברי הימים א, כט, כג( והמתנגד הראשי  ויצלח וישמעו אליו כל ישראל"למלך תחת דויד אביו  שלמה על כסא ה'

אינו שלם גם שמו של הקב"ה  להופעת מלכות ישראל הוא עמלק, כלומר הוא נלחם בכסא ה', וכשעמלק מצליח והכסא

 לא מופיע בשלמות עד אשר ייכרת זרעו של עמלק.

ח מלכות שלמה, שוב מופיע עמלק במלוא עוזו ונלחם בנו וכאז כן עתה, ערב הקמת המדינה, יסוד הכסא, שממנה תצמ

מלחמה עצמית רק בגלל היותנו נושאי המוסר האלוקי )כפי שכתב הצורר ימ"ש( ומתוך העפר והאפר אנו קמים 

  ומתנערים ומייסדים ממלכה שכל חפצה שיהיה ה' אחד ושמו אחד.

 

 הרב משה פליקס
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הבינלאומיים על חלוקת הארץ, שאל בן גוריון את יצחק טבנקין, שהיה מאבות התנועה הקיבוצית, כיצד באחד הדיונים 

בן גוריון  ."לא, אל תסכים להצעה הזו" :למחרת השיב לבן גוריון ."עליי להתייעץ" :עליו להחליט. טבנקין השיב לו

 ."נפטר, ועם הנכד שלי שעוד לא נולד התייעצתי עם הסבא שלי שכבר" :שאל עם מי התייעץ טבנקין, והוא השיב

 .כלומר, התייעצתי עם העבר ועם העתיד, שיש לי אחריות כלפיהם, גם אם הם לא נוכחים כאן פיזית

 

 תושבים יקרים,

 אנו בתקופה בה העבר חודר בנו בטקסים, במילים, בזכרונות והעתיד עוד לפנינו.

 מרון וירושלים, השגי המדינה העם וההתישבות בכלל.שנים לשחרור השו 54שנות עצמאות למדינת ישראל,  73

זכינו השנה לקליטה ענפה, מלאה בשפע של אנשים טובים. ועם כח זה של הגדילה, נתקדם ונקדם את ישובינו ואת 

 ישוב הארץ בכלל.

 

מאמצות לאחרונה זכינו לערב קליטה נוסף, של השכונות המתאכלסות בימים אלו וזו הזדמנות להודות לכל המשפחות ה

הדואגות לקליטה חמה ונעימה, לועדת קליטה וקליטת פנים שלא מפסיקות לעבוד ולהביא לברוכין אנשים טובים  –

 ולקלוט אותם בשמחה.

 

בזכות ועדת קרקעות והמתנדבים הרבים, זכינו לטייל כולנו בפסח ברחבי הישוב הפורח. מזמינים אתכם להמשיך 

 חיברת חמד ובכלל מסביב.ולטייל ברחבי הישוב, עמדת הטנק 

 

 . ארכיון ישוביאנו עובדים בימים אלה על  -וכחלק מללמוד מהעבר ומהעתיד 

 כתבות, תמונות ועוד מוזמנים לפנות לרונית, אליעזר רוזמן או לאיציק דוידסון. –נים יתושבים שיש להם חומרים מעני

 

 חודש טוב ובשורות טובות!
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 ועדת מתנה

 לאחרונה התחיל בפעולתו צוות מתנה..  מה זה צוות מתנה?

אנו זוכות להפגש עם יולדות בזמן משמח, מתיש ומיוחד... לרוב אנו נפגשות עם כל יולדת כשבועיים אחרי הלידה. אנו 

 מעניקות לה מתנה ומידע מטעם הישוב. בודקות האם ניתן לסייע או לתרום במשהו. מקשיבות ומפטפטות...

 רגישות זכות גדולה להכנס לבית של יולדת אפילו למספר דקות ע"מ לשמוח איתה, להאיר פנים ולצ'פר.אנחנו מ

 נסיכה בבגד החדש!\קיבלתן מתנה? רוצות לשתף שלחו לנו תמונה נשמח של הנסיך

מי שמעוניינת להצטרף לצוות המנצח של חברות "ועדת מתנה" מוזמנת בשמחה.. ניתן לפנות אל שילה פסקרו 

 או לרונית שבטל. 0504776448

 שמחות אצל כולם...

 

 ועדת יולדות

 וועדת יולדות מזמינה אותכן להצטרף..

 ״ טוב שכן קרוב מאח רחוק״...

 הוועדה אחראית לסיוע לנשים אחרי לידה במספר תחומים:

 * ארוחות ליולדת לאחר הלידה. 

 זמן למפגש נשי מהנה משולב עם תכנים רלוונטיים.  -* מפגשי בוקר לאמהות

 * מתנה לכל יולדת. 

 * מפגשים פתוחים בנושאי הריון ולידה. 

 * סיוע בכל מה שנדרש במידת הצורך. 

בהזדמנות זו, נשמח להגיד תודה רבה לכל המבשלות שמפנקות את היולדות ונשים שאינן חברות בקבוצת הווצאפ 

 מוזמנות להצטרף.

 �💐�רק בשמחות

, נוית יהושע, איילת פישר, תלמה כהן, מיכל ריינשמיט, דניאלה שרעבי, הילה ראובן, חברות הוועדה:יעל מלכיאלי

 .רדנילסלי קו, גילי לוי, שילה פסקרו

 

 

 ועדת דת

 חזון ומציאות! -חדש בברוכין 

לימוד הלכה למעשה של כל ההלכות המעשיות בארבעת חלקי  -החזון 

 השולחן ערוך

איך עושים את זה במציאות? באים לשיעור צורבא מרבנן בימי ב' בבית 

 .20:30הכנסת אחרי ערבית של 

 למעשה.שנים מקיפים את ארבעת חלקי השולחן ערוך הלכה  4תוך 

עד שבועות נלמד נושאים הלכתיים שקשורים לפרשת השבוע 

 ומשבועות נתחיל את הסבב של שולחן ערוך על פי הסדר

 את השיעור יעביר הרב אורן טרבלסי )תושב חדש בישוב(

 תודה רבה לרב טרבלסי!

http://www.tzurba.com/main.aspx 
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בחוץ פורח ומרגש. הרגשה של התחדשות שמגיעה יחד עם ימים עוצמתיים ולא פשוטים לאומה  הכל –חודש אייר 

 היהודית  שנמצאים בתוך ימי ספירת העומר: יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות. 

נולדה באייר וקשורה בתולדות המדינה ויאנוש קורצ'אק  –בחרתי בשתי דמויות שמתקשרות לחודש זה. גולדה מאיר 

 שהיווה דמות מופת כמחנך וכאדם ולצערנו הרב נרצח בשואה. 

 : גולדה מאיר

מדינת ישראל לא תישא בתוכה אפשרות שאיש ואשה "גולדה התייחסה באחד מנאומיה ליחס למבוגרים:  •

לדם. הם ישאו את ימי שיבתם בשמחה ובאושר מתוך הרגשה יוהמגיעים לגיל השיבה יקללו את יום ה

 ". זקנתם יודעים לכלכל אותם גם לעת שהחברה והמדינה, אותם שרתו בעבודתם במשך שנים רבות,

)זרים או קרובים( מקרין ומשמעותי לחינוך ילדינו. כשאנחנו  כהורים למבוגרים מאיתנו היחס שלנו -

מעריכים, מכבדים את דעת הורינו הן ביחס החיצוני אליהם והן ביחס הפנימי, האישי שלנו ביננו לבין עצמינו, 

ילדינו מבינים ומרגישים את המסר ורואים בכך מודל. זהו נושא שלעיתים טעון ולא  –גם כשזה לא קל לנו 

 ישום וכנראה לא סתם השכר עליו כל כך גדול. פשוט לי

 

לעיתים אני כאמא רואה פגם כלשהו בילדיי ומתקשה להשלים איתו. הוא נראה לי באופן אובייקטיבי קשה   •

להיות לא יפה היה הברכה האמיתית. "להתמודדות. לכן הופתעתי וגם שמחתי לקרוא את דבריה של גולדה :" 

משפט זה מזכיר לי כי כל נתון הוא  –את המשאבים הפנימיים שלי"  להיות לא יפה הכריח אותי לפתח

סובייקטיבי ויש לאדם עצמו וגם לילדנו את הכח והיכולת להסתכל עליו דווקא כיתרון  ולמנף אותו לטובתו. 

 .יהפוך ליתרון אצל ילדינו –לעיתים דווקא דבר שנראה בעיננו כחיסרון  

צעיר מאוד, מה בדיוק אדם רוצה לעשות כאשר יגדל. חשוב הרבה אין זה חשוב באמת להחליט בגיל " •

יותר שתחליטו על דרך בה אתם רוצים לחיות. אם תהיו ישרים עם עצמכם וישרים עם חבריכם, אם 

זה  –תיקחו חלק במאבקים שטובים לאחרים, לא רק לעצמכם, הרי נדמה לי שזה מספיק. ואולי מה תהיו 

 ".כבר פחות חשוב

אני קצת  -שתות החברתיות את ההתעסקות הרבה בהגשמת חלומות, בהצלחות, בהישגים אני רואה בר

חוששת לשכוח את המטרה הפשוטה והבסיסית שמגולמת במשפט המצוטט :" בחירת הדרך"= כדתיים הדרך 

שלנו היא דרך התורה , עבודת ה' שמתוכה מגיעים גם הערכים:  יושר, אכפתיות ועזרה לאחר . הלוואי ואזכור 

 זאת תמיד. כאדם וכהורה. 

 יאנוש קורצ'אק:

לפעמים אני פוגשת  –" ?"שנות הילדות שלנו הן הן שנות החיים באמת, על שום מה ולמה אומרים לנו לחכות  •

הורים מקסימים שעסוקים בעתיד ילדיהם . הם דואגים ממנו, משקיעים בו וכתוצאה מכך לעיתים הם 

את הילד שממש עכשיו חי, מתפתח, מתמודד בהווה. אני מאמינה גדולה בערכים,  -מפספסים את הרגע

במה  –נו כהורים להביט בילדים בהסתכלות מעבר אך במקביל אני מאמינה שלכל רגע יש יופי ותפקיד ועלי

 שהם עכשיו ולראות את המכלול בהם, עכשיו! 

 

 

 

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%94
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 ! "לא מוכשרים, לא מוצלחים או מבוגרים –אהבו את ילדכם ללא קשר למי שהם  •

"אל תעניש את עצמך אם אתה לא יכול לעשות דבר מסוים עבור ילדך. כל שעליך לזכור הוא ששום דבר לא  •

יש שחושבים שרגשות אשמה הם חלק מובנה והכרחי  -."שביכולתך לעשותנגמר עד שעשית את כל מה 

בהורות. עלינו לזכור את השקפת היהדות על חזרה בתשובה ואעזר בדבריו של יאנוש קורצאק : אנו כהורים 

וגם כשאנחנו טועים אין טעם להעניש את עצמינו ולאכול את  –בוחרים בכל רגע לפי מה שביכולתנו לעשות 

פנים )פעולה שלוקחת מאיתנו את הכוחות( אלא עלינו להתגייס ולגייס את כוחנו לחובתנו ההורית עצמינו מב

 ולהיות עם הפנים קדימה , ללמוד ולשפר , למען ילדינו.  

ישנם המון ציטוטים וכתבים מדהימים ומעשירים של יאנוש קורצאק שכמובן מומלצים לקריאה כהורים  •

ר לעצמי את המושג "דוגמה אישית" שחוזר ברבים מהסיפורים על האיש וכאנשי חינוך אך אני רוצה להזכי

ילדיו הייתה עמוקה –המוכשר והייחודי הזה שגם סופו מראה כמה פיו וליבו היו שווים ואהבתו את תלמידיו 

 וכנה. 

 שנזכה לחנך את ילדינו על פי הערכים בהם אנו מאמינים בשמחה, אהבה ואמונה. 

