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 זמן גאולה

 

 "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה"

ובמסכת ראש השנה נאמר: "ארבעה ראשי שנים הן, באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים...באחד בתשרי ראש 

 השנה לשנים..."

נקבע על פי המציאות  לאילן )ט"ו בשבט( או ראש השנה למעשר בהמה )א' אלול(ראש השנה  -ושואל הרמב"ן 

החל בא' תשרי וראש השנה החל בא' בניסן הרי אינם קשורים למעגלים אלו ואם  החקלאית או הטבעית אך ראש השנה

 כן איך יתכן שבאותה שנה יהיו שני ראשי שנה?!

הזה  "החודש -עם ישראל מתחיל לחיות על פי מעגל זמן חדש  ביציאת מצרים -הרמב"ן עונה תשובה יסודית ביותר 

מעגל  -מתנהלת במקביל למעגל הזמן הקיים מבריאת העולם מעגל זה מבטא מציאות חדשה ה -לכם ראש חודשים" 

 המתחיל בא' בתשרי.

ה כל תאריך כשעם ישראל יוצא ממצרים מופיע זמן חדש, זמן המגלה מציאות ניסית, זמן ששייך רק לעם ישראל ומעת

 ל נס את עצם מציאותנו.שנציין יחבר אותנו ליציאת מצרים ויעלה ע

שמות החודשים עולים איתנו מבבל ובמקום החודש הראשון, השני וכו' יש  -ובגאולה השניה, שוב מתרחש שינוי בזמן 

 לחודשים שמות בבליים. ועכשיו כשאנו מציינים תאריך אנו נזכרים בגאולה השניה.

  נו צריכים לתת לזמן?איזו משמעות חדשה א -כבר בגאולה השלישית והאחרונה  ואנו החיים

הרמב"ן שלא זכה למה שאנו זוכים לא כתב מה יהיה השינוי אשר יופיע בזמן בגאולה השלישית. ואולי בזהירות נאמר 

מן שאמנם שייך הייתי מציע את כ"ט בנובמבר, ז -שעלינו להוסיף ראש השנה חמישי שיבטא את החידוש של דורנו 

מת מדינת שנחרט כמבטא את הסכמת האומות להק  סמלי שהוא התאריךללוח הנוצרי שהוא מעגל זמן נוסף אבל 

  .ישראל, או לפחות את ה' באייר יום העצמאות

 

 הרב משה פליקס
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יפה התקדמות  נהיש -ישיבה תיכונית .1

של הישיבה. סיימו  הבניה משמעותית בשלביו

שלד, התחילו לעבוד על חלוקת פנים ובעז"ה 

  המתחם יהיה מוכן.תשפ"ב בשנת הלימודים 

 

 

ממשיכים עבודות על ביצוע  -אולם ספורט .2

, ת והתחלת עבודה על חללים רטוביםהטריבונו

 סיום שלד וגג. 

 

 

קרוב צפויות להסתיים השלישי הסתיימו. בעל המעון עבודות הבינוי בשעה טובה  -קבע שלישי מעוןבינוי  .3

בעז"ה בשבוע הקרוב יבוצע כלל עבודות הפיתוח ואיתם ההגשה למשרד התמ"ת לקבלת אישור לסמל מוסד. 

אספלט בכביש שמזין את המעונות. הכניסה למעון תשתנה מכיוון הרחוב, יהיה ניתן לקחת ולהוריד ילדים 

 בצורה בטוחה למעון.
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שבוע שעבר נערך סיור בעודה רשמי של ראש המועצה יוסי דגן, נציגי הביטוח הלאומי,  -שיקומימעון יום  .4

קרן שלם, עמותת פרח שתפעיל את המעון בישוב ואדריכל ומנהלי הפרויקט. בסיור התרשמו כולם מקצב 

לת שנת העבודות. הסתיימה העבודה על השלד והתחיל עבודות על גמרים. בעז"ה המעון צפוי להיפתח בתחי

 הלימודים תשפ"ב. 

 

 

 

 

 

 

 

ב"ה הסתיים הפיתוח של חניית  -ת הכנסתחניית בי .5

בי"כ. בשבועיים הקרובים נמשיך לעבוד על הנגשת 

החיבור ברמפות ובמדרגות מרחוב הצבי לרחוב 

האדרת. נא לשים לב כי מעתה ואילך חניה לבי"כ 

תהיה במפרצי החניה המוסדרים ובחניית בי"כ 

 בלבד. 

 

 

הועדה החלה לפעול במרץ בשבועות האחרונים. הועדה מורכבת מנציגים ממונים ע"י  -ועדת קרקעות .6

. הועדה תחל השבוע את תהליך הנגשת המידע לכלל םשרלוונטיימזכירות הישוב בתחומי העיסוק השונים 

 הציבור וקיימה ערב חשיפה לתושבים ולנוער. 

 

ני ינו לאחר חג הפסח זאת במידה ונתובעז"ה ה העבודות הסתיימו. הצפי לפתיחת הסניף -י עקיבאסניף בנ .7

 הקורונה יאפשרו זאת.

 

ח בחודש הקרוב צפויה להיפת ובשעה טובה  בעז"ה -מרפאת שיניים .8

בקומה השנייה.  תכליתי -יים של ד"ר שרה זעפרן במבנה הרבמרפאת שינ

אנו מאחלים בהצלחה רבה  המרפאה תהיה פתוחה לכלל קופות החולים.

א מהווה פריצת דרך ושירות מרפאת שיניים בגוש מערב למשפחת זעפרן.

 .זור כולוחדש לא
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במסגרת היערכות הישוב לפינוי מתחם הקראוונים הישן לטובת קבלת חוזה קרקע לבית  -זרחיתשכונת קראוונים מ .9

 שתוקם ממזרח לישוב )אחרי ההפוכה(.חדשה יק את הקראוונים לשכונה הספר, הישוב נערך להעת

 
 

בנוגע  שאלון התושבים מלאובשבוע שעבר  -סיבים אופטיים .10

הציבור ונכסי  יאופטיים לחיבור כלל בתי האב, מבנהסיבים הפרויקט ל

הישוב למיזם. ב"ה הייתה היענות רבה של כלל הציבור ואנו בתהליכי 

 ים עם חברות התקשורת הרלוונטיות.קבלנאפיון ויציאה למכרז 

 

 

תחילת השבוע התבשרנו כי היישוב ב תושבים יקרים -שיווק שלב ד' .11

קיבל סיווג אדום ברמזור הקורונה של משרד הבריאות, דבר שחייב אותנו לעצירה של פעילויות שלא עומדות 

דחות בעקבות שינוי הסיווג יאלץ להביניהם, תוכנן ליום רביעי השבוע ערב הצגת פרויקט שלב ד' שיי בתקנות.

 לשבוע הבא.

 למרץ(. 17) ביום רביעי ד' ניסן בע''ה  התאריך החדש שכרגע אנו מכוונים אליו

 

במוצאי שבת האחרונה התפתח אירוע ביטחוני חמור של פלסטינים כלפי אורחת שירדה מגבעת שחרית. אירוע  .12

ו הוקפצה כיתת הכוננות וכוחות הביטחון. בהמשך התברר שבעצם זה מעין אירוע המשך לאירוע אחר שבמהלכ

רסה הפלסטינית היא שהמזיקים היו נערים שהתרחש במהלך השבת שבו ניזוק רכב פלסטיני ע"י מאן דהוא, כשהג

 יהודים. הפלסטינים הגישו תלונה והדבר נמצא בחקירת גורמי הבטחון הרלוונטים.

נו יהיה נקי מאירועים מהסוג הזה והיה ואכן שוב ישתף פעולה ככול שידרש עם גורמי החוק כדי להבטיח שגבולהי

 קרו.

הישוב נחרץ להיות נאמן לדרכו לפיה איננו מתגרים התגרות לשם התגרות בערבים תושבי האזור. איננו מאמינים 

 נו ואת השאיפות ההתישבותיות שלנו במרחב!בזה! והננו רואים בכך עיוות מוסרי שבסופו של דבר מסכן אות

 הובהר פעמים רבות שאין לאיש זכות לכפות על הישוב סדר יום חדש על דעת עצמו!

 ,יבים לגונן ולחפות על כךואם מאן דהוא יבחר לעשות כן למרות ההשלכות מרחיקות הלכת שבדבר איננו מחו

 ה מלא שלנו.בשיתוף פעול ורשויות החוק והסדר יעשו את המוטל עליהם

 

 וחודש טוב בברכת שבת שלום

 מזכירות הישוב
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חושב רק על עצמו. ואילו "אדם בן  –בעיני הרב סולובייצ'יק, עיקרה של החירות הוא השותפות עם ה"אחר". העבד 

חורין וגאה, חושב על האחרים ומשתתף עם האחרים". ליל הסדר מסמל את לידתה של "קהילת החסד", קהילה שבה 

העבדים, שזה עתה נחלצו מן השעבוד , יצאו מבידודם והתמקדותם המטורפת בעצמם ויצטרפו אל קהילת החסד, אל 

ביניהם וחולקים בכול. הסדר מבטא את תחושת הסולידאריות והסימפטיה שבין ה"חבורה" שאנשיה מקיימים תקשורת 

 אביעד הכהן(בני האדם, ומעצב את תחושת ה"יחד", הזיקה ההדדית ותודעת "ברית הייעוד" הקהילתית. )

תושבים יקרים, אנו נמצאים כבר לאחר שנה של קורונה, שנה בה כל אחד מאיתנו התמודד בצורה שונה ועם זאת  

זוכים אנו גם  –נו יחד כקהילה. במיוחד בשבועיים האחרונים בהם אנו חווים את הרמזור האדום נדלק בישובנו דמודהת

 האכפתיות, הקהילתיות החיבור בין שכנים, בין וועדות ובין אנשים. –להדליק את אור היחד 

שגרה החיים "בלי מסכים ובלי בעז"ה בפתחו של חודש הגאולה נתפלל כולנו יחד להיגאל ממגפת הקורונה, לחזור ל

 מסכות" אבל עם הרבה אור של קהילה חסד נתינה וביחד!

תודה לועדת עזרה הדדית על הכנת הערכות למבודדים, על שליחת ההודעות והדאגה לחולים. תודה לכל האנשים 

 הטובים שמסייעים ועוזרים, למתעניינים במבודדים ולכל מי אלו שרוצים להוסיף טוב!

 שעושה ימים ולילות בקבלת מידע, סיוע למבודדים הוצאת הודעות ושמירת בריאות כולנו. –ות קורונה תודה לצו 

 חודש טוב בשורות טובות ורפואה שלמה לכולם.

  ברוך׳ ׳שולחן פרויקט

 התורמות המשפחות לכל ענק כח יישר) הפרויקט להכפלת המבצע את רבה בהצלחה סיימנו שבועות כשלושה לפני

 !!!(. והמתנדבות

 רכישה בשלבי אנו, במקביל. הפסח חג לאחר מיד לקבלו עתידים ואנו סופיים בשלבים המטבח שהקמת מעדכנים אנו

 במטבח יהיה המרכזי שהבישול החדשה למתכונת נעבור, העצמאות יום לקראת בעז״ה. למטבח הנדרש הציוד של

 . ביישובנו החסד את להגדיל נזכה בעז״ה ובכך, בבתים תישאר העוגות ואפיית הנוער בשיתוף
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 ' לחיים בית'

 . בעז״ה הבית הקמת לקראת מתקדמים שאנו לעדכן שמחים

 ת/המועמד על העמותה להחלטת מחכים ואנו, הבית ת/רכז לתפקיד מועמדים מספר של ראיונות נערכו לאחרונה

 .הבית של והליווי ההדרכה צוות לבחירת גם נתקדם בהמשך. ה/הראוי

 נכחו בערב. לבנותיהן כבית הישוב את לראות שמעוניינים הבנות להורי' לחיים הבית' של חשיפה ערב התקיים, בנוסף

 הקרובים בימים. לברר רצו שההורים לשאלות ומענה  הבית על מידע לתת במטרה, הישוב ונציגי עמותה, מועצה נציגי

 . לבית בנות של התאמה לבחינת ראיונות יתקיימו

.בהתפתחויות ונעדכן נמשיך ה"בעז

 

 

 

 

 

 

 

 ועדת דת

 קיימנו שני ערבי שיעורים מוקלטים מראש לכבוד טו' בשבט וכהכנה לפורים בשיתוף עם הישיבה

 .בנושא הכשרת המטבח לפסח עם הרב )תאריך יישלח בהמשך(מתכננים לקיים שיעור 

ועד  16:30יא' בניסן מהשעה -ו כן מתארגנים להגעלת כלים בכפוף למגבלות הקורונה בימים שלישי ורביעי י'כמ

20:00 

 ועדת דת פסח כשר ושמח,

 ועדת קליטת פנים

 ברוך ה' בשעה טובה זכינו בחודשים האחרונים לקליטה מדהימה של עשרות משפחות חדשות שהצטרפו לקהילה שלנו.