 מיכל כרמי

 

  

 

יָקה י אלהרר / ַאֲהָבה ַעתִּ  מֹוטִּ

 חֹוֵלם ָעַלִיְך ַבֵלילֹות

ָך ַכר בְּ ָכל ֲחֻתָנה ִנזְּ  בְּ

ל ת ַהכֹּ פֶׁ ּׂשֹורֶׁ  ֵיׁש ָבְך ֵאׁש ׁשֶׁ

 ַכָמה ָעלּו ֵאַלִיְך

ת ָפַנִיְך אֹות אֶׁ  ִלרְּ

ֵמְך ֵלָמה ִעם ַעצְּ ֹּא ׁשְּ  ַאְך ַאתְּ ֲעַדִין ל

 

מּוָהיּו  ָחלְּ  ַׁשֲאַנִנים ׁשֶׁ

ָך מֹוָצא אּו בְּ  ּוָמצְּ

ָך בְּ ִקרְּ ל חֹוָמה בְּ  ַהר ׁשֶׁ

ד סֶׁ חּו ַׁשֲעֵרי חֶׁ תְּ ִנפְּ ַאַחר ׁשֶׁ  ַאְך לְּ

ָך ַבִית ָוַגן נֹות לְּ  ָנַתָת ִלבְּ

 

ִתי, ַתָמִתי, ָיָפִתי,  מֹוַלדְּ

ָעִרים מֹוִביִלים  ֵמָאה ׁשְּ

אֹוָתּה ִעיר ַעִתיָקה  לְּ

ׁשּו  ָטהֲאהּוָבה ּופְּ

ֻכָלם ֵיׁש ֵלב בְּ  ִעם ֲאָבִנים ׁשֶׁ

ֵאב ָצת כְּ ַגם קְּ  וְּ

 

ָך תְּ ַארְּ ִתפְּ ִרי לְּ זְּ  עֹוד ַתחְּ

ָך ֵלמּותְּ ה ִבׁשְּ אֶׁ ִנרְּ  וְּ

ַפִים ָׁשָנה  ַגם ַאֲחֵרי ַאלְּ

ִלֵבנּו אֹוָתּה ת בְּ רֶׁ  בֹועֶׁ

ַאֲהָבה ַעִתיָקה
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 !!!חודש אייר חודש הרוממות

אור, חודש מלא בחמימות זיוה של השמש, חודש זיו. הלב עולה על גדותיו, התרגשות של גאולה: יום אייר מלשון 

 ...העצמאות, יום ירושלים

הָוה  קֹול יְּ ַמע לְּ ר ִאם ָׁשמֹוַע ִתׁשְּ ֹּאמֶׁ חודש של רפואה, ידוע שאייר ראשי תיבות "אני ה' רופאיך". הפסוק המלא הוא: "ַוי

עֵ  ַהָיָׁשר בְּ יָך וְּ ֹוֱאֹלהֶׁ ִמצְּ ָת לְּ ַהֲאַזנְּ ה וְּ יָך ִכי ֲאִני יָניו ַתֲעשֶׁ ֹּא ָאִשים ָעלֶׁ ַרִים ל ִמצְּ ִתי בְּ ר ַשמְּ ָת ָכל ֻחָקיו ָכל ַהַמֲחָלה ֲאׁשֶׁ ָׁשַמרְּ ָתיו וְּ

ָך" שמות ט"ו כ"ו אֶׁ פְּ הָוה רֹּ  יְּ

  .יש לנו פה נוסחה לבריאות פיזית ונפשית. שימו לב שהלשון היא בלשון יחיד

 .פיזית מתחילה מההקשבה לעצמך. כאבי הגוף הם איתות שאת לא בתדר הנכון שלךהבריאות ה

תשמעי מה אומרת הנשמה שלך, החלק אלוק שבתוכך. לשמוע את הקולות העולים ולהתייחס  -אם שמוע תשמע" "

 .אליהם, זו תחילת הרפואה, כדי שהגוף לא יצטרך להתחיל להגיב

ף ונשמה, הגוף מושך למטה, הנשמה רוצה למעלה, למתוח כל פעם קו מחדש, מטבע היותנו גו -והישר בעיניו תעשה" "

 .ישר אל ה'. זוהי עבודת חיים, להשאיר תמיד קו ישיר למקור החיות והבריאות שלנו

כשם שהאזניים מאזנות את הגוף כך המצוות עוזרות לנו לשמור על האיזונים בחיים. בריאות היא  -והאזנת למצוותיו" "

 ...חסד מול גבורה, תפארת מול יסוד -של איזונים. עבודת המידות בספירת העומר מכוונת אותנו לאיזון  תוצאה ישירה

חוקים  לא תמיד מובנים לנו. הקב"ה לפעמים מנחית, הקשר איתו מצריך ענווה. לפעמים  -ושמרת כל חוקיו" "

לי, זהו. אתה יודע מה טוב לי. תוביל אותי. ה' אני לא מבינה כלום. א' ב' או -המציאות לא מובנת, זה זמן להגיד לו 

 .מובטח לך שה' יראה לך ישועה מופלאה! כי נתת לה' מקום להכנס לחייך. התרוקנת מהאגו

ימים של עמל, להשיג  49אחרי הפרוז'קטור של ליל הסדר שנדלק לכמה רגעים, הכל היה בהיר וברור ועכשיו נכנסנו ל

 .את האור ביושר ולא כמתנת חינם

ום מכוון אותנו יותר לחיבור לעצמנו, אנחנו סופרים מה שחשוב לנו )להבדיל מהביטוי ההפוך "לא סופר אותך"( כל י

כדאי ליקר כל יום ולראות מה העבודה הפנימית הנדרשת.  ה"מתוק מדבש" כותב שבימים אלו יש כוח וסיוע לעבוד על 

כל השנה ויש בהם כוח לבער היצר הרע ולא יצטרך  "והם שורש לכל השנה ולפי מה שיתנהג בהם יתנהג 8המידות פי 

 "לבוא בדין בר"ה

רבי עקיבא למד בימים אלו בעקבות מות תלמידיו יסוד מאוד חשוב שלווה  -ועוד דבר אחרון, על רבי עקיבא ותלמידיו 

שניים וחצי "ואהבת לרעך כמוך" זה העיקר. שימו לב שפסוק זה בספר ויקרא נמצא בדיוק באמצע התורה.  -אותו מאז 

 .ספרים לפניו ושניים וחצי ספרים אחריו

 .זה הלב של התורה

 לב טוב, עין טובה, מחשבה טובה

 .והרבה הרבה שמחה

 אריה אביגיל
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 "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"

 למדינת ישראל. 73-בקרוב ממש נזכה לחגוג את  יום העצמאות ה

 העצמאות וזה מבטא את יחסינו ליום הקדוש הזה.אנו רגילים לומר הלל בברכה בתפילת יום 

להקמת המדינה ,נראה  , אם נחזור אחורה, לתחילת המאה, כשהגיעו לכאן הקבוצות החלוציות שהכינו את התשתיתאבל

-שהדברים לא היו כל כך פשוטים ... החלוצים אמנם הפריחו את השממה של אדמת הארץ אך מבחינת חיבור חיצוני

 הם היו די שוממים... -תמעשי לתורה ומצוו

גם הוא ראה את  ,ראה את החלוצים החילוניים בארץ. 2-, רואה האורות, שבעצמו עלה לארץ בעליה ה הרב קוק

מסתתרים כאן הריחוק החיצוני שלהם מתורה ומצוות, אך בעינו הטובה והמעמיקה הוא התבונן פנימה ואמר: 

 את כל זה:  מבפניםערכים קדושים שמניעים יש   יהלומים!!!

 החלוצים הם דור של נשמות גבוהות, נשמות של גאולה שדורשות עומק והתחדשות.

 חייהם את הרצון היהודי לחזור להיות עם בריא וחופשי בארצינו!-בנוסף, הוא ראה בתוך אומר

 זו שאיפה ערכית ויהודית קדושה , שמפעמת בעם ישראל מאז חורבן הבית וכעת מגיעה למימוש.

ך המבט המעמיק הזה, העין הטובה, לימוד הזכות האמיתי ,שמחפש את הערך המניע החיובי שנמצא בעומק מתו

המציאות...  הרב בנה את היחס שלו כלפיהם , כתב את "מאמר הדור" , יצא ל"מסע המושבות" ועוד פעולות רבות 

 ומגוונות שנבעו מהמקום העמוק הזה.

 

 תדל ונתאמץ ללכת בדרכו המאירה והמעמיקה!אנו, תלמידי תלמידיו של הרב קוק ,נש

 חברתיים שלנו.-משפחתיים-בואו ניקח את העין הטובה הזו לחיים האישיים

  לכל אחד יש מידה מסוימת שמאתגרת אותו באופן מיוחד,

 לכל אחת יש תחומים מסוימים שהיא רוצה להתקדם בהם , לטפס בהם אל הקומה הבאה.

 נדגים את זה ביחס למידת הכעס:

 נניח שאחד הילדים שלי עשה משהו ממש מעצבן, מרתיח ...וכעסתי עליו ממש בעוצמה. 

 ככל הנראה, אחרי שיעבור זמן מה, אני אירגע, השכל יחזור למקומו ואני ארגיש בושה ותסכול מעצמי.

 אני עלול לחוש איזשהו ייאוש מעצמי ומהסיכוי שלי להפסיק לכעוס .

 צבות שתוביל אותי לכעס על עצמי, על אחרים, על הקב"ה...מתוך הייאוש אני עלול להיכנס לע

 שמחפשת את הטוב והערך שמסתתר בפניםאם אתבונן פנימה , בעין טובה,  אבל,

 אתבונן מחדש על הכעס שכעסתי.

 אשאל את עצמי: מה הביא אותי לכעוס בצורה שכזו? 

 מה באמת "הדליק" אותי כל כך במעשה שלו?                       

 שבגללו יצא ממני כזה כעס? על איזה ערך שחשוב לי שמרתי

 , שהיא מידה שכל כך יקרה לי?הפר את האמתהאם הילד שכעסתי עליו 

 כלפי הזולת? רחמן ורגישאולי הוא פגע באח שחלש ממנו ואני ראיתי את זה והרי אני כל כך 

 שלי לנוע בחוסר שקט? לערך החריצותולי הוא התעצל בהגזמה וגרם א

 כשאגלה את אותו ערך חיובי שקיים אצלי ושבגללו כל כך כעסתי, אוכל להתבונן על הכעס הזה 

 זהו כעס שנבע מתוך מקום ערכי, מתוך הטוב שקיים בי...במבט חדש. 

 חיובית אך הפנימיות חיובית.אמנם בהתגלות החיצונית שלו הוא יצא בצורה שאינה 



תשפ"א איירברוכיתון   

 

 

 

 על עצמי ועל הכעס שלי. פרופורציה חדשההמבט החיובי הזה ייתן לי 

מסתבר שיש בתוכי ערכים טובים, קדושים שהם כל כך יקרים לי, עד שאם אני או מישהו אחר מפר אותם, אני מגיב 

 בצורה חזקה כלפי חוץ .  זה נקרא : "לדון את עצמי לכף זכות". 

 ם כזה כבר אין לי סיבה להתייאש מעצמי ולהמשיך להתרחק...מתוך מקו

 ומתוך כך אגש לטפל בתגובות החיצוניות.המבט הזה מכוון פנס ממוקד על עומק הטוב שבתוכי 

 

,משודרגת ביחס לאותה  זו הקומה הבסיסית והראשונית. אפשר לטפס מכאן לקומה נוספת שתעסוק בבניית עמדה חדשה

 עצם נמצאת שם כדי לגדל אותי כאדם וכיהודי.         מידה שמאתגרת אותי וב

 ...לעומר" ( , היוםמכיוון שאנו נמצאים בימי ספירת העומר, בהם מתמקדים כל יום בקומה הנוכחית )"

 ננסה להפיק את המירב מהקומה הזו  ונשמור את הקומה הבאה להמשך אי"ה.

 

 ישראל הלינגר

 מאמן אישי לגברים ונוער
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  מערבא אופניים –אבשלום צוברי 
 

 נעים להכיר!

. נשוי להילה ואבא לאוריה, הראל, צופיה, עמיחי 45צוברי אבשלום בן 

 יהודה, תהילה, לביא ואיתן ידידיה. 

הבעלים של "מערבא אופניים" אשר נותנים שירות בתחום האופניים 

 .חילוף ועודוהקורקינט: קניה, תיקון, שיפוץ, אביזרים, חלקי 

 

 איך הגעת לעיסוק הנוכחי שלך?

עוד כשהייתי ילד טיפלתי באופניים שלי. מפרק לגורמים ומרכיב. מתוך 

למכניקה )שלמדתי גם בתיכון(, לאחר הצבא בשנה האחרונה  -האהבה לתחום 

עדיין בקטנה  –ת הסדנא בברוכין שנה פתחתי א 15-פתחתי סדנא קטנה בחיספין, ומאז אני בעניינים. לפני כ ,ללימודי בישיבת הגולן

אבל כבר נותן שירות גם לישובים מסביב. לפני שנתיים החלטתי לקחת את העסק צעד קדימה והרחבתי את הפעילות: תצוגה של 

אופניים חדשים, קורקינטים, אביזרים, חלקים. סדנא איכותית, תיקונים מקצועיים, צוות מקצועי ואיכותי, שירות מכל הלב והכל 

אותי כמה העולם הזה הוא מרתק יותר ויותר עם כל החידושים,  תברוכין. עבודה מול יבואנים ומקצוענים בתחום מלמד -בית פה ב

 השכלולים והטכנולוגיה המתקדמת של כל חלק באופניים ובקורקינטים.

 

  מה אתה הכי אוהב בעבודה שלך?

לראות את  -מסובכים תוך כדי לימוד דברים חדשים )תמיד יש( ובסוף אני הכי אוהב למצוא פתרונות לבעיות מורכבות ומצבים 

 האור בעיניים של הילדים שבאים לקחת את האופניים לאחר התיקון.

 

 המלצה על שירות מוצלח במיוחד? 

 המוצרים המומלצים על ידי הם: ציוד עזרה ראשונה שאסור לצאת לרכיבה בשטח בלעדיו:

 .משאבה, ערכת תיקון פנצ'רים, פנימית ספייר, אולר הכולל בתוכו את המפתחות הנצרכים

על מנת שיראו אתכם מרחוק ויאטו. לילדים  –תצטיידו בנצנצים אקטיביים  –בנוסף אם אתם או הילדים רוכבים בשעות החשכה 

 וכמובן קסדה תקינה המתאימה למידת ראש הרוכב. ברור שרואים אותם...

 

 

  נבחר שם העסק?איך 

שם העסק נבחר מתוך זה שבגמרא כאשר מדברים על ארץ ישראל, אומרים במערבא.  ובנוסף לכך גוש הישובים שאנו גרים בו 

 נקרא מערבא. 

 

 

 קוסמטיקאית  –שמחה זילברמן 
 

 נעים להכיר!

לבני, חני, חיים והתאומים יונתן  , נשואה לאליעזר ואמא35שמחה זילברמן, בת 

שנה, בדיוק שבוע לפני פסח יחד עם  13ואילעי. אני ובעלי עלינו מברזיל לפני 

שנים בפתח תקווה עד שב"ה  10בננו הבכור. מאז גרנו שנתיים בירושלים, כ

 חודשים. 4הגענו ליישוב לפני 

מספקת  שנים בפתח תקווה. בקליניקה אני 5את הקליניקה שלי פתחתי לפני כ

 מגוון שירותי קוסמטיקה, לק ובנייה בג'ל, פדיקור ומניקור, עיצוב גבות ושעווה.

 

 איך הגעת לעיסוק הנוכחי שלך?

שי ידעתי עברית נרשמתי לקורס של איפור ומשם התקדמתי ובברזיל למדתי קוסמטיקה רפואית. קצת אחרי שעלינו לארץ, כשבק

 עוד מספר השתלמויות בתחום. לעוד תחומים באסתטיקה. במהלך השנים עשיתי
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 עבודות קודמות לפני שקפצת למים?

לפני שפתחתי את העסק עבדתי כשבע שנים במכון יופי גדול ומוכר בפתח תקווה. שם התמקצעתי וצברתי ניסיון שנתן לי ביטחון 

ים רציתי להתחיל דרך חדשה לפתוח את העסק שלי. לאחר תקופה החלטתי לשנות כיוון וללמוד עיצוב פנים. כשסיימתי את הלימוד

בתחום של העיצוב פנים, אך לצערי היה לי מאוד קשה לשלב מקצוע חדש עם בית וילדים. ב"ה באותה תקופה לא הפסקתי לקבל 

פניות מלקוחות ישנות שביקשו שאחזור לקבל אותן. תחום הקוסמטיקה היה האהבה שלי מגיל צעיר, והחלטתי לכבד את הרצון של 

קפצתי למים ופתחתי את הקליניקה שלי. בסופו של דבר העסק של הקוסמטיקה צבר תאוצה ולא הספקתי לעסוק הלקוחות שלי. 

 בעיצוב פנים.

 

  מה את הכי אוהבת בעבודה שלך?

היום אני יודעת שאין הרגשה יותר טובה מלפנק לקוחה ולגרום לה להרגיש יפה ומיוחדת. ב"ה זכיתי לעבוד בעבודה שאני מאוד 

אוהבת. משמח אותי לקום כל בוקר מחדש עם התחושה שהיום אעשה עוד לקוחה מרוצה, שתוך כדי הטיפול אוכל גם להיות אוזן 

 קשבת ולהיות שם בשביל הלקוחה שלי.

 

 אלו שירותים מיוחדים ניתנים בקלינקה?

וה ופתחתי גם קליניקה בבית כאן עכשיו שהגענו ליישוב החלטתי להרחיב את העסק. אני ב"ה ממשיכה עם הקליניקה בפתח תקו

בברוכין. בקליניקה אני מספקת אותם שירותים שהם לק ג'ל, בנייה בג'ל, פדיקור ומניקור, עיצוב גבות ושעווה. יש לי חינה מיוחדת 

 לצביעת גבות שאני מביאה במיוחד מברזיל לאחר שלמדתי שם את הטכניקה איך להשתמש. ממליצה בחום לבוא לנסות.

 

  שם העסק? איך נבחר

השם של העסק הגיע מלקוחה עוד לפני שחלמתי להיות עצמאית. כשעבדתי במכון הרבה לקוחות בקשו לעשות טיפולים דווקא אצלי 

ומשם התחיל השם "רק אצל שמחה". אני זוכרת שהייתי בחופשת לידה, פגשתי כמה לקוחות ששאלו מתי אני חוזרת וכמה אני 

ת שלהן מתגעגעות לידיים שלי, ואז אחת מהלקוחות אמרה שיבוא יום שאני אהיה עצמאית ויקרא חסרה במכון, כי הן ובעיקר הגבו

 לעסק "רק אצל שמחה". כנראה מלאך עבר בדיוק שם באותו זמן ואמר אמן.

 

 הקליניקה שלי כאן בברוכין כבר פתוחה. מוזמנות לבוא להתפנק.

 מחכה לכן.

 055-9109337שמחה 
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 דביולר משפחת 

 .צלם ויוצר סרטים. במקור מבית אל -, עצמאי31דוד, בן הוא: 

 

יועצת חינוכית בתיכון רוטברג ברמת השרון.  30נעמה, בת  היא:

 .במקור מפתח תקוה

 

בכתה  7.5בכתה ד' בבי"ס שילת, ניתאי בן  9.5נווה בן  יורשי העצר:

בקבוצה  2.5בגן שניר ורותם בן  5.5ב בבי"ס שילת. כרם בת 

 .הבוגרים במעון של גיתית

 

 ., צמוד לשצ"פ באמצע הרחוב55רחוב ההדר מתגוררים ב: 

 

הכרנו בשלוה. נעמה היתה בת שירות ודוד התנדב שם  איך הכרתם?

 ...לפני הצבא

 

 חודשים. 4  פז"ם בברוכין:

 

 .הגענו מענב מאיפה הגעתם לברוכין:

 

שנים גרנו ועבדנו בכפר הנוער  7לפני איך שמעתם על ברוכין? 

אמית בפ"ת. לקראת הסיום חפשנו יישוב שקט באיזור המרכז, נסענו 

לבקר בברוכין ונכנסו לרשימת המתנה לקראוונים... לא היתה אפשרות 

 .למגורים אז עברנו לענב, שענה על הקריטריון של יישוב שקט..

ברשימה לקראוון. שנתיים אחרי שעברנו לענב, התקשרו שהגיע תורנו 

כשהחלטנו לעזוב את ענב, באנו לראות הפרויקטים שנבנים בברוכין ושנתיים אחרי.. אנחנו  (:זה כבר לא היה רלוונטי 

 .פה

 

 ת בנפרד/אין לנו פדיחות משותפות.. יש בשפע לכל אחד מקרה מפדח שהיה לכם:

 

 .קמפינג משפחתי בחופשות תחביב מעניין:

 

 .הולדתהבימי ההולדת של הילדים הולכים כל המשפחה למסעדה לבחירת ילד או ילדת יום  :תמסורת משפחתי

 

 פרגנו בטיפ לשדרוג החיים! 

 .חשיבה חיובית גם כשלא קל -הכי בנאלי

 

 צנירים בקדומיםהנחל המלצה למקום בילוי קרוב )לילדים / זוגות(: 

 

 ...מפגשים אמיתיים, ללא חשש קורונה רעיון לחיזוק הקשר בין התושבים בברוכין:
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  רוט משפחת והפעם
 

  .שבט הנני בנות המהממות: השכבה שאתם מאמצים

 

 ..כמעט ארבע שנים לא יאמן איך עבר הזמן: פז"ם באימוץ

 

 .נתנאל שטראוס פנה אלינו ?איך הגעתם להיות משפחה מאמצת

 

  ?בשבילכם להיות משפחה מאמצתמה זה 

ברוך ה' אנחנו גרים בישוב מוקפים באנשים טובים ואנו לא צריכים להוות 

מרגישות בו  ןכול .מקום שהוא נטרלי , אנחנויחד עם זאת בגלל שזה ישוב .ולכל בת יש את הבית שלה כמודל ,מודל

רוגע  ,כך זה מרגיש לנו לפחות. בנוסף יש לנו רק ארבע בנות ובן אחד והרגשנו צורך לתת לו אוירה של בנות .בבית

 .ממש מוסיפות אור לבית .באותן באמת תחושה כל כך כייפית שמשמחת אותנו כשאת ווכו'..חוץ מזה שז

 

   ?חוויה טובה ומעניינת שהיתה לכם עם השכבה

בזכות  :אבל אחת זכורה היטב ,חוויות טובותקודם כל ברוך ה' הרבה 

זכינו לשבועיים , שאפילו אחד האבות הצטרף להיות נהג ן,טיול אית

 משפחתיים )בידוד קורונה ..(

 

 כתבו חמשיר לשכבה שלכם

 הנני בנות אתם כה נהדרות 

אומרות שמהבנים אתם לא מושפעות אז מאיפה האהבה הגדולה לעופות 

 חוץ מאחת שאוהבת ירקות 

 אמנם בהתחלה התבלבלו היוצרות 

  ..ומצאתם את עצמכם מאמצות את.משפ' רוט

 מאז כבר עברנו הרים וגבעות 

 ועוד רגע לדרך חדשה אתם יוצאות 

 המון בהצלחה  ןמאחלים לכ

 את ליבנו  ןבטוחים שכמו שהארת

 תגעו בהרבה לבבות 

 בהצלחה בבגרויות 

 מאד  ןאוהבים אתכ

 רוטמשפ' 

 

  כמה מילים לשכבה שלכם -ולסיום 

 לפני סיומה של תקופה ותחילתה של דרך  ןעומדות את .בנות אהובות ויקרות

 מדהים לראות את ן,כמתבוננים מהצד בתהליך ההתבגרות שלכ .חדשה

  .הרצון לנתינה ואהבת הזולת ן,הכוחות והעוצמות שיש בכל אחת מכ

 מאחלים בהצלחה רבה ושתזכו תמיד ''למצוא חן ושכל טוב 

 !בהצלחה .בעיניי אלוקים ואדם'' בכל דרך שתבחרו ללכת

 !הדלת תמיד פתוחה ןבשבילכ

 
 



תשפ"א איירברוכיתון   

 

 

 

 

  מבוגרים -קריסטן היגינס  -אם כבר מדברים על זה 

  האמת, הספר הזה תפס אותי.