התרגשנו לקרוא בכל יום כמעט מיילים של ברוכין הבאים, ולראות את השמחה ומאור הפנים בהם התקבלו, על אף 

  התקופה המאתגרת לכולנו.

  מערך הקליטה שלנו כולל:

  חות מלוות )אחראיות על קליטה וליווי של בניין באחד הפרויקטים(משפ 30-כ ��

  משפחות חדשות שעוברות ליחידות הדיור בבנייה( קולטות) מאמצות משפחות 15-כ ��

  .ספציפית במשימה לקליטה לסייע שהתנדבו משפחות 90-כ ��

לכל השותפים לקליטה נפתחה קבוצת וואצאפ ייחודית שבה ניתן להיעזר אחד בשני )מוזמנים להצטרף, אם אתם עוד 

  לא שם(, ופשוט מהמם לראות איך כל בקשה נענית במהירות ובשמחה, כל כך מחמם את הלב!!

 

כיוון שמדובר בלא מעט 'פנים חדשות', אחת לחודש הועדה מרכזת את הפרטים והתמונות של המשפחות שהצטרפו 

  לקהילה, והם מופיעים בברוכיתון.

 ️❤נשמח שתמשיכו בקבלת הפנים החמה, גם למשפחות שעתידות להגיע בהמשך 

 

באחד הפרויקטים. אנחנו מתרגשות ושמחות במקביל לקליטה גם משפחות ותיקות מהיישוב זוכות לעבור לביתן החדש 

  תכן ומאחלות לכן יישוב טוב!א

 

להמשך הקליטה של משפחות נוספות ליחידות הדיור בבנייה, אנחנו מחפשות עוד משפחות מאמצות )אחד על אחד, כמו 

  בעבר(.

 מי שמתאים לו מוזמן לפנות אל נירית משרקי או שירה מנחם.

 שנזכה להמשיך לעשות טוב! 

  ועדת קליטת פנים 
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 במרחב הישוב ברוכין Cהמערכה על שטחי 

 ועדת קרקעות ברוכין  –מידע לתושב 

לּו" )ירמיהו ל"א, ד'( ֵלֹֽׁ חִּ ים וְּ עִּ עּו ֹנטְּ רֹון ָנטְּ מְּ ָהֵרי ֹשֹֽׁ ים בְּ ָרמִּ י כְּ עִּ טְּ  "עֹוד תִּ

 כללי: .א

בעשור האחרון הרשות הפלסטינית מובילה מהלך ארוך טווח שמטרתו המוצהרת היא השתלטות על אזורים 

לשליטה ישראלית מלאה, כדי לספחם  ביהודה ושומרון, הנתונים על פי הסכמי אוסלו C אסטרטגיים בשטחי

 בפועל לחזקת הרשות הפלסטינית ולשליטתה.

הפעילות מתמקדת באזורים בעלי חשיבות אסטרטגית, באזורים הסמוכים להתיישבות הישראלית ולגדר 

-ו A אחריות הרשות הפלסטיניתטריז צר בין השטחים שב C ההפרדה וכן במקומות שבהם מהווים שטחי

B. 

, מממנת ורוכשת הרשות דרך גורמים 2014במסגרת תוכנית 'שורשים' )ג'ודור( שיצאה לדרך בשנת 

באיחוד האירופי, מדי שנה מאות אלפי שתילי זיתים, מעניקה אותם חינם לחקלאים פלשתינים ומנחה אותם 

גם בשטחים שתחת שליטה ישראלית מלאה ואף ם מיועדים. ה"כיבוש חקלאי" מתבצע  על לאילו אזורים ה

באדמות מדינה רשומות. הרשויות האמונות על האכיפה בשטח אינם אוכפות בפועל את החוק למול התופעה 

  .אלא באופן נקודתי וחסר השפעה למעשה -בכללותה 

ימת מגמת כמעט שאינו פועל ביעילות לבל C, המנהל האזרחי, האמון על פי חוק על שמירת האדמות בשטחי

ההשתלטות ולהשבת המצב לקדמותו. במקרים המעטים בהם נעשית פעולת אכיפה,  היא מסתכמת בהחרמת 

 .הכלים ההנדסיים שפועלים במקום ובהשבתם לעבריינים בתוך זמן קצר

 אזורי שליטה ובעלות בשומרון
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 אלו באות לידי ביטוי במרחב הישוב ברוכין ובשטחי 'גוש מערבא': פעולות  .ב

 תפיסה מעשית של אדמות סקר ונטיעה מכוונת של עצי זית מחוץ לכפרים.  (1

 עיבוד חקלאי של שטחי אדמות מדינה שיועדו מראש לטובת פיתוח והתיישבות.  (2

 בנייה בלתי חוקית של מבנים ותשתיות במרחב צרידה, ואדי סוסי ומדרונות 'שחרית'. (3

 פריצת צירים והכשרתם לתנועת חקלאים סביב הישוב לחלקות חדשות. (4

תהליך מואץ בכפרים הסמוכים לרישום חלקות בטאבו הפלסטיני בשטחים הסמוכים לישובים  (5

 היהודים.

 לב השומרון –ערבא' הישוב ברוכין בתוך מרחב 'גוש מ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 דיק וברוקין-א -מאמצי מחוז סלפית במסגרת הכפרים הסמוכים       
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 תיעוד פעולות השתלטות על שטחים של כפרי הסביבה
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 :יווני הפעולה במסגרת הישוב ברוכיןכ .ג

 טיולים, פינות טבע, נטיעות, שבילי רכיבה.  -יוזמות יישוביות ליציאה מתחומי הישוב  (1

 הוקמה ועדה ישובית שפועלת במטרה לקדם מיזמים, לפקח ולבקר על הנעשה סביב הישוב.  (2

 תיאום מול גורמי הצבא והמנהל להגברת האכיפה. (3

 בא'.'פורום נאמני קרקעות גוש מער –התגבשות אזורית למטרה משותפת  (4

בדגש על הצורך לפעול למימוש אחריותנו על  –הגברת מודעות ישובית לתהליכים המתרחשים סביב  (5

 השטחים סביב.

 מאמץ משפטי בשיתוף פעולה עם ארגון 'רגבים' בהגשת עתירות למול פעולות בלתי חוקיות. (6

 

 לסיכום:

ת בשטח. חיזוק והרחבת לובשת צורה מעשית ומכוונת מצד הרשות ליצירת עובדו  Cהמערכה על שטחי 

ההתיישבות ב'גוש מערבא' הינה צורך אסטרטגי מהותי. הישוב ברוכין יפעל לקידום מיזמים ופעולות 

 –שתכליתם הוא בלימת ההשתלטות הפלסטינית על שטחים סביב הישוב והרחבה עתידית של הישוב 

 באופן חוקי, יזום ויעיל. הצטרפו עלינו. 

י  יבִּ חִּ י""ַהרְּ ְך ַחֵזקִּ יֵתֹדַתיִּ ְך וִּ י ֵמיָתַריִּ יכִּ י ַהֲארִּ ֹשכִּ ְך ַיטּו ַאל ַתחְּ נֹוַתיִּ כְּ שְּ יעֹות מִּ ירִּ קֹום ָאֳהֵלְך וִּ  מְּ

 )ישעיהו פרק נ"ד, ב'(

 ועדת קרקעות ברוכין
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 אפי הלינגר / בואו לטייל סביב הישוב! -השביל הזה מתחיל כאן 

 

כמה טוב לראות את הבניה המאסיבית שיש בישוב , את המשפחות החדשות 

ב"ה היישוב גדל ומתרחב אבל  שמגיעות, את הרחובות, השלטים ומבני הציבור.

 יש מי שלא רואה את המצב בעין יפה. 

דיק, ברוקין וצרטא, בגיבוי מלא של הרשות -השכנים שלנו תושבי א

ולתפוס כמה שיותר שטחים  הפלסטינית מנסים לקבוע עובדות בשטח

  מסביב לישוב.

בשנתיים האחרונות המודעות לעניין עלתה, ובכל ישובי מערבא ישנם 

דואגים לתעד ולצלם את ההשתלטות , לערב  -תושבים שפועלים בעניין 

  גורמים משפטיים כשצריך ולהיות בקשר מול גורמי הצבא המנהל ואנשי השטח.

 

  כדי לשמוע על המצב כפי שהוא היום ומה אפשר לעשות בעניין. ישבתי עם יואב קאהן וחגי זמיר

 

 אז מה בעצם המצב היום? יש סיבה לדאגה?

, )שטחים שהאחריות הבטחונית והאזרחית שטחי סיאנחנו יודעים שיש תוכנית רשמית של הפלסטינאים להשתלט על 

 בהם היא של מדינת ישראל (

יש מימון מהאיחוד הארופאי , התוכנית שלו מאוד מסודרת ומאורגנת, הם עובדים   לרה"מ הפלסטינאי מוחמד אשתי'ה

  לפי שלבים ברורים וקובעים עובדות בשטח ע"י הרחבת השטחים שלהם לכיווננו. והכל על שטחי מדינה ואדמות סקר.

להם את הרצף של האדמות. ולכן הם מנסים לתפוס כמה צריך להבין שברוכין תקועה להם כמו עצם בגרון, היא קוטעת 

  . המטרה שלהם היא לחנוק את התרחבות הישוב."מצליח"שיותר שטחים סביבנו בשיטת 

 

 איך הם עושים את זה? באילו שיטות?

  –שיטות עיקריות  3יש 

שיש לו חזקה על החלקה שנים יכול לטעון  3מני אדם שנטע עצים וטיפל בהם במשך 'ע"פ החוק העות -שתילת זיתים 

הרבה פעמים קשה להבחין בזה כי הם נוטעים זיתים קטנים בין האלונים  -  הם נוטעים זיתים -הזו. וזה מה שהם עושים 

  תפסו עוד שטח. -ואחרי כמה שנים פשוט באים ומנסרים את האלונים והופ 

להרחיב חלקה קיימת ע"י נטיעת כמה השיטה החקלאית לתפיסת קרקעות מוכרת בכל השומרון , שיטה נוספת היא 

 …עצים בשוליים ואח"כ עוד כמה

 

שנקראים בפיהם ובפינו "חושות", הם טוענים שאלו בתים חקלאים שמשמשים אותם כחודש בשנה בזמן  -בניית בתים 

ושות ח כמו אלו בתים לכל דבר, עם יציקות, עם בלוקים. הדבר היחיד שגורם להם להיראות -המסיק, אבל שלא נטעה 

זה שהם מקפידים לשים על הגג אזבסט כדי שזה לא יראה בית רציני מדי. הבתים האלו מוקמים על קרקעות מדינה 

  והמטרה שלהם היא לקבוע עובדות בשטח.

 

  -פריצה והכשרת צירים 

הם באים עם טרקטור ופותחים ציר לתנועת רכבים במרחב שלנו, אנחנו יכולים לראות דרכי עפר 

במקומות שלא היו קודם ושלטים של הרשות הפלסטינית. הרעיון הוא לאפשר לכל תושב ערבי להגיע 

  לעבד אדמות ולבנות שיהיה נגיש ופשוט לכולם. וככה יש להם דרך לתנועת רכבים חופשית.