הספר נע בין העבר של נורה להווה שלה . בהווה היא רופאה מצליחה שגרה בעיר הגדולה, יש לה חבר 

וכולם מעריכים אותה. בעבר אביה עזב אותה, אחותה מתנכרת אליה , אמא שלה מרוחקת ובתיכון היא 

  עברה חרם.

  היא מתוארת כילדה שמנה ומנודה חברתית.

 , על התפיסה שלה את עצמה ועל הביטחון שלה.טראומות העבר ממשיכות להשפיע עליה

הספר נפתח בזה שהיא עוברת תאונת דרכים וכשהיא שוכבת במיטה בדמדומי ערות היא קולטת שרק 

לכלב שלה היא תחסר באמת. היא מחליטה לחזור לאי הולדתה כדי להחלים מהתאונה )ואולי גם מפצעי 

 העבר(

המרוחקת, אחייניתה העוינת, וכל התושבים שזוכרים אותה כילדה  האמכשהיא חוזרת הביתה היא צריכה להתמודד עם 

  מוזרה ולא מקובלת, מבחינתם היא עדיין אותה ילדה . דמויות נהדרות, כתיבה מצוינת, מרגש, מצחיק , ממליצה בחום.

 

 נוער בוגר ומבוגרים  -  ג'וליה וולטון-הכתובת על הקיר 

  ג שלו.כתוב בצורת מכתבים שכותב נער לפסיכולו

ספר מדהים ומרגש. הכריכה שלו נורא מבאסת כי היא ממש מטעה. נראה כמו רומן מטופש לגיל ההתבגרות אבל אין 

  קשר בין הכריכה לתוכן הספר.

סובל מסכיזופרניה, הוא רואה דמויות שלא קיימות במציאות. הדמויות אומרות לו לעשות כל מיני  16אדם , נער בין 

  קים, לפעמים מסוכנים, לפעמים סתם מטופשים.לפעמים מצחי -דברים 

הספר נפתח בזה שהוא מתקבל לפרויקט של תרופה ניסיונית שאמורה לעזור לו. התרופה לא מפסיקה את ההתקפים 

 -אלא רק עוזרת לו להבין מה אמיתי ומה לא. מרתק להיכנס לראש שלו ולהבין מה זה בעצם המחלה הזאת. והכי חשוב 

. אנחנו מלווים את אדם כשהוא מגיע לבית ספר  זה לא ספר מדכא! בכלל לא. פשוט גורם לך להבין איך הם מרגישים

חדש בו אף אחד לא יודע על המחלה שלו. כשהוא מתאהב, רוכש חברים, ולא מעז לגלות להם את הסוד שלו עד 

  שכמובן משהו קורה.

   ספר שהותיר בי המון מחשבות. מתאים לנוער בוגר ולמבוגרים.

 

 ו-ב -כיתות  -חוות הסוסים של נל / אוש לון 

נל היא ילדה בכיתה ג' , יש לה תוכי מדבר וכלב חמוד , חברות טובות ואחת קצת מעצבנת. בקיץ 

ההורים שלה שולחים אותה ללמוד רכיבה בחוות סוסים. היא מתלהבת ממש, אך ברגע האמת 

מפחדשת לעלות על הסוס. נל צריכה להתמודד עם הפחד שלה, עם חברים חדשים בחווה ועם הדודה 

  לה. ספר כייפי לקריאה, חמוד ומצחיק.השתלטנית ש

 

 גנים -  מי הרס את הקרקס / נויה שגיב

ספר מתוק עם ציורים מקסימים. עומר הכי אוהב לשחק בקרקס, שעות הוא בונה גוזר ומדביק עד שיש 

לו קרקס לתפארת. גיא אחיו הקטן מקנא ורוצה גם לשהתתף אך עומר לא מרשה לו. כשעומר לא 

בטעות הורס אותו. כשעומר מגיע הוא כועס נורא . סיטואציה מוכרת … לקרקס ו בבית גיא מתגנב

בכל בית. הספר מתמודד עם זה בצורה מקסימה ומראה את הכוח של הסליחה והתיקון, ובסוף שניהם 

  בונים יחד קרקס עוד יותר יפה.

 

 

 קריאה מהנה!

 אפי הלינגר
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, אחיה אברהם 9אריאל בן אופק ושני שטיינר וילדיהם: 

 . 2, איתן בן 4, אפרת בת 6.5בן 

 .93גרים ברח' הצבי 

מפתח תקווה. הילדים  הגענו לברוכיןקצת עלינו: 

לומדים במסגרות בפתח תקווה עד לסיום שנת 

  ��נשמח להכיר להם ולנו חברים מהיישוב .הלימודים

 

 ,13שילה בן  ,16עדי בת מוטי וליאת לוי וילדיהם: 

 .9 ורוני בת 11אריאל בן 

 10גרים ברח' האדרת 

מקווים  .הגענו מאלעד קצת לפני פסחקצת עלינו: 

  ��להתאקלמות מהירה וטובה ולהכיר חברים חדשים

 

שירה בכיתה ו בבית ספר מירב ויאיר בר וילדיהם: 

שילת, הראל בכיתה ד בבית ספר שילת, דביר בכיתה ב 

בגן הדס, נועם בן  4בבית ספר שילת , אמיתי בן 

 חודשיים . 

 12גרים ברח' הצבי 

הגענו מר"ג. אוהבים טיולים, קמפינג, קצת עלינו: 

 יצירה ומוזיקה. שמחים להצטרף לקהילת ברוכין

 

ברוכה הבאה שרה גוטמן, אמא של מיכל כרמי, שעברה 

 71לגור ברחוב השיר 

 ,חדוה ואברהם וורצלברוכים הבאים 

 ההורים של חנה פרידמן שעברו לרחוב הצבי 
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טליה בגן חובה )שניר(, חנן ורותי פוליסר וילדיהם: 

 .נעמי בגן שלוש )אביבית( ואורה בת תשעה חודשים

 .69גרים ברח' השיר 

התחתנו בשלהי צוק איתן ומאז ועד המעבר קצת עלינו: 

לברוכין בשבוע שלפני פסח גרנו בשכונת רמת עמידר 

 ברמת גן.

בוגר ישיבת הר עציון. רואה חשבון וכלכלן  -חנן  

  .בחברת הנדל"ן קבוצת חג'ג' בתל אביב

בעלת תואר שני בביולוגיה ועסקה במחקר במשך  -רותי 

ת הביולוגיה. שנים רבות. עשתה לאחרונה הסבה להורא

בנוסף, מסיימת השנה ללמוד הנחיית הורים בגישת 

שמחים מאוד על המעבר מעיר ליישוב ומתרגשים  .שפר

 .להיות חלק מהעשייה הברוכה בברוכין

 

 :יצחק ואריאלה גלבר וילדיהם

בגן שניר ושילה בן  5בכיתה ג', נתנאל בן  9שלהבת בת 

 בגן אביבית.  3

 87גרים ברח' הצבי 

הגענו מרמת גן עם תחנת ביניים קצרה קצת עלינו: 

בלשם. מתרגשים מאוד להיות פה ולהכיר חברים 

 !חדשים

 

 אודי וענבר רוזנבלט

 6גרים ברח' העוז 

הגענו לברוכין דרך משפחת קלרמן קצת עלינו: 

ת המקסימים, אותם הכרנו במעונות נשואים של מכלל

אודי סטודנט להנדסת . הרך שם ענבר לומדת גיל ,אורות

 .אוהבים לטייל. אנחנו חשמל בתל אביב

 

 שירה בת שלוש יואל וצופיה גליקמן ובנותיהן: 

 ושחרי בת שנה וחצי.

 4בעוז גרים ברח' 

הגענו ליישוב בזכות משפחת לוי )יואל אח קצת עלינו: 

 .של גילי:(( ואנחנו מאוד אוהבים לטייל ולהיות בטבע

 

 ,משה ודניאלה גוטמןברוכים הבאים 

  ההורים של דבורה בנזריהם ורונית שבטל 

 הצבישעברו לרחוב 
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 שכנים וחברים יקרים,

בתחום ניקיון המרחב הציבורי. ברוכין היא בית ואני שמח להיות כבר תקופה שאני זוכה לתת את חלקי בפיתוח הישוב 

 חלק מהישוב בו אנשים מוקירים תודה, עוצרים אותי בדרך ומביאים כוס שתיה.

 כמו כן אני רוצה להביע תודה מיוחדת לחברי ועדת שפע על השי לחג עם מילות הערכה.

 שמח לקחת חלק במערכת כדי שיהיה לנו ישוב שנעים לגור בו

 תודה

 יעקב סויסה
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עם תמיר בן שלומי, יו"ר המזכירות אז והיום,  ה אפי הלינגרהעצמאות הבא עלינו לטובה, ישבלכבוד יום 

ב"ה: יובל, עומר, רוני, נוה, איתן, נטע,  9-לשיחה על מה שהיה פעם ומה צפוי בעתיד. תמיר נשוי לאפרת, ואב ל

 חיים. -נעמה, רועי ודוד

 

 לישוב?איך בעצם הגעתם  -תמיר, נתחיל מהתחלה 

ברוכין בחול  -חיפשנו להיות שותפים בהקמה של ישוב חדש, שמענו שקם ישוב חדש

קראוונים  25המועד פסח בדרך לביקור חברים בעלי עצרנו לראות. הגענו וראינו כ 

והרגשנו שזה המקום שלנו. אנשים  ,על גבעה. דיברנו עם האנשים, חלק כבר הכרנו

 טובים, משימה חשובה, אווירה טובה. 

 

 יש איזה סיפור מצחיק מההיסטוריה?

בפתח  10פעם, כשהיו רק קראוונים, הייתה קומבינה מיוחדת לקבל קו טלפון. להתקשר לבזק ולהזמין קו לרחוב פינס 

קווים.. הטכנאי שהיה גר פה באזור שלנו ידע שאם מזמינים קו לפינס  30-40תקווה. על הכתובת ההיא היו רשומים  

רוכין והיה בא ומתקין פה עוד קו.. כשעברנו לבתים )שלב א'( כבר לא הייתה אפשרות לעשות זה שם הקוד של ב 10

את הקומבינה הזאת יותר אבל הייתה החלטה של כל המשפחות אז שלא לוקחים איתנו את הקווים לבתים, למרות שזה 

זה לא  מובן מאליו בכלל  אומר להישאר בלי קו טלפון, אלא משאירים אותם לתושבים החדשים שהגיעו לקראוונים.

. אנשים לא ידעו מתי ואם בכלל יהיה להם קו טלפון והשאירו את הקו למשפחה החדשה שכולם קיבלו כזאת החלטה

 שהגיעה!!

 וואו, היסטוריה. מה לגבי הטיול הישובי הראשון? אתה זוכר משהו?

משפחות , ישנו בבי"ס שדה.,  25-ול כ( והצטרפנו לטיול שהיה בכפר תבור, היו בטי03אנחנו הגענו בקיץ תשס"ג )

הטיול בצהרי … בשבת בבוקר נודע לנו שחלק חטפו קלקול קיבה מהאוכל, חלק מהישוב הגיע למיון באמצע הלילה

שבת המשיך כמתוכנן ...למרות הכל הטיול הזה זכור לטובה , הייתה אווירה כייפית. כל 

 הישוב נכנס בבי"ס שדה קטן כזה. 