 

בשנתיים האחרונות ממש רואים את התאוצה של הדבר הזה. הם רוצים להגביל את התרחבות 

את התשתית של נקודת  הכנית מייצרת טבעות חנק על יישובי מערבא ומהווהישובים . התו

הפתיחה להסכמים שיכולים להתממש. הסכמים תמיד מתחילים מצילום של המצב הקיים ומשם 

  מתחילים, והם כל הזמן מכרסמים בשטחים שלנו.
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 אין דרך חוקית לעצר אותם?

הרשות הפלסטינאית שמעודדת את זה ולכן לא רק שלא תעצור אותם המצב בעייתי כיוון שהם נמצאים תחת החוק של 

לכבוש את הקרקעות  -לרשות הפלסטינאית יש שר לענייני הכיבוש וזה התפקיד שלו  .אלא תעזור להם בדחיפה ומימון

  שלנו.

ולעדור מעבר כשאנחנו עושים את הדבר הכי קטן כמו לקחת מעדר  -  אנחנו לעומת זאת נמצאים תחת החוק הישראלי

לא פשוט בכלל. הייתה עכשיו זה ם משפטיים ואותנו. יש הרבה עבודה מול גורמי לקו הכחול של הישוב ישר יעצרו

  פעולה של הישוב לגידור השטח למטה כיוון שראו חקלאים ערבים שמתחילים לבוא לטעת זיתים באזור.

 

 אז מה כן אפשר לעשות?

יות, טיולים , לצאת וצריכים לעשות פה פעיל  אנחנו ה בשטח.יות של שהימאוד חשוב לצאת למרחב, לייצר מציא

ק"מ סביב הישוב. שתהיה פה נוכחות תמידית וברורה  3 -לפחות ברדיוס הקרוב  -לשטח 

  של תושבי ברוכין.

החמולות שלהם יוצאות לשטח, עושות על 

 "מרגישים בבית"האש, מפגשים משפחתיים, 

מה שנקרא. אנחנו גם צריכים לצאת ולהרגיש 

 זה הבית שלנו! -  בבית

יש מקומות יפיפיים, פריחה מקסימה, בורות  

מים , עתיקות , רק צריך לצאת לטייל ולהכיר 

 אח"כ כבר מתמכרים. -

 

 ני? זה לא קצת מסוכן?מה לגבי העניין הביטחו

אדי זה ותחושת הביטחון שלנו תלויה בנוכחות שלנו בשטח, זה כמו ביצה ותרנגולת, אם יש משפחה אחת שמטיילת בו

אדי זה כבר אחרת. אנחנו צריכים להתרגל ללכת ומשפחות שמטיילות בו 10יכול להרגיש קצת לא נעים, אבל אם יש 

  ית שלנו. אם אנחנו לא נהיה שם הם כן יהיו שם, אין ואקום.שזה יהיה כמו החצר האחור  -לטייל ביחד

ץ וללכת כמה משפחות ביחד, אח"כ אנחנו מקווים שכבר לא יהיה בזה "בשלב ראשון כדאי לתאם יציאה מול הרבש

  צורך, ככל שאנחנו נהיה שם יותר הם יהיו שם פחות.

 

 יהיו ימי טיול מאורגנים?

 . "סאפ "מסיירים ברוכיןכן, כבר עכשיו יש את הקבוצת וואט

 :היכנס לקישור זהנו במרחב לאנו מזמינים כל מי שרוצה להיות שותף בהגברת הנוכחות של 

https://chat.whatsapp.com/IP5Z2kYbmENCpCGfn0AdJF )עותק דיגיטלי ישלח בהמשך(  

הפעילות תשלב הסברה מקצועית על המאזן במרחב, עם ''חרישה מודרנית'' 

 של השטח 

ק"מ  3)טיולים רגליים, אופניים, ג'יפים וכדו'(. הכל ממש כאן ברדיוס של 

כיף חיים, עם עשייה חלוצית בקיצור, שילוב מנצח של   מהישוב ברוכין.

  והתיישבותית חשובה.

זה קורה בימי שישי. יש כמה משפחות שמטיילות ביחד באופן קבוע, אפשר  

להתקשר לבדוק אם יש מקומות פנויים ברכבים או להוציא רכב ולהגיע, 

 מומלץ מאוד להצטרף!

 

 

דרגת קושי ומה יש בכל אתר. למי שלא מכיר את האזור , ריכזנו פרטים על האטרקציות סביב, 

 באמת עושה חשק!! -מצורפות תמונות מהתקופה האחרונה 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/IP5Z2kYbmENCpCGfn0AdJF
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 ירבת חמד'ח -  נקודה ראשונה

יש שביל עפר שמוביל עד לאנטנה, נוסעים עליו  מאחורי ישיבת ברוכין איך מגיעים?

  ומחנים לקראת הסוף.

 אפשר להגיע עם רכבים עד החירבה, משם אפשר ברגל / באופניים / רכבי שטח

קלאסי למשפחות, הליכה של  -יש מסלול היקפי שעוטף את כל חירבת חמד  -מסלול 

 .  שעה בנחת

  המסלול משמש גם כסינגל אופנים שמתחבר לסינגל הגדול.

 

 

חירבה מאוד מאוד יפה עם היסטוריה  מה באתר?

ענפה, יש שם מערות קבורה , גת ישנה, שרידים 

של בניה מהתקופה הביזנטית, פסיפס מקסים . 

רכת של בורות מים )בימים אלה מלאים מים מע

)!!!  

מעבר לזה בפרוייקט ישובי מלפני שנתיים נבנו 

  שם שולחנות פיקניק ע"י נוער הישוב. קלאסי למשפחות.

 

 

 

  ואדי סוסי -נקודה שניה 

מתחילים מתצפית הטנק , יש שביל שיורד בין המטעים עד  - איך מגיעים?

אדי ומתחברים חזרה לשביל שעולה ורחה בתוך הוחירבת סוסי, משם הולכים מז

 לכיוון מצפה שמש.

  הליכה רגלית, אופנים, רכבי שטח. -מתאים ל 

 שעתיים בהליכה של שבת... כמה זמן?

אדי מאוד יפה , הולכים בין עצי זית, בתקופה הזאת הכל ירוק יש וו  מה באתר?

פריחה מקסימה, מקום לעשות פיקניק בין מקבץ עצי אקליפטוס, בורות מים. 

  נחל סוסי שזורם בחורף.

 

 חירבת סוסי

 

יפים בוואדי סוסי אחרי הגשם'טיול ג  
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 חירבת אקליפטוס -נקודה שלישית 

   יורדים מעמדת הטנק לכיוון ואדי סוסי -איך מגיעים ?

 דקות הליכה 10-כ

 פינת חמד עם מבנה עתיק ואקליפטוסים.

 מקום יפה לפיקניק.

 

 בור חן הגעש הוטאלוע הר  - תרביעינקודה 

 להסבריואב קאהן  /ניתן להצטרף לטיול מאורגן ביום שישי או להתקשר לאבי אסולין איך מגיעים? 

 מיטיבי לכת -מתאים ל

מדובר בנקודה מאוד מיוחדת ונדירה בכל 

מרחב השומרון. זה בעצם בור שהוא ככל 

הנראה לוע של הר געש עתיק , ניתן 

לראות במרחב הסובב שלו את אבני 

הבזלת שקיימים רק כאן ולא בשום מקום 

אחר בשומרון, ככל הנראה המקום 

 –מתאים לתיאור בספר יהושע פרק ב ' 

ת ְיהֹוש"  ןַויָּמָּ ְגבּול -ַע בִּ ְקְברּו אֹותֹו בִּ נּון...ַויִּ

ְמַנת תֹו, ְבתִּ ְצפֹון, ֶחֶרס בְ -ַנֲחלָּ ם, מִּ יִּ ַהר ֶאְפרָּ

ַעׁש" ְלַהר   .גָּ

 

מצורפת מפה עם חלק  אנחנו קוראים לכל תושבי ברוכין לצאת לטייל במקומות היפים שסובבים את הישוב!

 מהאתרים המדוברים. 

 חירבת אקליפטוס
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חיפשתי אמירות שלהם ניסן. ברסלב נולד בניסן ונחמה ליבוביץ נפטרה בשתי דמויות קשורות לחודש זה : ר' נחמן מ

 וציטוטים שניתן ללמוד מהן על השקפה חינוכית. 

אנחנו כאנשים, כהורים, יכולים ללמוד מכל אדם, מכל  -נכון, לא בהכרח מדובר על חינוך ילדיהם שלהם אך עדיין

 אירוע לעצמינו את הדבר הנכון בעיננו. 

 לב: ר' נחמן מברס

הוא אצל האדם בעצמו שצריך לדון אף את עצמו לכף זכות ולמצוא " כשם שצריכים לדון כל אדם לכף זכות, כך 

 בעצמו איזה נקודה טובה כדי לחזק את עצמו שלא ייפול, חלילה לגמרי. "

י שאדם כד -אלא –ר' נחמן מתייחס להסתכלות על הנקודות הטובות כהכרח! כצורך! לא כהמלצה, לא כהגדלת ראש 

כאדם מבוגר וכילד. בעיני  –כהורה ובהסתכלות על עצמו  –לות על אחרים לא ייפול הוא חייב לחזק את עצמו. בהסתכ

לחפש את נקודת הטוב כדי לצמוח  -ללמד ולתרגל עם ילדינו בהזדמנויות של נפילה, אכזבה -נו ההוריתזוהי חלק מחובת

 ממנה !

, ובין איש לאשתו, ובין אדם השכנים לם, בכל עיר ועיר, בכל בית ובית, בין "כל העולם מלא מחלוקות: בין אומות העו

לבני ביתו ומשרתיו. ואין מי שישית ליבו שבכל יום האדם מת , כי היום שעבר לא יהיה עוד ובכל יום הוא מתקרב 

ראה כמה רושם למיתה. וכיצד יש לו פנאי לבלות זמן במחלוקת? " יכול להיות שכתבתי על כך בעבר אבל זה רק מ

רים פרץ היא מתארת את בנה אלירז כשובב בנערותו ועושה מעשים שכאמא שיגעו בספרה של מ -הדברים הותירו עליי

לא הייתי מבזבזת שניה על הריבים הטפשיים הללו.  -דעתאם הייתי יו –אותה ולאחר מותו היא התייחסה לכך ואמרה 

כל  -ל אחד מבניואמר את אותם הדברים בנוגע ל"גיל ההתבגרות" ש גם אליעזר רוזנפלד אביו של יצחקי ומלאכי ז"ל

נו לנצל אותו כך הרבה זמן אנחנו מבזבזים לעיתים על ויכוחים על דברים שוליים כשהזמן שבידינו הוא מוגבל וביכולת

 להרבות אהבה, לאיחוד לבבות, להתמקדות במשותף ובטוב. 

יא מה שאנו עושים א האו שמ ,אך האם המציאות היא אובייקטיבית -תינכון שזה לא פשוט, נכון שזה נראה לא מציאו

 ממנה? 

הקב"ה מוציא אותנו ממצרים אפילו שלא בטוח שהגיע לנו, אפילו שעוד נשוב ונחטא, אפילו שיש לנו אולי  -

 אנחנו בנים של ה' בכל מקרה!  –גם לילדינו יש את כל אלו  -"רק" זכות אבות

 נחמה ליבוביץ: 

שאלה זו בעיניי  -מה קשה לרש"י" מה עולה כמעט במיידי השאלה הבאה:"ינטרנט את שכשכותבים בא •

 :מבטאת המון

. למידה מגדולים. לא מיד לחשוב מה אני רוצה, מה אני מבינה אלא לנסות להתחבר למי שכבר מלא בתורה 1 

 ובניסיון.