 "ר המזכירות?מאיזו שנה אתה יו

 , עם שתי הפסקות באמצע.. האתגר הראשון היה הכביש שמחבר בין הקראוונים2004-מ

לבניה, הוא לא היה סלול היה שם מלא בוץ והרבה חטפו שם פנצ'רים ,לקח זמן והרבה 

 לחץ עד שהכביש נסלל...

הפסקות חשמל  3-4הרבה אתגרים היו אז.. אני זוכרת את בעיית החשמל. כל חורף 

 באותו ערב, כל רגע החשמל נופל, וקר..

עליו היה גדול, בנצי ליברמן היה אז ראש המועצה והוא נכון, הישוב היה מחובר לחשמל בהספק נמוך מאוד, העומס 

ניסה לעזור, אח"כ נכנס גרשון מסיקה וגם הוא הפעיל לחץ. הימים היו ימי ממשלת אולמרט, ברק שר ביטחון, ליברמן 

היה השר לעניינים אסטרטגיים. יום אחד היינו בהופעה בגוש עציון ופתאום הוא )ליברמן( עבר לידי, התלבטתי אם 

הצגתי את עצמי  .הלכתי אליו הוא היה מוקף בעוזרים ומאבטחים… לא סתם הוא נמצא פה -שת אליו אבל אמרתי לג

 שלב א' בבניה
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ואת הישוב ואמרתי לו שיש לנו בעיה עם נושא החשמל ואשמח אם יוכל להירתם לעניין. הוא ענה לי בשתי מילים:"אין 

בעיה"...לאחר כמה שבועות אנחנו מקבלים טלפון שסיעת ישראל ביתנו רוצים לבוא לברוכין לסיור. ישבנו איתם יחד, 

יברמן יאמר שבאותה תקופה דאג להציף את הנושא אכלנו ארוחת בוקר והסברנו להם את מצבנו. לזכותו של ל

 ברוכין ברוכין.  -בראיונות ברדיו, בכנסת. כל הזמן טיפטפו 

גרשון תיאר בפניו את המקרה  ,בנוסף מאמצים רבים של גרשון ויוסי, בכנס ראשי מועצות עם שר הביטחון ברק 

 בגלל שהחשמל נופל בברוכין . צריכה לחמם את ילדה ברכב שאשת קצין קרבי )שכל השבוע מחוץ לבית(

צחי דיקשטיין שהיה אז העוזר של גדעון סער גם דיבר על זה עם שלי יחימוביץ, תיאר לה את הלילות הקרים בלי  

תפנה אותם, אבל כל עוד הם שם  -אם אתה רוצה לפנות אותם  -זה נגע לה ללב והיא פנתה לברק ואמרה לו … החשמל

וני שילדים קטנים יסבלו מקור. ואכן, ב"ה בעקבות כל הלחצים, קיבלנו אישור תן להם תנאים נורמלים, לא הגי

 להגדלת השנאי שאפשר אספקת חשמל סבירה לקרוואנים ולבניה.

 

 ...2005ואז הגיע דו"ח טליה ששון ב

על כן. עוד לפני הדו"ח ישבנו עם "אמנה" וחתמנו על שלב ב' ותחילת עבודה. ישבנו ליד המועדון הישן והתבאסנו 

(  ואז הגיע דו"ח טליה ששון שאתגר אותנו מאוד, הגדירו את כל 700,000...-המחירים, שאז היו נחשבים גבוהים )כ

הישובים שאין להם אישורים מלאים כמאחזים בלתי חוקיים. ברוכין הוגדרה כמאחז למרות שכביכול הייתה חסרה רק 

 חתימת שר ביטחון. 

 …השנים הקשות 7ואז הגיעה ההקפאה...

כן. מאותו רגע אף גוף ממשלתי לא הסכים לסייע לנו, לא היו לנו תשובות מה יקרה, אם 

איך יקרה. הייתה תקופה לא פשוטה, הרבה אמונה בקב"ה, הרבה תעצומות נפש מצד  ,יקרה

שהרחיבו חדר ועוד חדר וגרו בתנאים לא פשוטים בלי  התושבים, בעיקר תושבי הקראוונים

לדעת בכלל אם יגיעו לבית אי פעם. אבל מה שהחזיק את כולנו הייתה הרוח המיוחדת של 

וזה ממש  ,הישוב, האנשים הטובים, העשיה המשותפת. אני חושב על זה עכשיו

 מרגש. אבני היסוד של הישוב נטועות פה חזק באדמה.

הישוב עדיין לא היה מאושר, חלק מהמשפחות לא ידעו אם -להתחיל גביה לטובת בנית ביכנ"ס קבעההחלטה  -לדוגמא  

יוכלו לבנות פה בית, רוב תושבי היישוב גרו בשכירות ומיעוט בבית שלהם,  בתוך הסיטואציה הזאת יצאנו לאסיפת 

גם  -מיוחדת של ברוכין עוד החלטהש"ח לבניית ביהכ"ס המרכזי.  25,000חברים להחלטה שכל משפחה  תשלם 

במצב שרוב התושבים באותו זמן חיו בשכירות בקרוואנים או יחידות דיור הרוב המוחלט הצביע בעד, כולם פתחו את 

 כיסם ואת ליבם לטובת בניית  בית הכנסת. החלטנו שלא מחכים והתחלנו בעבודות עוד לפני האישורים והתב"ע. 

 

 הקשה שלא היו כמעט תקציבים?איך בעצם התנהלתם כמזכירות בתקופה 

באותו זמן הייתה תמיכה של אמנה  .הייתה תקופה מאתגרת, בלי אישורים ובלי תקציבים

שליש  -ותמיכה של המועצה. כל פרויקט  שרצינו התחלק לשליש / שליש / שליש 

ובן שאז לא היתה מועצה, שליש אמנה ושליש אנחנו. הכביש העוקף ליד המכולת )כמ

מגרש כדורסל, גן ילדים נוסף ועוד. להשיג את השליש שלנו היה לא …( מכולת

 פשוט..
 המועדון החדש אחרי השיפוץ

 אנשים חיו בקראוונים מתפרקים
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כל משפחה  -כשהיינו צריכים לבנות מועדון חדש לא ידענו מאיפה לגייס את הכסף. ואז באה אורית זימרת עם רעיון 

מנצלים את זה. רעיונות קטנים שעושים  עד היום אנשים -אירועים חינם. ואכן כך היה   2ש"ח ותקבל  800תשלם 

 דברים גדולים. 

רצינו להמשיך בקליטה אבל לא היה לאן לקלוט אנשים, לשמחתנו אנשים כמעט ולא עזבו. אסור היה לנייד קראוונים 

וגם לא לבנות אותם בשטח. את יחידת הדיור הראשונה בנתה משפחת שפירא ובעקבות זה החלטנו לעודד אנשים לבנות 

ות דיור ע"י מתן הלוואות ללא ריבית. היינו צריכים להיות מאוד יצירתיים ולחפש תמיד דברים איך בכל זאת יחיד

להתקדם בהקפאה הזאת. איך לשמור על המורל שלנו ושל התושבים, זה לא פשוט בכלל להחזיק מעמד בתנאים האלה. 

 …אנשים גרו בתת תנאים. מי כמוך זוכרת

וונים מתפרקים , נזילות. אני זוכרת פעם או פעמיים שהתפשטה פה מגיפת בהחלט, היה קשה. צפוף. קרא

 אבל הכי קשה היה חוסר הוודאות, לא ידענו אם להמשיך לחכות, אם יש למה לחכות..… דיזנטריה

חתימת שר הביטחון, בזה נאחזנו וזה מה שאמרנו  -כל השנים נאמר לנו שחסרה רק חתימה אחת כדי לאשר את הישוב 

. בשלב מסוים פנינו ללשכת היועץ המשפטי לממשלה כדי לקבל מכתב המפרט את הסטטוס המדויק של לתושבים

 ראינו שהסטטוס מאוד מורכב ולא חסרה רק חתימה.... -הישוב. קיבלנו את המכתב שתיאר את הסטטוס וחשכו עינינו 

סא האופטימית. הרגשנו שאי אפשר באותו רגע החלטנו לקרוע את המכתב לגזרים ולהתעלם ממנו. המשכנו לדבוק בגיר

 להתמודד עם זה , והעדפנו להאמין בקב"ה ובחסדיו. 

וואו, ואוו, מטורף. אז איך בכל זאת כל פעם דפקת על השולחן ואמרת שמתחילים לבנות תוך שבועיים?? )למי 

אינסוף בדיחות רצו על תמיר שכל פעם דופק על השולחן ומבטיח לכולם שזמביש אמר שעוד  -שלא מכיר 

 שבועיים מתחילים לבנות(

שלדים )רחוב השיר מזרח( . עד אז אי  12ף לבנות התחילו סוף סו 2010בסוף 

אפשר היה לעשות כלום. זה הלך ככה:  אמרנו לזמביש חייבים לחזור לבנות אי 

אפשר להמשיך ככה יותר. לאחר כמה פגישות ושיחות זמביש אמר תוך שבועיים 

מתחילים... בשיא ההתלהבות לאחר ערבית דפקתי על השולחן והודעתי חגיגית 

לבנות עוד שבועיים. ומה קרה?   כמה ימים לאחר מכן נכנסה ההקפאה  שמתחילים

של אובמה ואז שוב הכל נעצר. הקפאה של עשרה חודשים בכל ההתיישבות. איך 

שנגמרו עשרת החודשים התייצבנו שוב במשרד של זמביש ודרשנו שיתחיל 

הכנסנו את וליד חסן  -עכשיו בבניה. מיד אחרי ההקפאה ערב שמחת תורה  

כנסת. רצינו מאוד להתחיל מיד לאחר הלעשות את העבודה ההתחלתית של בית 

בשביל המורל שיראו  ,ההקפאה לפחות בעבודות הפיתוח . בשביל התושבים

 שמתחילים לבנות. במקביל ישבנו לזמביש על הזנב להתחיל לבנות את הבתים. , אף אחד לא האמין שהולכים לבנות. 

ניע , כל פעם באו פועלים לשים קצת עצים לשים מכולה ועוד כמה דברים קטנים. אבל צחקו עלינו, לקח קצת זמן לה

הבתים !!! השלדים הלכו ונבנו והייתה סופסוף אופטימיות בישוב! אנשים בחרו מגרשים ,  12ברוך ה' התחלנו את 

 ….א תעצרהייתה תקווה, העבודה לא עצרה ליום אחד.. רבים התנדבו לשמור על הפועלים כדי שהעבודה ל

)ארבעה מגרשי בנה ביתך באמצע רחוב השיר(,מתוך רצון 300במקביל התחלנו בפרויקט יזמי של האגודה למתחם  

 שעוד משפחות יתחילו לתכנן ולבנות את ביתם.

השלדים. אמנה נכנסה למרתון להספיק  12קיבלנו הודעה שהוגש בגץ על    -שנים(  10-בערב בדיקת חמץ  )לפני כ

פני העצירה, בעקבות העתירה הכל נעצר לכמה חודשים שבהם ממשלת ישראל הייתה צריכה לקבל כמה שיותר ל

 …לא יכלו למרוח אותנו יותר.  או אישור היישוב או חלילה -החלטה 

 (.12מערב פסח עד שבסיעתא דשמיא גדולה אושרנו כיישוב חוקי בב' אייר תשע"ב) -זה לקח כמעט שנה 

השלדים ברחוב השיר 12  
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מזכירות היישוב יחד עם -היתה עבודת  שטח מאוד רצינית של המועצה ,אמנה והיישוב בתקופה שלפני אישור היישוב

הוועדה הפוליטית פיני, צחי אמנון המזכיר ועוד רבים וטובים שנרתמו לעניין והקדישו מזמנם מרצם ומחשבתם. .גרשון 

צביקה האוזר, בוגי יעלון  -כין ויוסי כל הזמן הביאו לפה שרים וחברי כנסת לסיורים , כל סיור בשומרון התחיל בברו

ח"כים  היו מאוד פעילים בעניין ועוד הרבה אחרים. הפעלנו לחץ מאוד מאוד חזק. היו פה הרבנים ראשיים, שרים,

קורסי גלי צה"ל ועוד , זה היה מהפך תודעתי מאוד גדול, אנשים באים לפה מצפים לראות מאחז ורואים ישוב מסודר, 

 הבינו את האבסורד.בתים , משפחות. 

)עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות( ואמרו לנו  לפני  אישור הישוב זימנו אותנו לפגישה בקריה אצל איתן ברושי

אל תבנו בלילה ותבואו לבקש אישורים ביום, תלכו מסודר, לפי החוק , אל  -שרוצים לאשר את הישוב רק שימו לב 

  תתחילו עד שיהיו לכם את כל האישורים.

ובנוסף אמרו לנו להוריד קצת לחץ...בגלל שרוצים להעביר באותה החלטה גם 

 את רחלים, לאשר אותם לבד יהיה יותר קשה. 

ההחלטה הייתה קשה כי באמת כבר היינו בקצה אבל היה לנו ברור שהדבר 

 הנכון הוא לחכות עוד טיפה בשביל שעוד ישוב יקבל את האישור. 

בב' באייר קיבלנו את הבשורה המשמחת שמאשרים את הישוב, יחד עם  ב"ה

 סנסנה ורחלים.  

 

שנים עד  4ועדיין.. בחגיגות אישור הישוב היינו בטוחים שתוך חודש גג יהיו פה טרקטורים , בפועל לקח כמעט 

 שנכנסנו לבתים. 

תבר שהנ.צ  שרשום בהחלטת ממשלה בכלל קודם כל מס .כיוון שהבטחנו שנעשה הכל מסודר, זה תהליך וזה לוקח זמן

)טענו לטעות סופר(. את האישור של הממשלה היה צריך  היה צריך לשנות את זה… לא פה, אלא באזור אריאל בכלל

כל דבר זה תהליך, כל דבר דורש המון  - תב"ע )כולל תיקונים (, שיוך מוניצפלי, סמל ישוב, קו כחול -לפרוט לפרטים 

 אישורים, כל דבר יכול להיעצר , כל פעם צריך חתימה של שר ביטחון. התפילה לטוב תמיד המשיכה!

קליין( שקיבלו לו"ז מאוד קצר להיות מוכנים עם התוכנית. זו הייתה הכנת -)פלד לתכנון התב"ע זמביש לקח פרוייקטור

חלנו באוגוסט ובינואר היה חלון הזדמנות להגיש להפקדה. כמובן שזה שלב חשוב הת - ותכנון תב"ע מאוד מהירה

 ותמיד אתה רוצה לשבת עוד ועוד על התב"ע, מצד שני הבנו שזה חלון הזדמנויות שאסור לפספס.

 500יחידות.)תב"ע עתידית בקו כחול הקיים לעוד כ  550( בשעה טובה אושרה התב"ע הנוכחית ל 14בתשע"ד )

 יחידות(

 שלב ג.-יחידות 300 -הגענו למסמך הבנות עם אמפה זולדן ואמנה על בנייה של כ (15לפני ראש השנה תשע"ה ) 

 החוזה המלא נחתם לפני פסח באותה שנה.

 

  

 חגיגות אישור הישוב
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 ספר לנו קצת על פרויקטים שיש עכשיו בישוב

מבנה ציבור  כבישים, היישוב,במסגרת ההתקדמות בבניית הבתים למגורים ברוך ה' אנו בונים ומפתחים את תשתיות 

 אמפי פארק  וכל מה שאנו זוכים לראות היום ביישוב.

מבנה הקבע הראשון שנבנה ביישוב הוא מקווה לנשים, מבנה הקבע השני בית כנסת, בהחלט מראה על מה היישוב נותן 

ספורט ה"ה נחנוך את אולם דגש וראשון  בסדר העדיפות, משם זכינו למבנה רב תכליתי, גנים, מעונות, בקיץ הקרוב בע

 יש עוד הרבה פרויקטים שלא נפרט את כולם כאן... שישמש למגוון פעילויות של ספורט ואירועים.

יום השיקומי שנבנה פה. לפני כשנתיים וחצי המעון  - במסגרת מגוון הפרויקטים ישנו פרויקט מיוחד מאוד שזכינו בו

רה שיש פרויקט של מעון יום שיקומי שצריך למצוא לו מקום אחרת פנתה  אלינו חיה שכנר מנהלת מחלקת רווחה. אמ

התקציב לעניין יכול להתבטל , שאלה אם אפשר למצוא מקום בברוכין  לאחר דיון טלפוני עם חברי המזכירות אושר 

ושים הבנו שזה חשוב מאוד! והנה אנחנו כבר בסוף הבניה. בע"ה תוקם ליד המעון בריכה הידרותרפית עם שימ העניין.

נוספים לרווחת ילדי המעון והיישוב. המעון נותן מענה למשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים. עד לאחרונה היו 

מודיעין או קרית ספר )כיום נמצא במבנה זמני בפדואל(. המבנה מדהים ביופיו ובחשיבותו,  צריכים לנסוע לאלעד,

 בהחלט מביא בשורה לכל האיזור.

 אמירה חשובה לצורך בפתרון דיור איכותי מגוון ובמחיר הוגן.מבחינתנו מהווה -שלב ד

 מה עם גבעת "שחרית" ? מה מתוכנן שם? 

בע"ה יקום כפר נוער לילדים עם צרכים מיוחדים במקביל למאות משפחות,  -עלה שומרון  -בשחרית מתוכנן פרויקט 

יגורו שם יהיו קשורות אליו בצורה כזו או וזה בעצם יהיה ישוב שיחיה בהרמוניה עם כפר הנוער הזה, כל המשפחות ש

אחרת. אמנה והמועצה לקחו פרויקטור לעניין, איש התיישבות שבא מהשטח במקביל להיותו שר בעבר והוא מקדם את 

 זה. 

נשמח לראות את בוגרי היישוב לוקחים חלק משמעותי בהקמת  …(או קצת לפני ברגע שהבירוקרטיות יסתיימו)

 המקום.

 לאחרונה עלה לכותרות כל הנושא של הוואדי והשטחים סביב הישוב

 מדובר בנושא אסטרטגי של תפיסת ושמירת  קרקעות מסביב לישוב , מתוך חשיבה על שמירה על אדמת א"י,

המאבק צריך להיות בצורה נכונה , צריך  התפתחות עתידית של היישוב ועצירת ההשתלטות של הערבים סביבנו.

 ם גופי ההתיישבות ועם הצבא, פעולות שנעשות בצורה לא נכונה יכולות חלילה לחבל בזה. לפעול ביחד ע

אנחנו פונים לתושבים  כמה שיותר לטייל לצאת למרחבים בצורה בטוחה ומסודרת, אווירה ציבורית שאומרת כן להיות 

 בשטח אבל לא באלימות והתגרות, צריך להיות שם כי זה שלנו. 

המדהים שלנו איך הם נרתמו ועבדו על תפיסת השטח המערבי, חירבת חמד ולכל פרויקט ראינו פה את הנוער 

 התיישבותי הם מתייצבים בעוצמות גדולות. יש פה נוער מדהים שמחפש אתגרים התיישבותיים.

 .שר כוח לוועדת קרקעות וועדת נוערוכמובן יי

 

קהילתי ואינטימי אנחנו הופכים לישוב של הישוב בעצם עומד בפני אתגר מאוד גדול של קליטה, מישוב קטן, 

 משפחות. אני יודעת שהרבה חוששים שלא נצליח לשמור על הקהילתיות 400

הרצון האמיתי לעזור אחד לשני, העין הטובה, החיוך -יש אבני יסוד שנטועים חזק בישוב עליהם בע"ה צריך לשמור

 לשמור!!והאווירה הטובה, יש כאן משהו מיוחד באנשים את זה חייבים 
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לפני כשנה וחצי הבנו שצריך להתארגן לקליטה  משפחות היא שונה. 500משפחות ו  100ברור שקהילתיות של   

רונית חזרה לתפקיד במשרה   ,המבורכת שאנו זוכים לראות בתקופה האחרונה. כחלק מרכזי מההתארגנות הקהילתית

במקביל ועדת קליטת פנים עובדת בצורה מדהימה לקלוט בטוב ושמחה את המשפחות החדשות. אנו שומעים את  .מלאה

 המשפחות החדשות בהתפעלות גדולה מהדרך המיוחדת שהמשפחות והוועדות עושות כדי לקבל אותם בצורה המיטבית.

ת העולים שזכינו לקלוט ביישוב. שוב את הקליטה והקהילה המדהימה שלנו ראינו גם בהירתמות מיוחדת בשתי קבוצו

 עובדי היישוב ועוד. ,הוועדות השונות ,ראינו את חוזקה ועוצמתה של הקהילה יחד עם הרב

 על זה אפשר לשמור גם כשגדלים!!

בתהליכים המשמעותיים שברוך ה' אנו עוברים כיישוב נמצא הרב הילביץ שדלתו תמיד פתוחה בליווי ועצה בהשקעה 

 בצרכי כל פרט ופרט והן בצרכי הקהילה הרבים בכלל ,תודה רבה על הזכות. גדולה מאוד הן

 מתנדבים בוועדות השונות, המון אנשים שותפים לעשיה הגדולה של היישוב. 100בד בבד קיימים מעל 

רצון לתת מענה לצרכים שהולכים ומשתנים :משפחות צעירות ,הורים מזדקנים יש  במסגרת התהליכים שהישוב עובר,

 .לעיתים בראייה מערכתית מתקשים לדייק צרכי כל פרט ופרט ועוד. דים מתבגרים ,אפשרויות דיור מגוונות,יל

 המזכירות משקיעה שעות רבות והרבה מחשבה בצמצום הפער הזה עבור כל קבוצה.

 

 מה אתה מאחל לישוב? 

שנדע להמשיך הסתכל אחד על השני בעין טובה, לפעול מתוך תחושה אמיתית של רצון לעשות טוב אחד לשני ,טוב 

 להתיישבות ולכל הערכים שאנחנו מאמינים בהם.

 בע"ה להמשיך להתקדם בבניין הרוח והחומר ביישוב יד ביד משפחות ותיקות וחדשות.

ידוע הסיפור על שני האחים שכל אחד רצה להעביר מהאלומות שלו לשני בגלל שראה שמצבו טוב ורוצה לדאוג 

 לאחיו, במקום שנפגשו בלילה שם נבנה בית המקדש. 

אני מאמין שנדע לחיות בצורה  ,ולא מה הוא חייב לקבל ,מתוך גישה כזאת שכל אחד מאיתנו יחשוב מה הוא יכול לתת

ני. לדעת לשלב בצורה נכונה את כל הכוחות האדירים שקיימים תוך שמירה על שיח ציבורי מכובד טובה אחד עם הש

 וראוי מתוך כך בע"ה  להמשיך את הרוח הגדולה הזאת שנקראת ברוכין. 

 אמן
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ָרֵאל ַעִמי ִישְּ אּו לְּ ם ִתשְּ כֶׁ יְּ רְּ ם ִתֵתנּו ּופֶׁ כֶׁ פְּ ָרֵאל ַענְּ ם ָהֵרי ִישְּ ַאתֶׁ בּו ָלבֹוא" )יחזקאל, ל"ו, ח'(   "וְּ  ִכי ֵקרְּ

ירושלים האהובה, שושנת " אחד מסימני הגאולה הוא תחיית האמנות והיופי העברי בארץ ישראל, כך לפי הרב קוק:

ות המרה . . . דורשת יופי, אמנות ומלאכת מחשבת . . . הדרישה בעצמה היא אות חיים העמקים . . . חולת מחלת הגל

יעל  ,73-לקראת יום העצמאות הרד( גם ביישובינו רבו היוצרים ב"ה. -אות תקוה לישועה ונחמה" )אג"ר עמ' רג

 אותם על התעוררות היצירה ותחייתה בהם. השאלמושקאט 

 

 מוזיקאי ואיש חינוך - דודי סתר
 

 איך התקבלה ההחלטה לעסוק בתחום שלך?