גם ילדינו  -על מה הוא ענהמדוע הוא חושב כך, מה היה קשה לו,  -. הרצון להבין הלך רוח של מישהו2

אם ננסה לכבד, להבין שיש כאן  –ות מסוימות כי יש להם הליך מחשבה מאחורי זה בוחרים להתנהג בצור

יהיה לנו כהורים קל יותר לעבוד  -תובנות, יש כאן אדם עם ראיה, מחשבה, ניסיון לתת מענה לקושי כלשהו

ר לו תו בצורה שתענה לקושי בו הוא נמצא ונוכל לעזויחד עם הילד וגם תהיה לנו ההורים היכולת לכוון או

 לתת לעצמו את המענה הראוי, החיובי. 
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אם התפנתה לי שעה קלה בבוקר, האם עלי להניח קוביות שחורות על המצח, דבר שאיני " •

 מצווה בו, או לקפוץ לשכני החולה, לקיים מצוות ביקור חולים, שאני מצווה בה ועומדת?" ~ 

נחמה  -ד מתוך הדברים על חינוך עצמי והוריפילין או הפמיניזם אלא רק ללמויכנס לסוגית התאני לא רוצה לה -

ע גליבוביץ שהייתה עוסקת בתורה ומוחה היה חריף )כך מעידים עליה עיסוקיה ופועלה( קיבלה החלטות בנו

לים להיעזר בכך לפעולותיה על ידי השאלה: מה סדרי העדיפויות אליהן אני מצווה. גם גברים וגם נשים יכו

ך אליו אני מחויב? האם אני יכול לשייך את הפעולות שלפניי לערכים וכך כדי להחליט איך לנהוג. מה הער

 להחליט מה קודם למה? ממש כמו בברכות.

נחמה ליבוביץ ור' נחמן מהווים בעיניי מודל לאנשים שלקחו את הכישרון הגדול שלהם : הסקרנות, הלמידה, החיבור 

מה היתה בקיאה בביקורת המקרא היא לא התייחסה אליה תחו אותו על פי עמוד השדרה היהודי. למרות שנחלתורה ופי

לימדה בעזרתה . זו ענווה מצד אחד אך גם הבנה מה נכון, מה טוב, מה הבסיס ואת זה אנחנו כהורים יכולים \ולא למדה 

 מגיע פסח ומזכיר לנו שה' הוציא אותנו –ודאות לאמץ ולהיעזר בזה. בתוך ההתלבטויות, בתוך הקורונה, בתוך אי הו

 הוא עמוד השדרה שלנו ואנחנו הולכים אחריו.  -ממצרים

 שנצא מעבדות לחירות ומקורונה לבריאות 

 מיכל כרמי

 

  

, מפזר עלינו טוב בלי נקרא כך משום שיש לו תכונה של ניסים. חודש שבו הקב"ה פותח מלמעלה הארהחודש ניסן 

 חשבון.

אח''כ יבואו ימים של עבודה, של התעוררות מלמטה, בימי הספירה, לאסוף את כל האורות מליל הסדר להשריש אותם 

 בפנים, על מנת להיות ראויים למתן תורה.

 מתמלאת בו באביה" )רש''י, שמות כג' טו'( "שהתבואה  -חודש האביב 

 בשל פירות.אביב לשון אב, בכור וראשון ל

 כמה ציפיות, איך הוא מגיע, מתוך אהבה וחלומות )לא סתם הבכורות הם חולמים גדולים...( -החודש הבכור 

 ה שקשור בדיבור.בספר היצירה כתוב שכוחו של ניסן הוא כוח הדיבור. בחודש זה יש סיעתא דשמיא מיוחדת בכל מ

 ליל הסדר הוא לילה של דיבור, "והגדת לבנך",  

 .ה שח"..פסח= "פ

 זה זמן טוב להתחיל לדבר!

 

 *לדבר עם ה', לעשות התבודדות, הכל כ"כ יפה! ללכת בין הפרחים ופשוט לדבר איתו, להודות לו, להתפלל על הכל, 

 גם על דברים שהתיאשנו מהם, אפשר למשוך ניסים אמרנו.

 

ציק לך? הילדה שבתוכך רוצה דבר עם עצמך! מתי לאחרונה שאלת את עצמך מה שלומך? איך את מרגישה? מה מ*ל

 להציק.יחס. אם לא תתחילי להתייחס אליה היא תמשיך 

 

כן עם מי לדבר, למי לספר. מי יידע להקשיב ולתת מענה  *זה זמן טוב להתחיל לדבר עם אחרים, לחשוב טוב טוב לפני

 י להרגיש שפיזרתי אנרגיה לשווא?ומי יגרום ל

 

נלך אחריו לשדות, נתחיל לפתוח את  שהלך "לשוח בשדה" ואנו בניו ובנותיו בא' ניסן נולד ונפטר יצחק אבינו, האב

 פינו..."כי חיים הם למוצאיהם" )משלי ד', כ"ב( להוציא דיבור טוב, להתפלל, לספר, להודות ולהתחיל לחיות!

  

 אריה אביגיל
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 מעבדות לחירות

 

 הרי נשארנו עבדים ?!שאל אותי נער נבון: מה הרווחנו בזה שיצאנו ממצרים,  

 א עולם ...ועכשיו אנחנו עבדים של בור קודם היינו עבדים של המצרים

 מה שאנחנו רוצים, את מה שבא לנו...בשני המקרים אנחנו לא יכולים לעשות את 

 כמובן שזו שאלה אמונית קלאסית וטובה שנכתבו עליה תשובות עמוקות וחשובות.

  –בעולם הקטן שלנו שפוגשת אותנו  אימוניתאני רוצה להוסיף עליה שאלה 

 חת מאיתנו : של כל אחד וא

 אנחנו אנשים מבוגרים ,עצמאיים וחופשיים , מנהלים את החיים שלנו ושל המשפחות שלנו , 

 האם אנחנו בני חורין או משועבדים ?!

 נחדד את ההתבוננות בכמה דוגמאות:

ראים על ההורים . היום אנחנו אח שהגישה אליו היא רק ברשות ממתקיםא.  כשהיינו ילדים ידענו שיש בבית ארון של 

 הזה...  האם אנחנו שולטים על גישה נכונה של עצמינו אל הממתקים או שהם שולטים בנו ? הארון

: " עכשיו צריך הזמן שלנו המורים וההורים, אמרו לנו מה לעשות עם חלק גדול מ ב. בצעירותינו, המבוגרים שבחיינו,

לשטוף כלים, לעזור עם האחים, ללכת למוד למבחנים לקום , לעלות להסעה , ללמוד עד הצהרים, להכין שיעורי בית, ל

 לישון "  ועוד ועוד. היום ,כמבוגרים, הזמן שלנו הרבה יותר ברשותנו.

האם אנחנו שולטים בזמן ומנהלים אותו בצורה יעילה ,חכמה וטובה או שהמאורעות האינסופיים של הזמן והטכנולוגיה 

 שולטים בנו ומנתבים אותנו?

החברים שסביבנו אמרו ועשו לנו כל מיני דברים ואנו הגבנו בצורות שונות :לפעמים האחים ו ורים,ג. בילדותינו, הה

 כעסנו, לעיתים שמחנו, ומידי פעם נפגענו ובכינו. 

שולטים בנו ומנהלים את חיינו או שאנחנו אדונים ומנהלים את הרגשות  הרגשות שלנוהאם -היום כשאנו מבוגרים 

 בצורה שמיטיבה אתנו?

 

ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו גדה כתוב : "הב

 ניצלנו משעבוד נצחי . - לפרעה במצרים"

ובהקשר של כל אחד מאיתנו: האם נגזר עלינו להיות משועבדים לנצח לדפוסים רגשיים לא תקינים שהתרגלנו אליהם? 

 אליהם? לניהול זמן לא מיטבי שהתרגלנו אליו?  ילים שהתרגלנולדפוסי מחשבה מגב

משמשת מודל גם לבנינו ויכולה לעבור  ההורים חיים בה ,-ואם נתבונן קדימה, הרי כולנו יודעים שצורת החיים שאנחנו

 בצורה כזו מדור לדור.

 עד כאן שאלות והתבוננות עצמית.

 ציאה מהמיצרים. לעם ולאדם. יציאת מצרים הביאה לעולם מושג של : חירות . י

 יציאת מצרים מלמדת אותנו שאין מושג של יאוש כשאנו מביטים על בני אדם.

הקדוש ברוך הוא גאל אותנו. למה?   כשעם ישראל היו נראים מבחוץ ממש לא טוב ,שקועים במ"ט שערי טומאה,

 !! מכיוון שאנחנו הבנים שלו!

 דות לחירות.הוציא מעבהוא רצה ל בתור בניו,הטוב שקיים בנו ואת 

גם כשאנו כבולים בדפוסי חיים שאינם  ובעולם הקטן שלנו, האישי :גם כשאנו מוצאים בעצמינו טוב ורע מעורבבים,

 .נכונים לנו ואף פוגעים בנו, תמיד נזכור שאפשר לצאת מן המיצר. כי בתוכינו יש נשמה. יש טוב מוחלט

 ? ההתבוננות הפנימית הזו?אבל מה יכול לסייע לנו לעשות את התפנית הזו
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המידית שלו כדי לעצור את זה היתה:  ידוע שכאשר פרעה חשש שעם ישראל יתחילו לחלום על יציאה לחופשי, העצה

 קשה...העיקר תעסיקו את היהודים כמה שיותר, שיתרוצצו יותר, שיעבדו יותר "תכבד העבודה על האנשים...". כלומר:

ם, להקשיב לקולות הפנימיים, ללב, לרצונות, גע, לנשום, לחשוב על דברים אחרישלא יהיה להם זמן לעצור, לנוח ר

 לחלומות...

ולמצוא את הדרך שמתאימה לנו כדי  וזו בדיוק הדרך שאנו מחפשים כאן: אם נשכיל לעצור את שטף החיים המהיר

לנו ב"ה שנתחיל לחשוף  על ... אז מובטח-פנימה, להסתכל על החיים קצת מלמעלה , במבט-להקשיבלנשום, לחשוב, 

 שכבר קים בתוכנו ומחכה לגילוי : רצונות טובים, איכויות , כשרונות ועוד. את הטוב

כלואים מבפנים כוחות עצומים שהיו  יתחילו להישמע, להיות נוכחים , להיחשף,  הם ישחררווכשהרצונות הפנימיים 

 צרים אל המרחב. ישיות חדשות בדרך מן המילהיווצר ולהיסלל דרכים א וחנוקים המון זמן ומתוך כך יתחילו

 שנזכה יחד עם עם ישראל והעולם כולו לחירות וגאולה שלימה בקרוב ב"ה.

 "ונאמר לפניו שירה חדשה הללויה"

 

 ישראל הלינגר

 מאמן אישי לגברים ונוער

 

 

 

 

 מעון ברוכין

 בחודש האחרון חזרנו מהסגר בשמחה ובששון! 

 הספקנו לחגוג את פורים במעונות ביום תחפושות ובהרבה התלהבות.

 לצערנו, אחר כך נכנסנו לתקופה של אי ודאות שמשפיעה על כולנו. 

גם בתקופה הזו אנחנו משתדלות לתת בטחון ויציבות לילדים באמצעות המטפלות האוהבות והחמות, סדר יום והרגלים  

 קבועים.

 ב בצורה חריגה אנחנו כאן להתייעצות ועזרה! אם אתם מרגישים שיש ילד שמגי

 לאה וגיתית

 

 ?��לפסח מנקים? ️��עוברים דירה

 המעון הוא הבית לכל הפריטים שאתם לא צריכים!

 למה?

לחקור, למשש , להתחפש כי פריטים "מהעולם האמיתי" הם המשחקים הכי טובים עבור הילדים. ככה הם יכולים 

 מיון על העולם הסובב אותם.ולהתאמן במשחקי ד

 אז מה להביא?

 מוצרי, �🁒🗣�כובעים, �👝�, צינורות, תיקים��שונות מברשות, �📞�️⌨ אלקטרוניקה מוצרי, ️⏲��כלים

 ..מיוןהד כיד ועוד �📏�, כלי עבודה��ריקים טיפוח

 )נא לא להביא בגדים משומשים!(

 לאן?

 אירו שקיות בכניסה למעון ואנחנו נמיין את הפריטים.אנא הש

 תודה מראש על שיתוף הפעולה
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 האם השנה יש תענית בכורות לפני פסח?

ישנה מחלוקת ראשונים לגבי תענית בכורות בשנה שערב פסח חל בשבת, לדעת הרוקח )סימן ער( מתענים ביום ה'. 

ל )סי' קי( שאין מקדימים ליום ו' משום כבוד השבת, שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה. וכן פסק בתרומת וכתב מהרי"

 הדשן )סי' קכו(.

 לעומת זאת האגור )סי' תשעא( כתב שאביו הורה שלא להתענות מכיון שאינו אלא מנהג. 

שהיה צם בערב פסח, ונחלקו האם  יש שרצו להוכיח מן הירושלמי שאין מתענים בשנה זו, שמסופר על רבי יהודה הנשיא

זה משום שהיה בכור, או משום שהיה איסטניס ורצה לאכול בליל הסדר את המצה לתאבון, ואם בער"פ שחל בשבת 

מקדימים את הצום ליום חמישי, לא היה מקום לספק, כי אם היה צם אז מוכח שזה משום שהיה בכור, ואם לא צם נלמד 

 איסטניס. אלא ודאי מוכח מכאן שהואיל ונדחה אין צמים כלל. שבשאר השנים שצם זה משום שהיה

תרומת הדשן )שם( דחה את הראיה, מכיון שער"פ שחל בשבת לא שכיח לא ידעו כיצד רבי נהג. ואין בזה דוחק שהרי 

מובא בגמ' )פסחים סו.( שנתעלמה הלכה מבני בתירא אם בער"פ שחל בשבת קרבן הפסח דוחה את השבת, ואם נעלמה 

 ם הלכה בדבר כזה שנעשה בציבור משום שלא שכיח, כל שכן שנוכל לומר שנשכח מהם אם רבי התענה.מה

ובמקראי קודש )פסח ח"ב עמ' פז( כ' הרב פרנק, לדחות את הראיה מן הירושלמי הנ"ל, דרבי לשיטתו שסובר )מגילה 

חוי. אולם דחה זאת, משום שודאי ה:( שצום שנדחה מזמנו המקורי בטל לגמרי, וממילא פשיטא שרבי לא צם בצום ד

 למעשה נהג כחכמים, דהלכה כרבים. 

מרן הב"י הביא סברת הראשונים הנ"ל, ובש"ע )סי' תע ס"ב( פסק שיש אומרים שמתענים ביום ה', ויש אומרים שאין 

 מתענים כלל. והרמ"א כ' שיש לנהוג כסברא ראשונה. היינו שמתענים ביום ה'.

לכה כיש אומרים בתרא, וא"כ לדעת מרן הש"ע אין צריך להתענות כלל השנה. אלא שהמנהג לכאורה לפי כללי הפסיקה ה

 אצל הספרדים להתענות ביום ה'. כ"כ כנסת הגדולה ועוד )ראה בחזו"ע פסח עמ' רטז(.

ועוד כתב בחזו"ע )שם(, שאף שקיימא לן שכשהשולחן ערוך כותב סברא סתם ואח"כ מביא יש אומרים, כוונתו לפסוק 

עה שהביא בסתם, מ"מ אם דעת רוב הפוסקים כדעת היש אומרים, הלכה כמותה. וכן במקרה שהובאו שתי סברות ביש כד

אומרים, אף שבד"כ הלכה כיש אומרים בתרא, מ"מ אם דעת רוב הפוסקים כדעה הראשונה הלכה כמותם, וא"כ נמצא 

 שאף לדעת מרן יש לצום ביום ה'.

זו דין התענית קל יותר, וגם מי שבד"כ נוהג להתענות יכול להקל ולסמוך על הסיום נחלקו רבותינו האחרונים אם בשנה 

מסכת וכד'. וכן דעת הרב שלמה קלוגר )האלף לך שלמה סי' שפו( והרב עובדיה )יביע אומר ח"א סי' כח אות י(. או 

משא"כ בשנה זו שניתן שדוקא כשהצום בער"פ ממש יש סברות להקל משום שאי אפשר לקיים את סעודת המצוה בלילה, 

לעשותה בלילה לאחר הצום )ישועות יעקב(, או משום שלא יוכל לערוך את הסדר כהלכתו מחמת הצום, וכאן לא שייך 

טעם זה )מקראי קודש שם(. ומרן הרב קוק, הביא ראיה מזבחים )מח:( שלא מצאנו בכל התורה כולה, שהטפל יהיה חמור 

ה וטפלה לתענית שבכל שנה שחלה בע"פ ממש, אי אפשר שתהיה יותר חמורה מהעיקר, וא"כ כיון שתענית היא דחוי

 ממנה, אפילו אם יש טעם לחומרה )שם(.

עוד דנו האחרונים )אג"מ ד סט, ובמקראי קודש שם עמ' פח(, אם גם מי שעשה סיום ביום ה', יצטרך לעשות סיום נוסף 

בת, ולעניין הסיום לא שייך טעם זה. טעם נוסף לעשות סיום ביום ו', דכל הטעם שנדחה הצום מיום ו' הוא מפני כבוד הש

ביום ו', שהרי מצאנו לגבי ברית מילה שחל בתענית אסתר כשפורים ביום א', שמקדימים לצום ביום ה', וכתב הרמ"א 

חייב )סי' תרפה ס"ב( שמותר לאכול ביום המילה, ולמחר ביום ו' יתענו האוכלים, ולפי זה אם יעשה הסיום ביום ה' ית
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לצום למחרת ביום ו'. ואכן בתשובות והנהגות )ב ריא( ובמשנה הלכות )ז סה( מובא שהמדקדקים עושים שני סיומים. 

וכן נהג הגרי"י קנייבסקי. אולם האג"מ )שם( הסיק שאין להחמיר בזה כיון שעצם חיוב הצום הוא רק ממנהג, וגם יש 

סיום אחד. ובמקראי קודש שם כתב שנכון לעשות את הסיום ביום אומרים שכלל אין מתענים בשבת זו, ולכן יש להקל ב

 ה' ולאכול משיירי הסיום גם ביום ו'. 

יש שכתבו שבשנה כזו אם אינו מוצא סעודת מצוה ביום ה', יכול לפדות התענית ע"י נתינת צדקה )כנה"ג בס' פסח מעובין 

 אות א. הובא בפס"ת סי' תע אות ד(.

 להאיר ולדרוש, להלכה ולמעשה ישאלו את המרא דאתרא מורנו הרב מאיר מה יעשה ישראל.  כל זה אינו נכתב אלא בכדי

 עי משיחהרב רו

 

 

 

 אז מה קורה אצלנו בסניף?

 תקרב לסיומו..חודש אדר מלא במסיבות מ

 זוכרים מה היה?

 המדריך במסיכה מטורףף��

 משלוחי מנות לבעלי תפקידים ביישוב שעושים בשבילנו בלי סוף.��

 במחלקות קורונה ולצוותים הרפואיים.מארזים של ממתקים לשימוח לחולים ��

 תחרות תחפושות שבטיות��

 הכתרה מטורפת של שבטי הראה האלופים!��

 ות היישוב.וחד מהצוות למשפחמארזים שווים במי��

 מבצע קופסא וסע של צוות נחשון��

 וואו היה מטורף!!

 המדהימות ועל כל הטוב שהם הובילו בחודש אדר.ובהחלט מגיע כל הכבוד ענק לצוות הדרכה צוות נחשון על היוזמות 

 

 ��ורגע אל תרדמו

 מטורפיםם!! למרות שברוכין קצת אדומה.. חודש ניסן עומד בפתח עם מלא מלא דברים

 ��הולך להיות כיף ממש

 ��תשארו איתנוו

 

 אוהבים ומתגעגעים אליכם מאוד! 

 צוותשפ"א גרעין נחשון ורעות הקונומרית
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   ONE Solutionטכנאי מחשבים –נעים יונתן בן 

 נעים להכיר!

 4+  49יונתן בן נעים, עולה חדש מצרפת, נשוי, בן 

 ילדים.

 

 סק?נשמח לשמוע, במה אתה עו

אני מטפל ומתקן מחשבים, מתקין דברים כמו מדפסת, 

WiFi הסרת וירוסים, גיבוי קבצים, הדרכה לשימוש ,

 בכל יישומי המחשב.

 

 הגעת לעיסוק הנוכחי שלך?איך 

, שרתים וירטואליים. windowsלמדתי מחשבים, 

ובזה עסקתי עוד כשגרתי בצרפת. היה לי עסק לתיקון 

לקוחות פרטיים או  מחשבים, טיפלתי במחשבים של

 חברות כמו סוכנויות נדל"ן ובית אבות .

 

  מה אתה הכי אוהב בעבודה שלך?

נמצאים הרבה אני אוהב לעזור אנשים. במחשב 

 חומרים חשובים, כמו מסמכים, תיקיות שקשורות

לעבודה, והכי חשוב תמונות משפחתיות. אני שמח 

לעזור "להציל" את המחשב ואת כל הדברים החשובים 

 שמורים עליו.ש

 

המלצה על 

שירות מוצלח 

 במיוחד? 

התקנה של 

ווינדווז 

ואפליקציות כמו 

 .מחשב חדש

 

איך נבחר שם 

  העסק?

, נתתי את השם הזה ONE Solutionהעסק  השם של

כי השמות  הצרפתיים של הילדים שלי מתחילים 

 באותיות האלה. 

 Orenאורן 

 Naomiנעמי 

  Eyalאייל 

בסוף  T ת אותו, הייתי מוסיףואם הייתי צריך לשנו

(ONET לבת שלי טליה שנולדה אחרי שהקמתי את ,)

 העסק.

 

תודה לתושבים היקרים אני מבקש להגיד  –דבר אחרון 

שעזרו לי להתקדם בעסק שלי.

 

 

 מעצבת שיער –דבורה ביסמוט 

 

 נעים להכיר!

ילדים. עולה חדשה  8+  39דבורה ביסמוט, בת 

 מ בארץ(מצרפת )שנתיים וחצי פז"

 

 נשמח לשמוע, במה את עוסקת?

למדתי את שנה.  20אני מעצבת שיער מקצועית כבר 

שנים. ומאז אני עובדת עם  4המקצוע בצרפת במשך 

לקוחות אצלם בבית. מגיעה עד הבית ומספרת נשים, 

 גברים וילדים.

 )מערכת הברוכיתון ממליצה בחום!!!!(

 

  מה את הכי אוהבת בעבודה שלך?

בודה שלי, זה להכיר אנשים י אוהבת בעמה שאני הכ

לתת להם חדשים, לפטפט עם הלקוחות, והכי חשוב 

 הרגשה של התחדשות.

 

 

טיפ מיוחד ממך 

 לקוראים? 

אני ממליצה ללקוחות 

שלי לא לחפוף את 

השיער יותר מדי פעמים 

 ךבשבוע, כיוון שזה הופ

 את השיער לשומני יותר.

 

 ספרי סיפור מרגש שקשור לעסק שלך.

ני שנתיים וחצי, לפני שעלינו לארץ, הייתי מגיעה פל

המשפחה. בין היתר הייתי לביקורים בארץ, לבקר את 

מתארחת בשבתות אצל גיסתי שגרה בעלי זהב. תמיד 

בצאת השבת מיהרתי לחזור הביתה, לעיר. הייתי כל 

כך לחוצה לצאת מהאזור הזה. אף פעם לא חשבתי 

ת עצמי גרה כאן, שאני אגיע לגור כאן. בסוף מצאתי א

עובדת עם לקוחות שגרים בסביבה. נוסעת מישוב 

 שה פשוט בבית.לישוב, ומרגי
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 שטול משפחת

אביתר מסיים לימודי הנדסת בניין הוא: 

  )בשעה טובה!(

 

 .רינת קלינאית תקשורת בעזר מציון היא:

 

ניצן  ,כיתה א' בשילת 7תאיר  יורשי העצר:

 .במעון של גיתית 2רז וגן הדס וחצי ב 4

 

 .רחוב החיל ביחידה של אהרןמתגוררים ב: 

 

 .גדלנו בעלי והכרנו בגיל צעיר איך הכרתם?