לי משיכה אדירה למוזיקה. היום כשאני רואה בהופעות את הילדים האלו שנעמדים מולי  כבר מגיל קטן מאוד היתה

 אני נזכר בעצמי.  -)ובדרך כלל מול המתופף( מהופנטים 

 כילד למדתי מוזיקה קלאסית ובשונה מהרבה חוגים, הורי מעולם לא היו צריכים לומר לי  'שב, תתאמן'. 

ה חשמלית, ומשם, באופן טבעי, תפקידי היה לשמח על הבמה בתיכון, בישיבה אחרי הרבה שנים הוספתי גם לנגן בגיטר

 בחתונות ובהופעות. זכיתי להופיע עם אומנים רבים במגזר בארץ ובחו"ל. -והיום 

 

 היו בסביבתך כאלה שהרימו גבה?

מביאה כל כך להיפך. אני חושב שזו זכות וגם מתנה לעסוק במה שאתה מוכשר אליו, בכל עסק ובוודאי במוזיקה ש

 בימינו רואים כמה שהמוזיקה היא כמו פס קול שמלווה אותנו.  הרבה שמחה וכח בחיים.

 גם בימי קדם במרכז ההוויה בבית המקדש הייתה המוזיקה חלק בלתי נפרד מההתקרבות לה'.

 

 מה החזון? מהי השאיפה?

להביא לידי ביטוי את הקול הזה של היצירה השאיפה ליצירה יהודית, ולכן בניתי בברוכין אולפן מקצועי ומפנק בכדי 

 -לכל אירוע כך שבנוסף לשמיעה  לתושבי האיזור. בשנים האחרונות שדרגתי את זה להפקת קליפים מושקעים וכיפיים

 (0507441459יראו את הקולות )לפרטים והזמנות: 

 

 עד כמה הדת מחייבת את היצירה שלך להיות שונה? מצפים ממך למשהו שונה?

ה שברא ה' לא ברא אלא לכבודו" אני חושב שיצירה היא קולמוס הנשמה ולכן יצירה אמיתית ומשמעותית "כל מ

צריכה להיות מתוך חיבור לעצמי ומתוך חיבור לה'. לכן ממילא הפירות שיצאו במובנים מסוימים יהיו שונים, כי כל 

מטיף או ביקורתי, ולכן יש לה כח כל כך חזק דווקא במוזיקה יש משהו שהוא מאוד אישי ולא  -אומן יונק מהבאר שלו 

שהרי הוא זה  -ויפה לחצות גבולות ומגזרים כמו שאנחנו רואים היום. מעצמי אני מצפה לעשות נחת רוח לקב"ה 

 שהעניק לי ולכל אחד כל כישרון שהוא.

 

 האם היום יש יותר נהירה של דתיים לעסוק באמנות מאשר פעם?

מאידך גיסא  -בעשרות השנים האחרונות לדעתי, ואע"פ שיש בזה משהו יותר פרטי  העיסוק בנפש הוא דבר שהתגבר

אנשים מגיעים למקום הרבה יותר מבורר ומדויק עם עצמם וממילא לחיבור ולעוצמה פנימית ובעיקר לאפשרות לחיבור 

 כן וחיוני לבורא עולם. 

תיבה האישית והיצירתית היא רבה הרבה יותר, היום הכ -לדוגמא, כשהייתי ילד מוזיקה חסידית היתה פסוקים בלבד 

תראי כמה פרסומים ללימודי נפש, זוגיות אימון וכו'... בלי סוף! כי הנפשות מבקשות את החיבור ולכן מפני שהיצירה 

היא ביטוי עצמי בוודאי שיש היום נהירה רבה לזה. אני תמיד אומר שמאז הגלות נגזר עלינו להיות רחוקים ונדחים 

אבל בדורנו, הקרוב כל כך לגאולה, ובפרט אחרי שזכינו לחזור  -מלך, נסתמו הצינורות, וגם צינורות הנפש משולחן ה

לארץ ישראל ולהתכונן בה, הצינורות נפתחים ומיחלים לצינור הנפש העיקרי שהוא הנבואה! ובמוזיקה בפרט, שהיא 

 כלי עצום לזה "והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'".
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 יהודית פסל, יוצרת קולנועית 
 

 איך הכל התחיל?

לי  משיכה מאוד מאוד גדולה לספרים ולסרטים מאז שאני זוכרת את עצמי. אני בן אדם שיש לו המון דמיון  תמיד היתה

ותמיד עפתי על איך אפשר להפוך דמיון למשהו מוחשי. אתה יכול לדמיין סיפור ופתאום רואים אותו. זה מאוד משך 

את לא היתה אופציה שחשבתי ללמוד אותה. אותי. כשהייתי קטנה בכלל לא היה לנו קולנוע בבית הספר ובכלל  ז

כשהייתי צריכה לחשוב  מה ללמוד פתאום הבנתי  שאפשר ללמוד את זה. היתה לי התלבטות גדולה אם ללכת לבית 

ספר לקולנוע, ל'מעלה' שהיה נחשב דתי, או לבית ספר חילוני לגמרי. הרגשתי שאני צעירה שרק יצאה מהחממה, 

בנים ובנות. המקום היחיד שמצאתי היה  -מוד במקום חילוני ואפילו במקום מעורב מהאולפנה,  וחששתי ללכת לל

מכללת אורות. היום יש הרבה יותר מסגרות אפילו לבנות חרדיות... אע"פ שלא רציתי להיות מורה לזה. לא באמת היה 

פריה. אפילו הסרט מקום להתפתח שם מבחינה קולנועית אע"פ שנהניתי שם והייתי מאוד רצינית ולמדתי מעבר בס

 שהכנתי עדיין משמש שם סוג של סרט תדמית.

בעצם לא למדתי את זה אף פעם בצורה מסודרת ומקצועית כמו שאמורים ללמוד קולנוע. מבחינת סרטים שכולם ראו 

יחידות בגרות. במסגרת זאת  3או מבחינה מקצועית )סרטי גמר וכאלה(. בהתחלה רציתי להיות מורה לקולנוע מעשי, 

ל המורה ללוות את התלמידים בכל התהליך של יצירת סרט,  ולי בכלל לא היה שום ניסיון בזה חוץ מכמה סרטים ע

שאנשים רכשו ממני, שלא היה ברור לי איך הם הגיעו אלי ואיך זה קרה. )פשוט כי הייתי מסתובבת עם הציוד של 

ה לי שאני לא יכולה ללמד קולנוע מעשי אם מכללת אורות והייתי מצלמת אע"פ שאני ממש לא צלמת(. המפקחת אמר

למדתי באורות ואמרתי לה 'אבל זה החלום של החיים שלי' ותוך שנה זה כבר נהיה ז'אנר הסרטים של יהודית שזוכים 

בתחרויות ופסטיבלים. עשיתי איתם סרטים דוקומנטריים אישיים שזה היה מאוד חדש אז. סרטים מאוד חזקים. עשיתי 

וכל הזמן גם עשיתי סרטים לבר מצוה וכל דבר שצריך עריכה ופנו אלי. הייתי מורה מאוד  את זה עשר שנים

אינטנסיבית בהנחיה מאוד צמודה מרמת הרעיון ועד הביצוע. הרגשתי שאני מייצרת עשרות סרטים וכל פעם הרגשתי 

 שאני הייתי צריכה לעשות אותם ולא התלמידות. לכן יצאתי לדרך עצמאית כיוצרת.

 

 איך הייתה תחילת הדרך כיוצרת עצמאית?

בניתי את עצמי מהשטח. לא היו לי כללים. למדתי הכל תוך כדי עבודה במפגש עם אנשים, וזה הולך ומתפתח. כל סרט, 

גם אם זה משהו מסחרי, זה תמיד חייב לגעת, לבוא ממני, מהמחשבות שלי, מהרגש שלי. תמיד אני אחפש דרך יצירתית 

ניין. תמיד אני כותבת משפט אחד אחרי שאני נפגשת עם לקוח. להעביר מסר זה דבר ממש קשה להראות את לב הע

 ולדייק אותו ולספר סיפור זה הרבה מחשבה ודמיון. כדי שאנשים יתרגשו ויזדהו. 

 

 כיצד הקורונה השפיעה על היצירה שלך?

לתי לצלם ביחד עם שותף סרט פתאום כל האנשים התחילו לבטל, אז התח -שנת הקורונה היתה ברכה בשבילי 

דוקומנטרי על זוג, וקיבלתי על זה סכום כסף מקרנות שזה ממש חלום חיי לעשות סרט כזה. בנוסף כבר שנה מצאתי 

 שותף ואנחנו כותבים תסריט לסרט קולנוע שגם אליו קיבלתי תקציב משתי קרנות כי אהבו אותו. 

 

 מצפים ממך למשהו שונה?עד כמה הדת מחייבת את היצירה שלך להיות שונה? 

לא את הדת, לא את הנשים ולא את הימניים. אני מייצגת את יהודית פסל, את הרגשות שלי,  -אני לא מייצגת אף אחד 

את המחשבות שלי ואת תפיסות העולם שלי. כבחורה דתייה יש הרבה "מגבלות". אני לא קוראת לזה מגבלות. בתסריט 

לא ייגעו. זה לא הורס לי, זה מאתגר אותי, וזה כל היופי שזה מדבר את החיים שלי זה סיפור אהבה וברור לי שהם 

שלי, את השפה שלי, ואת מה שאני מאמינה בו. אני לא אעשה דברים שמלכתחילה אני מתנגדת להם מבחינה אמונית. 

ור החילוני אני עושה את מה שאני אוהבת. אני מדברת את השפה שלי, ואני מקווה שאנשים מתחברים אליה. בציב

 התחברו בטירוף לסרט שעשיתי על גוש קטיף. בעולם החילוני אני פחות מוכרת. 

 אני לא אעשה משהו שאני לא מאמינה בו. 

 

 האם היום יש יותר נהירה של דתיים לעסוק באמנות מאשר פעם?

גם  -ותר לממש את עצמך אמנות זו נטיה, כמו איזה חוש שאתה נולד איתו. היום יש הרבה יותר אפשרויות. אתה יכול י

אם את דתיה יש יותר מסגרות, יש בתי ספר למחול ואמנות וכו'. היום אפשר לראות יותר סרטים שלא כמו פעם, 

ולצעירים יש הרבה אופציות להתפתח עם כל תוכנות העריכה בפלאפונים, לעשות סרטונים בשניות מכל התמונות והכל 
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היה להם פעם סיכוי שיכירו אותם או בכלל להתפתח, לעשות את זה בכלים  נגיש וביתי. יש יותר מקום לאומנים שלא

האלה. זה מדהים מה שקורה. פשוט יש יותר חשיפה לאומנות. היום פשוט בגלל הקטע הטכנולוגי נראה שיש יותר 

 אומנים כי יש יותר נגישות לכלים ואופציות להתפתח.

 

 מה החזון? מהי השאיפה?

עלילתיים ודוקומנטריים. כל סרט שאני עושה פותח אותי לאנשים חדשים ולתחומים  השאיפה לעשות יותר סרטים

חדשים; אוטיזם, חולי סרטן, משפחות שכולות, עשיה קהילתית ונושאים רבים שאני נוגעת בהם. לכל ההפקות אני 

מלמדים אותי גם מגיעה מצד אחד עם תפיסות עולם ומביאה את עצמי, ומצד שני אני כל הזמן פוגשת דברים חדשים ש

על עצמי, כך שיוצא שאני כל הזמן לומדת ונלמדת. את החוויה הזאת אני מביאה לפרויקט הבא שלי, מלבד חוויות 

החיים שלי כאמא, כרעיה וכמתנחלת. החיים במדינה הזאת כל הזמן מייצרים מחשבות, תפיסות ורעיונות. אני מאוד 

 -לי. כל סרט שלי, גם אם זה ללקוח, בסוף יש בו את יהודית פסל רוצה להפגיש אנשים עם הרעיונות שלי והחזון ש

משהו אישי שלי, איך אני רואה את הדברים, איך אני רוצה להגיד אותם ומה אני רוצה להגיד דרכם. בסופו של דבר לא 

נותנת  משנה מי הלקוח, הוא מהווה מנוף בשבילי להוציא את היצירתיות החוצה, להתקדם ולהתפתח. מעבר למה שאני

 לו גם אני מקבלת מתוך הדבר הזה. 