 

 .חצי שנהפז"ם בברוכין: 

 

 .עלימאיפה הגעתם לברוכין: 

 

 .והמלצות של משפחות מהישוב 5מנסיעות רבות על כביש איך שמעתם על ברוכין? 

 

 .בפארק באריאל ונאלצנו לטפס על הגדרבפעם הראשונה שיצאנו ננעלנו  ם:מקרה מפדח שהיה לכ

 

 .לבנות מעץ דברים לביתתחביב מעניין: 

 

 .ביקור סבא סבתא ביום שישי פעם בחודש עם כל הבני דודים: תמסורת משפחתי

 

 .שלושת הילדים כמובן דברים הייתם לוקחים אתכם לאי בודד? 3אלו 

 

 .חובהקפה זוגי בסוף כל יום ! פרגנו בטיפ לשדרוג החיים

 

 .מגדלי צדק בראש העיןהמלצה למקום בילוי קרוב )לילדים / זוגות(: 

 

 .מפגשים באוויר הפתוח עד שהקורונה תעבוררעיון לחיזוק הקשר בין התושבים בברוכין: 
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 בן נתןמשפחת  והפעם
 

 שבט דורות בנים -י"א : השכבה שאתם מאמצים

 

 םשני 3: פז"ם באימוץ

 

ישראל הלינגר הציע לנו  ?משפחה מאמצתאיך הגעתם להיות 

 .וממש התלהבנו מהעניין

 

זכות גדולה וכיף  ?מה זה בשבילכם להיות משפחה מאמצת

גדול! הם מדהימים כקבוצה וכל אחד מהם תותח על. מקווים 

 .שהילדים שלנו יקבלו מהם כמה שיותר

 

  ?חוויה טובה ומעניינת שהיתה לכם עם השכבה

שעשינו על האש ביחד אצלנו בבית ייצגה באופן ראשונה  עםהפ

מאוד בולט את הדברים המפעימים שבאופן כללי אנחנו כל כך 

האחריות, השותפות, והזרימה. פשוט כולם התגייסו ועזרו בצורה מדהימה והיה  -אוהבים ומעריכים אצל החבורה הזאת 

ורה לזכר שלושת הנערים, והיה מרגש מאוד הם לספר התממש כיף! כך גם הרגשנו כששמענו על גיוס התרומות של

 .להשתתף בהכנסתו לבית הכנסת

 

 כתבו חמשיר לשכבה שלכם

 השבט הכי מושלם דורות בנים

 אתכם אנחנו הכי אוהבים 

 אתם חבורה מדהימה ושווה 

 כל אחד תורם את חלקו באהבה 

תמשיכו אותנו להעשיר ולהגדיל ושנאכל יחד הרבה 

 רילסטייקים על הג

 

  כמה מילים לשכבה שלכם -ולסיום 

חבר'ה! אנחנו אוהבים אתכם. ממש שמחים שזכינו בחבורת בנים כזאת מדהימה ומיוחדת! תשמרו את כל הטוב שיש 

 .בכם בכל מקום שאליו תפנו, ושכל אחד יצליח למצוא את המסילה לליבו המעלה אותו בית אל
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 המלצות ספרים
 קטנים של אהבה""צעדים  -מבוגרים 

וואו איזה ספר! נשארתי לקרוא עד שעה מאוחרת כי לא הצלחתי להפסיק. הספר מספר את הסיפור 

של מרגרט שנהיית משותקת אחרי תאונת מטוס, כל החיים שלה מתרסקים בבום. מצעירה מצליחה 

והארוס שלה ויפה , עם ארוס טרי שכל החיים לפניה, היא הופכת למשותקת, יש לה כוויות על הפנים 

תמודד עם המצב בצורה טובה . בניגוד לאיך שזה נשמע זה ממש לא ספר מדכא. יש הרבה לא מ

קטעים מצחיקים, מרגשים. עוברים עם מרגרט ממש את מסע השיקום שלה. הוא כתוב כ"כ טוב ! 

וכמובן שיש גם קצת רומנטיקה שמופיעה במקומות לא צפויים. הסוף צפוי לגמרי אבל למי אכפת, 

ייפי , מומלץ בחום רב. . משפט המפתח של הספר ''כשאתה לא יודע מה אתה יכול סוף טוב , ספר כ

 לעשות בשביל עצמך, תחשוב מה אתה יכול לעשות בשביל מישהו אחר"...

 

 

  מה קרה למורה טי? -נוער 

קדם כולנו פגשנו במהלך החיים מורים מעוררי השראה, מורים שידעו להוציא מאתנו את המיטב ול

 7ע"פ דרכו. המורה פיטרסון הוא מורה כזה ואנו זוכים להכיר אותו דרך עיניהם של כל ילד 

 מתלמידיו.

יש את המצחיק של הכיתה, החכם , הסכסכנית  –כל פרק מביא נקודת מבט של תלמיד אחר 

הביישנית וכו'. אנו מתוודעים לסיפור החיים שלהם , למצבים בכיתה, לאינטראקציה החברתית 

במהלך הספר אנו נחשפים  .כל למורה פיטרסון שמגיע לכיתה כמורה חדש וכובש את לב תלמידיוניהם ומעל הבי

 להתמודדויות לא פשוטות של התלמידים ובדיוק כשנדמה שהכל מתחיל להסתדר משהו קורה.

 ספר מקסים ומרגש. מומלץ מכיתה ו' ומעלה, גם מבוגרים יהנו.

 

 זלמן )קומיקס( ילדי יסודי

לנקות שירותים או לערוך  -מאחרת כרונית, והיא יכולה לבחור מה יהיה העונש שלה יא ה הדפנ

  דפנה לא מבינה כלום בעריכת עיתון אבל כל דבר נראה לה יותר טוב מניקוי שירותים.… עיתון

עיתון בית הספר הוא עיתון מאוד משעמם. כולם יודעים את זה. אך כשדפנה וחבריה מתגייסים 

 -וי. הם מביאים סיפורים שמעניינים את התלמידים ונותנים שם חדש לעיתון ה השינלמערכת קור

"זלמן " )בית ספר זלמן שז"ר(, הם מוצאים דרכים יצירתיות לממן את העיתון ומעלים על הכתב 

בריונות, שוחד וכו'. במהלך הפקת העיתון הם נתקלים בכל מיני קשייים בדרך.  -  תופעות כמו

  יפים. ילדי יסודי יהנו מאוד.אחלה קומיקס. ציורים 

 

 ה -כיתות ב -עוד סיפורים עם כנפיים 

  -ספר ההמשך ל"סיפורים עם כנפיים המצויין". למי שלא מכיר 

טייגה וטונדרה הן שתי אחיות, פיות לשעבר שהחליטו לפרוש מחיי הקסם 

ולהזדקן ביחד, יום אחד מתדפקים עם דלתם שלושת ילדי השכנים, האחיות 

להן על העבר והילדים הופכים למאזינים מרותקים. בכל פרק הפיות  מספרות

מספרות על מקום אחר )אמיתי( בעולם, שיש בו תופעת טבע ייחודית , 

ומספרות את הרקע הקסום לאותה תופעה : אגדות שמשלבות פיות, דרקונים, 

מפלצות וציפורים קסומות. יש גם קצת גאוגרפיה היסטוריה ומושגים מדעיים 

ממש לא רק לבנות!!( שמצליח לשלב גם מדע וגם קסם  -גייזר, טייפון או ברקים. ספר מצוין )ולמרות שנראה כך  כמו

 במקום אחד.

 

 קריאה מהנה!

 אפי הלינגר



תשפ"א ניסןברוכיתון   

 

 

 

 םתוצאות תחרות הסיפורי
 .שלום לכולם

למשפחות החדשות בנושא "בא לשכונה בחור חדש", כמחווה  לפני כחודש הכרזנו על תחרות סיפורים מטעם הספריה

  שהגיעו לברוכין.

  ההיענות הייתה יפה וקיבלנו סיפורים מקסימים. כל הכבוד לכל הילדים שישבו וכתבו.

אבל בתחרות כמו בתחרות , יש  באופן אישי אני יכולה להגיד שכל הסיפורים היו טובים ומאוד נהניתי לקרוא אותם,

  זוכים.

 

  פו אלי במשימה הלא פשוטה של בחירת הסיפורים הזוכים:אני רוצה להודות לארבעת השופטים שהצטר

  אורי דנינו, מתן טרטנר, מיכל כרמי ופנינה ויינרב.

 

  -, חילקנו את הקטגוריות מחדש 12ל 8כיוון שגילאי הילדים ששלחו סיפורים היה בין 

 קטגוריה אחת -  ג-כיתות ב

 קטגוריה שניה -  ו-כיתות ד

 

  להלן שמות הזוכים:

 

 ג-כיתות ב -  יה הראשונהבקטגור

 

 בסיפורו "בחור חדש בספינה" 9יהודה שטיין בן  -מקום ראשון 

 בסיפור "שלוחי מצווה" 8.5טליה ריינשמיט בת  -מקום שני 

  בסיפור "יום המעבר לו חיכיתי" 8.5מעיין נוגה בת  -מקום שלישי 

 

 ו-כיתות ד - בקטגוריה השניה

 

 ור "המעבר שלי"בסיפ 10שחר דופט בת  -מקום ראשון 

 בסיפור "יומנו של צ'רלי" 11עטרת פורת בת  -מקום שני 

 בסיפור "עוברת דירה" 10.5אוריה בן עמי בת  -מקום שלישי 

 

  לזוכים המאושרים יחולקו כרטיסי מתנה לצומת ספרים באדיבות מועצה אזורית שומרון:

 

 ש"ח 150 -מקום ראשון 

 ש"ח 100 -מקום שני 

  "ח.ש 50 -מקום שלישי 

 

 הסיפורים שזכו במקום הראשון מפורסמים בברוכיתון. שאר מקומות יפורסמו במייל . תהנו! 2
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 10שחר דופט בת  -המעבר שלי 

 האוויר הקר הפתיע אותי, מעולם לפני כן לא חוותי רוח פרצים כזאת .

לי את זה? אני לא מאמין  עשו  השערות על גופי הצטמררו , הרגשתי איך הכעס שוב מתעורר בביטני, למה הם

פסעתי בשקט לעבר ביתי החדש, זה הפעם הראשונה שאני מחוץ   שהרעיון הזה יצא לפועל, מה היה רע בבית הישן.

 לעיר.

על מרחב ,ועצמות לילדים,וחינוך מעולה הכל התחיל בארוחת ערב משפחתית לפני שנתיים אימא מלמלה משהו 

 בלהט האם כדאי להישאר בעיר או שעדיף לחפש מקום נחמד לגור בו .  יםופתאום מנושא צדדי שמעתי אותם מתווכח

העולם קופא מקור ביישוב   אם הייתי יודע ששנתיים אחר כך אמצא את עצמי על מפתן הבית החדש שלי בחור בסוף

ימא היה נראה לי שעדיף להתעסק בפנקייק ברוטב שוקולד שא  מתערב , אבל בעת ההיא אולי הייתי  ששמו ברוכין

 הכינה לי.

 קוראים לי ליאור אני בן עשר וחצי. כל חיי גדלתי בנתניה.

. עד היום המקולל הזה הייתי ילד מאושר, גלשתי כל בוקר, היו לי חברים נהדרים וכל משפחתי גרה ברחובות לידנו 

 מללה אחת של הורי חיי הפכו ממושלמים לגיהנום.בעקבות החלטה או

לריח החוף, לחברים ולמשפחה, היה כל  ,את הנוף הנשקף מהחלון, הגעגוע לביתי הישןכשנכנסתי לבית החדש וראיתי  

 כך חזק שממש הרגשתי את הכאב בעצמותי .

 בשמיכה עד מעל הראש,כשאימא קראה לי לבוא למטבח לאכול משהו כבר הייתי במיטה בחדר החדש שלי מכוסה 

השמש נכנסו מבעד לחלון שמעתי דפיקות בדלת.  כשקרני ,כמה שעות לאחר מכן .ומתפלל שמדובר בחלום גרוע

ואיש לא קם לדלת נאלצתי לקום מהמיטה שלי תוך כדי שאני מסנן לעצמי מילים לא מאוד  ,כשרעש הדפיקות המשיך

 נעימות על המצב שלי.

 .יילדה מעט נמוכה ממני עם עיניים חומות גדולות, ובידה מגש עוגות עם ריח חלומפתחתי את הדלת ומולי עמדה 

הכנתי לכם  .אני שחר ואני גרה בשכונה הותיקה בישוב .די גמגמתי, למזלי הילדה פתחה בשיחה ואמרה ברוכים הבאים

 עוגיות חמות , איך קוראים לך?

 הסבירה לי איפה הגן שעשועים, חתי להגיד תודה ,שחר מידליאור ועוד לפני שהצל אבל יצא לי בקושי ,ניסיתי לענות

 ם.ומתי החברה נפגשים ש

 כששחר הסתובבה ללכת סגרתי את הדלת בטריקה, ובמקביל אבא צעק לי ליאור מי זה בדלת?

 אה אולי קוראים לה שחר? .אבא הביט בי במבט מוזר .עניתי ילדה לא בדיוק זוכר את שמה

 אה אמר אבא היא הבת של המשפחה מאמצת שלנו בישוב. .נזכרעשיתי את עצמי . כן

 משפחה מאמצת שעוזרת בקליטה ובהסתגלות . בברוכין לכל משפחה חדשה יש

למרות  בני גילי כולם מכנים את המקום בקיצור ג''נש שם פגשתי את .אחרי הצהריים הלכתי לגן שעשעים בישוב

  נהנתי מאוד . ,הבושה הגדולה וחרף הכעס הגדול שלי על המעבר

 בימים הבאים למדתי להכיר את הישוב . 

המעבר עדיין היה . לשחק בכדור יפה המחנה של החברים ובאיזה שעה נפגשים בג''נשהתרגלתי לקור בערב, גיליתי א

 הכעס התחלף לסקרנות לגבי הבית החדש, האנשים הגעגועים לעיר היו גדולים, אבל לאט לאט .לי קשה ביותר

 .והאווירה

ולפעמים עם עדכון על , לשחר ומשפחתה דפקו כמעט כל יום, תמיד עם חיוך גדול על הפנים לפעמים הביאו משהו לאכו

 הנעשה בישוב או סתם שאלה או דאגה .

פתח לי עולמות חדשים  אבל המעבר ,אהבתי את חיי בעיר .יש לי רגשות מעורבים .קשה לי חווית המעבר עדיין

אבל אם נותנים לזה הזדמנות אז  ,לא אוהבים שינוים פתאום המשפטים של סבא על זה שאנשים .תיותוחברויות משמעו

 משמעות חדשה . יד יוצאים דברים טובים ,מקבליםתמ

שמחפשים משפחות מאמצות לתושבים שמגיעים לשלב  אתמול הסתובבתי בישוב וראיתי על הרצפה מודעה בברוכיתון

 "ח", מיד רצתי לאימא וביקשתי שתרשום אותנו.

  מוקדש לכל המשפחות המאמצות בברוכין
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 9יהודה שטיין בן  -בספינה בחור חדש 

 הבנת!" צעק עלי רב החובל, "מהיום אתה שודד ים שישתתף בכל השודים שנעשה מעכשיו"."לא 

שזאת ספינת נוסעים, ודרושים בה עובדים", אמרתי. אבל זה היה מאוחר מדי לחזור, מכיוון "אבל אמרו לי 

השודדים הכי  שהספינה הפליגה כבר לפני יומיים מתוניס, ורק עכשיו קלטתי שאני לא בספינת מסע, אלא בספינת

 כי חדישים באירופה.מסוכנת ומאיימת בכל הים התיכון, עם השודים הכי מוצלחים בכל העולם, ועם התותחים ה

לפתע קרא לי מישהו מלמטה: "טוב, בחור אתה בא? אנחנו צריכים להכין ארוחת ערב לכל הספינה." באתי איתו אל 

 .מטבח האונייה והתחלתי לעזור לו לבשל את ארוחת הערב

 לפתע, כשלא היה אף אחד בחדר, הוא שאל: "מי הביא אותך לפה?"

ם אחת כשעברתי שם הוא שאל אם אני מחפש עבודה, עניתי לו שכן, והוא אמר "מוכר כותנה מתוניס," אמרתי. "פע

 שעוד יומיים אמורה להגיע לתוניס ספינת מסע שדרושים בה עובדים, ובגלל זה אני נמצא כאן".

 כאן?" הוא שאל. אתה רוצה להישאר

 "לא", אמרתי

ה בתוניס, ואני מתכנן לצאת מפה ביעד הבא כך מרוצה מלהיות כאן, גם אני הוטעיתי ועליתי לספינ-"גם אני לא כל

 שבו תעגון הספינה, כך שאני אאלץ להישאר פה כמה חודשים תמימים. אגב מה אתה מתכנן?"

 ס הפלגה לטוניס" אמרתי."אני לא יודע. אולי אני אצטרף אליך, ואז אקנה כרטי

 ם הארוחה מוכנה.לפתע שמענו רחשים מאחורינו, זה היה ג'ורג' הנווט של הספינה. הוא שאל א

 "כן בוודאי. סעיד עכשיו לוקח את האוכל למעלה", השיב הטבח.

הוא נתן לי את האוכל ואמר לי להעלות אותו למעלה. לקחתי את האוכל ועליתי למעלה. אחרי דקה של שתיה 

מוך והרזה הם הלכו מכות, הוציאו סכינים, ולאחר מכן נודע לי שהספן הנ -אכילה, המקום נראה כמו בית משוגעיםו

שעות מאוחר יותר,  3מוסא, נהרג באחד הקרבות. לאחר ארוחת הערב כל הסועדים הלכו לתאים שלהם. 

הופתעתי לגלות שמי שעומד כשהשתעממתי וקראתי ספר, שמעתי דפיקות בדלת. נבהלתי והצצתי בחור המנעול. 

 שם הוא לא אחר מאשר הטבח של האונייה.

 "לפתוח מהר," הוא קרא בשקט.

 פתחתי את הדלת ומיד נתתי לו וויסקי משובח.

 "מה אתה עושה פה?" שאלתי אחרי ששתה כשלושה בקבוקים מלאים של וויסקי.

שנתתי לו כל כך הרבה וויסקי. עכשיו  "מבשל דייסה בטעם קציצה מטוגנת." הוא אמר. איזו טעות, חשבתי, חבל

 הוא שיכור, כך שאינו יכול אפילו ללכת לתאו.

 י."בוא" אמרת

 "לאן?" הוא שאל.

 "לעוד כוס וויסקי" אמרתי.

 הוא התחיל לרוץ אחרי.

 שותה את הכוס הזאת!" אני"חכה שנייה, 

 ר רב החובל.המשכתי לרוץ. הוא הגביר את הקצב, וספן הופיע כשמאחוריו עומד לא אחר מאש

 אתה עושה פה?""שוב אתה?!" צעק רב החובל. "ידעתי שלא צריך להכניס אותך לספינה הזאת. מה 

 "מחזיר אותו לתא" עניתי.

 "למה?" הוא שאל.

 "כי הוא שיכור לגמרי" השבתי.

 "טוב, חלומות מתוקים מאי בודד".

חש על הסיפון. אוניית מסע יוונית נראתה השבתי אותו לתאו עם כוס וויסקי והלכתי לישון. בבוקר התעוררתי מר

כלל עובדים, אז מתחנו מפרשים והתקרבנו אל הספינה החפה באופק. אומנם היו לה תותחים אבל לא בטוח שהם ב

מפשע. לאחר שהספינות כמעט נגעו זו בזו צעק רב החובל "להסתער!!!" כשלושים לוחמים פיראטים זינקו על 

 האונייה והחלו להילחם.
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 א אלי רב החובל.לפתע ב

 "זנק גם אתה!" אמר.

של הספינה היוונית. שלפתי את החרב והלכתי עם עוד כמה פחדתי שהוא יכה אותי בחרב, וקפצתי עם חבל לסיפון 

פיראטים לתאים. פתאום זינקו עלינו חמישה לוחמים יוונים וקשרו אותנו לכיסאות. לאחר מכן התגלו לנו עוד 

חר קרב קשה ביותר, היוונים ניצחו אותנו וקבעו לנו משפט לעוד שבוע. נתנו לנו רק עשרים כאלה שעלו לסיפון. לא

עשר. -חם, ואכלנו מהם בתאבון רב. לאחר כשבוע הגיע מועד המשפט אני נבחרתי להישפט שלישי מתוך אחדמים ול

י, אמרתי להם ראיתי ושמעתי שהיוונים לא רחמנים ביותר, ולשניים שלפניי הם קבעו הטבעה בים. כשהגיע תור

וף המשפט גזרו עלי שאני ירד שרק רציתי למצוא עבודה, ומצאתי את עצמי מוכרח לשדוד ספינת חפים מפשע. בס

מהספינה ביעד הקרוב שלהם, שהוא אלג'יר. שמחתי בכל מאודי, אומנם אני אצטרך לאסוף כסף בשביל לחזור 

 לתוניס אבל לא הטבעה בים.

ר. ירדתי מהסיפון כדי לקנות לי אוכל טוב מהכסף שנשאר. לאחר כשתי דקות אחרי כחודש הפלגה הגענו לאלג'י

קיה בלחמנייה, לקחתי שתי מנות והתחלתי לטרוף. לאחר עשר דקות גמרתי והלכתי לתחנת רכבת. מצאתי חנות נקני

אני  -וןדינר, והלכתי משם בעצב ודיכא 59דינר" אמר הפקיד. היה לי רק  250שאלתי כמה עולה כרטיס לאלג'יר "

שבמקרה הם צריכים מנקה  דינר. הלכתי לעירייה ושאלתי אם הם צריכים עובד, הם אמרו 191אמור עכשיו להשיג 

דינר ליום. קפצתי על ההזדמנות, והתחלתי לעבוד. לאחר כתשע ימים השגתי את  20של הבניין עם שכר של 

רתי את כל החוויות שחוויתי על ספינת הסכום, ועליתי על רכבת לתוניס. לאחר יומיים הגעתי לתוניס וסיפ

 השודדים, על ספינת המסע היוונית ובאלג'יר.
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 נעם והדר גוטליב וילדיהם 

 )כיתה ד( , 10הוד ישראל בן 

 )כיתה ב( ,  8טוהר בן 

 )טרום חובה(  5טל בת 

 )מעון(  2ורני חנה בת 

 .79 הצביברח'  גרים

הגענו לברוכין מגבעת שמואל , בהמלצתו קצת עלינו: 

 של 'חבר בצוות אלפונטה' : אביתר גרסטל! 

לרשימת המתנה כי עוד  ליץ לקפוץ לראות, להכנסהמ

 מעט יוצא פרויקט חדש! ומאז הכל היסטוריה.. 

 ובקטנה משהו על עצמנו.. 

בכל חול המועד.. יום חופשי .. בחירות.. תמיד תמיד 

מנצלים את המטמון של רשות הטבע והגנים! ויוצאים 

 לפעילות של "הפקחים הצעירים"  

 

 יגאל ואודליה עוקבי 

 :מתגוררים אתנו 3ילדים נשואים . 2 לנו יש

 לומד בישיבה ברחובות  22אלעד בן  

 בשירות לאומי  19תהילה בת 

 ונריה שלומד כרגע בישיבת ראשית חוכמה באלעד .