 

 הדר עברוני  בעלת סטודיו "כליל", מעצבת ושותפה בעיצוב מטפחות "כסופה".
 

 ?איך התקבלה ההחלטה לעסוק בתחום שלך

התחיל כחלום, מאז ומתמיד היה לי חלום לעסוק בתחום העיצוב ... ידעתי שזה יקרה מתישהו... בתור  אצלי הכל

שנים עשיתי קורס של תפירה ותדמיתנות ואהבתי את זה מאד. זה המשיך כתחביב, הייתי תופרת  10התחלה, לפני 

כדי לימודי תואר בחינוך אז לא היה  הרבה שמלות לילדה הקטנה הראשונה שהיתה לי,  ואקססוריז לבית. הכל היה תוך

  .לי את הזמן להשקיע בזה מעבר. ידעתי שבאיזשהו גיל זה יקרה, הצבתי לעצמי יעדים והתחלתי.

 

 ?היו בסביבתך כאלה שהרימו גבה

תמיד יהיה מי שירים גבה, תמיד יהיה מי שיהיה לו מה לומר כדי להוריד אותך מזה, או להחליש אותך, גם אם זה לא 

ון. הבעיה היא שכשאתה צריך להפוך את החלום למציאות כל אבן בדרך מקשה עליך מאד. בתחום שלי )שלנו, במכו

  "המטפחות( יש הרבה בתחום אז האמירות הן ישר "למה שיקנו דווקא ממך?", "יש פה עוד כאלה בסביבה.

האלה גם מי שמסביב מרים גבה אבל, כמו בכל הגשמת חלום, צריך  להאמין, להעז ולפרוץ קדימה. כשיש את הכלים 

לא יצליח להוריד אותך. לכל אחת )ואחד( יש את הייחודיות שלה, את היצירתיות שהיא מביאה איתה וזה מביא עוד 

 !יצירה חדשה לעולם

 

 ?מה החזון? מהי השאיפה

 !השאיפה שלי היא לדייק את עצמי כדי להגיע ולייצר את החלום האמיתי

 

 ?עד כמה הדת מחייבת את היצירה שלך להיות שונה

הדת היא חלק בלתי נפרד ממנה, היא הרבה מובלת משם. מעבר ליצירה יש גם רצון לעשות את הכל לשם שמים, לכן  

 .ל סחורה, שתהיה מותאמת ביופי ובעדינותזה מצריך הרבה חשיבה לפני יציאה של קולקציה וקניה ש

 

 ?מצפים ממך למשהו שונה 

  .לא אמרו לי, אבל אני חושבת שמשערים שזה תלוי סגנון בהתאמה.

 

 ?האם היום יש יותר נהירה של דתיים לעסוק באמנות מאשר פעם

 דתיות ברוך ה'.  ללא ספק, זה לגמרי שם. התחיל מהחרדים והגיע גם לדתיים. יש היום יותר ויותר מעצבות 
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 אנשי ברוכין כותבים עצמאות.
הם הכי  ולבדוק איתם לאיזה שיר משירי ארץ ישראל היפה והטובה, לכבוד יום העצמאות, החלטנו לפנות לכמה מתושבי היישוב

  איפה המושג עצמאות מתבטא בעבודה שלהם. -וגם מתחברים,
 ותחושת עצמאות נעימה שתלווה אותנו לאורך כל השנה. שקיבלנו, ומאחלות חג שמח,מצרפות פה את התשובות המעניינות 

 נעמה דביר וחיננית מורד. 

 

 

  

. רוקחת, בעלת גמ"ח תרופות 6, אמא לחנה פרידמן 

 ביישוב.

  "כאן זה בית כאן זה לב " שיר אהוב:

זה הבית שלנו, וגם הלב שלנו כאן, החברים,  כי ברוכין

 השכנים, שהם יותר ממשפחה.

  עצמאות בעבודתי:

העבודה שלי מגוונת. העצמאות שאני חווה בה זה 

היכולת לייעץ לאנשים שלפעמים מגיעים אלייך 

אבודים מבחינה בריאותית, סובלים, אחרי לילה או 

יותר ללא שינה ואת יכולה במילה או בהצעה טובה 

לשנות לאדם את המצב הרפואי והנפשי. לפעמים 

המטופל מחפש רק אוזן קשבת וכתף לבכות עליה 

  ואפילו בהקשבה מעבר לדלפק, עשית לו את היום.

גם בהקשר לגמ"ח, מנסה לעזור כמה שאפשר בתוך 

המגבלות. לפעמים בשבתות וחגים או מאוחר בלילה, 

לחלל זה שאנשים לא צריכים עכשיו לנסוע רחוק או 

 ושלנו כמשפחה. ,שבת זה העזרה הקטנה שלי

 

 ., אח בביח' בילינסון26,בן טוביה ביר

 "אין לי ארץ אחרת" , כמובן. שיר אהוב: 

  עצמאות בעבודתי:

בעבודה, אני זוכה לרוב לעבוד עם בני הגיל השלישי, שלחלקם יש 

חלק בלתי נפרד בהקמת המדינה שלנו, וסיפורים מרתקים. כשהם 

מגיעים במצוקה, בחולי, בקשיים, להיות שם בשבילם, לעזור 

את העצמאות התפקודית ולהקשיב להם , ולעיתים להחזיר להם 

 שלהם, נותן סיפוק שלא ניתן להשיג בשום מקום אחר!

 

, מטפלת במגע ורכזת שירות לאומי 42, בת גילי לוי

 בשומרון.

 "ערב מול גלעד " שיר אהוב:

 עצמאות בעבודתי:

עצמאות בעבודה שלי עבורי היא להיות אחראית ולקבוע 

שלי, לא להיות תלויה במישהו שמכתיב לי  את הלו"ז

 ומחליט בשבילי מה ואיך לעשות.

 

 , קצין בחיל הים. 30,מוטי אלהרר

 שיר אהוב:

השיר  -ריאלובבאריק איינשטיין ומיקי ג -"שיר השיירה"

מבטא שאנחנו חלק משרשרת ארוכה של עם נפלא ומיוחד 

  שחזר לארצו הנהדרת

 "רב הקושי והצער

 מה לשמוחאבל יש על 

 יש עוד אומץ, יש עוד כח

 איך ישראל צומחת מסביבנו

 היא חזקה יותר מכל חסרונותינו.."

  עצמאות בעבודתי:

כיום אני משרת בחיל הים. ב"ה זכיתי לפקד על חיל עם 

תסמונת אספרגר שהחליט לשרת שירות מלא. לאחר תהליך 

החיל זכה להצטיינות ממפקד  ארוך ועל אף קשיים בדרך,

הבסיס על תרומתו הייחודית ואף השתתף בפעילות מבצעית. 

החיל לימד אותי מהי עצמאות, איך להפוך אתגר ליתרון וכפי 

שכתב לצוות בסיום :"אם יגידו לכם שלא תצליחו, תלכו אחרי 

 החלומות שלכם בכל הכח עד שתצליחו".
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 , מנהלת מקצועית של בריכות מיא.30, בת ענת פודהורצר

 ארץ ישראל שלי / דתיה בן דורשיר אהוב: 

בשיר יש הרבה "אני" שהופכים לכולנו ביחד. כולנו שותפים 

לעשייה, בנייה, התפתחות ויצירה חדשה. אני בניתי בריכה, 

 אבל החשוב זה שמדובר בארץ ישראל.

  עצמאות בעבודתי:

בד זה רק הבסיס וחשוב שיהיה עצמאות מהמילה עצם. העצם ל

הצוות, הלקוחות,      -יציב... אבל אין עניין בעצם לבדה 

הצמיחה וכל כך הרבה טוב שמקבלים זו הזכות הגדולה 

 ��בעצמאות 

 

, פיקוח ניהול וביצוע פרויקטים של 45ערן דורני, בן 

 בנייה.

 שיר אהוב:

 "פונה ימינה ממשיך ישר".. :(

 צמד העמרנים. -"בין הרי חברון"

 עצמאות בעבודתי:

לגמרי אך היכולת שלנו לבנות בארצנו, לפי  קלישאתי

החוקים והתקנים של מדינת ישראל, כאשר מסביב רק 

 מנסים ללמוד מאיתנו, זו עצמאות!

עובר לעברית   הדובר לשמוע שפה זרה ופתאום -וגם

 כדי לציין ביטוי של איכות זו עצמאות!

 

, אחות במחלקה האונקולוגית 27בת הלל לוזון, 

 בשניידר, יועצת הנקה ונדלן..

 3.5נשואה לאמיתי, גרים בברוכין עם שלושת ילדינו כ

 שנים.

  שיר אהוב: 

 'פגישה לאין קץ' של נתן אלתרמן. 

  עצמאות בעבודתי:

  המושג עצמאות מתבטא בעבודתי בנדלן.

 בשני אופנים עיקריים

החלטתי לצאת מגבולות המוסכמות והנורמה, כי להיות 

ויועצת נדלן לא ממש הולך ביחד, ולעשות משהו אחות 

שאני אוהבת ומעניין אותי ומוציא צד נוסף באופי שלי 

שהיה לי חסר בעבודתי כאחות.. ) שגם אותה אני מאוד 

 מאוד אוהבת(.

וכן בגלל שאני מרגישה שאני מאפשרת לכל משפחה 

להיות בצד שלה בנחת ובפתיחות, לעשות את 

צורה מושכלת וברורה ההחלטות הגורליות האלה ב

 וקלה ככל האפשר.

 

 , די ג'יי לאירועים ומסיבות נשים 32, בת הודיה נתניא

 שיר אהוב:

של שושנים" במיוחד בביצוע של ג'יין בורדו  "ערבשיר אהוב:

  ) תקשיבו עכשיו!(

 שיר קסום ויפהפה איתו אני מתחילה כל אירוע .

  עצמאות בעבודתי:

  עצמאות בשבילי זה בחירה ושחרור.

בתור די ג'יי אני מתפללת שאהיה צינור לשחרור ושמחה דרך 

 המוזיקה .

 

,מתכננת ערים במנהל התכנון מחוז 34דסי רוטשטיין, 

 ת"א

 2"הוי ארצי מולדתי" ו"השיר על הארץ".  שיר אהוב:

 שירים יפים המייצגים תקופות שונות.

בעבודה שלי אני עוסקת בבניה ופיתוח   עצמאות בעבודתי:

שיאפשרו את   ערכיםמרכז הארץ. זאת יחד עם שימור של 

המשך החיים כאן בהיבט הפיזי כמו למשל שטחים פתוחים, 

שימור ערכי מורשת, מענים ציבוריים, תחבורה ברת קיימא 

  וסביבה עירונית שנעים לשהות בה.

בעבר האתגר היה הפרחת השממה, כיום האתגר המרכזי 

הוא התחדשות של מה שכבר קיים כדי להפוך אותו מתאים 

לוסיה והתשתיות הנדרשות וכמובן כדי שישארו לכמות האוכ

לנו שטחים פתוחים וטבע. וכל זה כדי שיהיה טוב ונעים 

 לחיות בארץ שלנו.
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ֵנְך  בְּ "עֹוד אֶׁ

ֵנית ִנבְּ עֹוד …וְּ

ָהֵרי  ָרִמים בְּ ִעי כְּ ִתטְּ

רֹון מְּ  ."ׁשֹּ

 מזכירות הישוב 

 מאחלת לכל התושבים, 

 חודש טוב! בעז"ה להמשך התפתחות צמיחה ועשיה טובה!

 