 .65ברח' ההדר  גרים

 דן וסיון קנדלמן וילדיהם 

 איתן בגן הדס, 

 רותם במעון של גיתית 

 והדר הקטנטנה בת חמישה חודשים. 

 .65ברח' ההדר  יםגר

 .סיון פיזיותרפיסטיתו ול נמרץדן אח טיפ קצת עלינו:

 אוהבים לטייל ולבלות ביחד :(

 
 

 הםשלומי ושני אזולאי וילדי

 בגן הדס ונעם בן שנתיים במעון.  4לביא בן 

 .83ברח' הצבי  גרים

הגענו מאיתמר. שני קלינאית תקשורת קצת עלינו: 

 ושלומי מתמחה בעריכת דין.

 

 שני ואביב נחושתן

 (וחצי )בגן בכפר סבא 5וילדיהם: תמר בת  

 תבמעון של גיתי -יאיר שמואל בן שנתיים וחצי

 תבמעון של גיתי-בן שנה וחצי  ואליה 

 הבדירה התחתונ 83הצבי  גרים ברח'
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 וביתם שלמה ולילך נתנאל

  .אוריה רחל המתוקה בת ארבעה חודשים

אנחנו שוכרים אצל משפחת שפירא קצת עלינו: 

 .Gהמקסימה ורוכשים בפרויקט 

  שלמה חובב טיולים מושבע

 לילך חזקה בערבי גיטרות ושירה. ו

 מחכים להכיר ):

 
 

 

 זרמטי וילדיהם ןחן ואית

 .בגן חובה וזיו בן שנתיים במעון 5לביא בן  

 המשמאל למעל 81הצבי  ברח' גרים

 וילדיהםגופר טל ואופירה 

 .וישי בן שנתיים וחצי 4עז בן  

 .דירה תחתונה 85גרים ברחוב הצבי 

 

 נעם ושיר אהרון

 גרים ביחידה הישנה של דוידסון

 ( 2.5יגאל ונחמה בראכין ובנם נעם )

 מצד ימין  318, מגרש ההדר גרים ברחוב

  .בקומה התחתונה



תשפ"א ניסןברוכיתון   

 

 

 

חגיגי במקומו החדש  באירוע לפני כשנתיים נפתח מחדש "מצפה אחים"

 ברחוב הצבי ליד בית הכנסת המרכזי.

י ימיהם במהלך במצפה מונצחים אחים של תושבי הישוב שנהרגו בדמ

   שירותם הצבאי או בפיגועי טרור.

 המשרתים באזור. המצפה הוא פינה חמה לחיילים וכוחות הביטחון

מפתיחתו, מצפה אחים זכה לארח מאות חיילים ואנשי ביטחון בכל שעות 

   .שבועימים ב 7היממה 

מדי שבוע שתי משפחות מהישוב אחראיות על תפעול המצפה, תחזוקתו 

 ונקיונו.

בתורנות  מהישוב אשר סייעו לתפעול המצפה משפחות 64 -ודה רבה לת

 בסבב הנוכחי. שבועית

 .לתורנות זו המעוניינות להצטרף משפחות, נשמח לשהתחיל השבועלקראת הסבב השלישי 

 054-5534914)רצוי לוואטסאפ( לנייד לעמית אופירמוזמנות לפנות 

 

 .לעמית אופירמוזמנים לפנות לצורי, אבי אסולין או  את החיילים? מעוניינים לפנק במרק נשאר לכם כיבוד מאירוע?

 

 

 

 

 

  

 שמיני שביעי של פסח פסח צו ויקרא

 טבצ'ניק חמו זימרת זוהר ויס עופר

 יהושע חן ציון זרביב זעפרן הרשליקוביץ

 לוי רועי טאוב חדד זמיר וינטר

 054-3976096ס: מוזמנים ליצור קשר עם אלן פו ?רוצים להצטרף לסבב הארוח
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לעשות לנו קצת )שמו שמור במערכת(  ותיקהעורכת ברוכיתון בעלה של ת בקשנו מלכבוד פסח, חג האביב והניקיונו

 :סדר בבלאגן

גע שתפתחו את הארון הכל יפול ראבל ב ,בית יכול להראות נקי ומצוחצח -אין קשר בין סדר ונקיון שרק אקדים ואומר 

  מלא אבק ולכלוך. למצד שני בית יכול להיות מסודר מאד אב .החוצה

זה עובד )וגם משגע ו -כל הטיפים הם מנסיוני האישי  לא ממש התחום שלי.נקיון זה כבר  .כאן יהיו טיפים לגבי סדר

 לפעמים את בני הבית האחרים(

 

לא מנסים להוציא משם את הדברים שלא צריכים, אלא מוציאים  -  אם יש מגירה מבולגנת ומלאה בדברים •

אליה רק את מה תהפכו את המגירה על הרצפה ותחזירו  -את מה שכן צריכים והשאר לפח. המלצה שלי 

 שצריך. השאר ישירות לשקית זבל.

 .רלמסו –מה שלא היה בשימוש בשנה האחרונה  -פעם בשנה עוברים על הכל  -צעצועים ומשחקי קופסה  •

 .למסור –מה שלא היה בשימוש שנתיים  -בגדי מבוגרים  •

 -תשמרו לנכדים  למסור הלאה. אל -אם אין ילד קטן יותר במשפחה הגרעינית שישתמש בזה  -בגדי ילדים  •

  .הם לא ילבשו את זה

  ושמים אותו במקום.לוקחים אותו עכשיו  -אם אתם רואים משהו שלא במקומו המוגדר  •

 לחן בסלון והשיש במטבח ריקים מדברים שלא אמורים לגור שם.ודואגים שהש -לפני שהולכים לישון בלילה  •

כל פעם שעולים למעלה לוקחים משהו ששוכב על המדרגות שמחכה לטרמפ  -ך הבית אם יש מדרגות בתו •

 לקומה השניה.

. במשך החורף בשימושהיה מרוקנים אותו ומחזירים רק מה שפעם בשנה )רצוי בסוף החורף(  -ארון מעילים  •

 תתפלאו כמה דברים מיותרים מצטברים שם.

 :מחסן •

 3-4רהיטים שסיכוי סביר שתשתמשו בהם ב לא שומרים שום דבר במחסן למעט כלי גינה, סוכה,  -

 .'שנים הקרובות כמו עריסה, מיטת תינוק וכו

לא בו בעתיד.  ותמשתשואולי בתוך הבית כי אין איפה לשים אותו רק משהו במחסן  אל תשימו -

 -אם אתם לא יודעים מה יש במחסן ובדיוק איפה הוא ממוקם במחסן תזכרו שיש לכם את זה בכלל. 

 סימן שאתם לא צריכים אותו יותר.

במגירה, על הרצפה  וירים את זה שקונים נעלים חדשות לילדים והישנות נשארמכ -נעלים ישנות של ילדים  •

פעם שקונים נעלים לילד עוברים על כל הנעלים של הילד וזורקים את כל הנעלים  או מתחת למיטה? כל

 דש ארגון.והישנות שלא היו בשימוש מאז הקניה הקודמת חוץ מזוג אחד שיכול לשמש לח

מה את  רוסמת/תזרקו –באיקאה אל תקנו עוד מקום  -ום בארון/ספריה/מגירה אם אתם רואים שאין לכם מק •

 שלא צריך.

מדפים שלו ולתת לו להחליט מה הוא כבר לא צריך )וכבר הור עם כל ילד על המגירות ופעם בשנה, כדאי לעב •

 בדרך כלל זה חצי מהתכולה. -  שכח שבכלל יש לו(

, ם את אותו הדבר בשני מקומות שונים בבית, ואחד בלבד. לא שמיבבית כל דבר צריך להיות לו מקום מוגדר •

או שאתם לא  -אם אין מספיק מקום לכמות המוצר במקומו המוגדר כי אז לא יודעים מה יש וכמה יש ממנו. 

 צריכים כל כך הרבה או שתארגנו מחדש את הארונות כדי שלכל דבר יהיה את המקום שלו.

)המגש  פסח היא הזדמנות מצוינת להעיף משם דברים שאתם לא משתמשים בהם אף פעם -ארונות מטבח  •

 אין לכם מושג מה יש בו וברור שאתם לא משתמשים במה שמאחורה. -הארון דחוס  . אםמהחתונה למשל(

רואים משהו שצריך לסדר ועושים זאת   במנות קטנות.ו יתמידבאופן סידור הבית זה משהו שעושים  -לסיכום  •

פשוט  -אלא ברגע שרואים משהו שדורש סידור  -שבתאריך כזה וכזה נקדיש זמן לסדר  יםלא מחליטמיד. 

 עושים זאת מידית.
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 . בבית חפצים מיני בכל נתקלים אנחנו לפסח הנקיונות במהלך

חיוך.  עליםשמ לזכרונות. כאלו אותנו שזורקים יום. כאלו כל בהם משתמשים שאנחנו מקיומם. כאלה ששכחנו כאלו

 כאלה שמשהו בנוכחות שלהם, לא נעים

 ? חפץ בעצם ומזה

 ? בו להשתמש משהו סתם

 .רצון הוא חפץ? חפץ איזשהו מבטא שחפץ או

 הרבה עוד רואה אני, אותו רואה כשאני אבל. הארון את פותחת שאני פעם בכל אותו רואה אני. בארון חפץ לי יש

 כל לי מזכיר הזה והחפץ להיות רציתי מה ,הצלחתי ולא להיות רציתי מה. צמילע שלי רצונות מיני כל רואה אני. דברים

 . לא שאני מה על, בשבילי מייצג הזה שהחפץ מה על, התכווצות איזו בי עולה ולרגע. מחדש פעם

 כאן מבעבע רצון הוא הזה שהחפץ או? רלוונטי ולא ישן רצון הוא החפץ? שלי הרצון עדיין זה. שאלה אחרי ורגע

 ? שיוועכ

 החפץ את העברתי לב ובחפץ. עצמי לגבי שלי השאיפות לא כבר. שלי הרצון לא כבר זה. שלא גיליתי הזה במקרה

 הלאה.

 שתהיה כדי להשאיר, בחירה יש אז. שלי והוא, אמיתי והוא, מסוים לכיוון לנוע הזה הרצון שם עדיין שזה להיות ויכול

 את לשחרר לבחור או .להיות שהולך מה של ראייה מתוך הלב של בותהתרח לאיזו אולי. לכיוון לשאיפה, תזכורת לי

 .המרחק את ומזכיר הלב את מכווץ, רחוק הוא, ועכשיו לכאן שייך לא הוא, רצון עדיין שהוא אף על כי, החפץ

 דעו נכניס ואיפה, אחרי רגע מכניסים השבת את בסוף אבל, שבת בכל חלות להכין כדי שקנינו מיקסר יש הארון בתוך

 . חלות של הכנה

 . אותה ללבוש מתאים לא ועוד שם לא עוד אני אבל. מקצועי מעמד איזה שמייצגת חולצה יש הארון בתוך

 רק לא כבר הוא החפץ כי. מהפתרון חלק היא הרצון על המחשבה. כך או הרצון? כך לעבר לנוע הלאה? או להעביר אז

. שרצית מה היית לא, הצלחת לא, הגעת לא שאומר הקול את לשחרר. הלאה החפץ את החפץ הוא רצון. להעביר .חפץ

 שחררתי לב בחפץ. הזה הרצון לבין ביני קשר אין כבר, אליי מדבר לא כבר שזה וגיליתי עבר הזמן אבל, קרה זה נכון

 . לא מה אני לי שאומר, הזה החפץ את והעברתי

פניתי לעשות צעד אל עבר  .להיות רוצה אני הומ עכשיו אני מה. כן אני מה על לי שמספרים מחפצים לשמוח פניתי

 הרצון. לרגע להניח את הנסיבות בצד, ודבר ראשון להתמקד בעצמי, ברצון.
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