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 זה הזמן לשכוח

 

 .צרים" אנו נפגשים עם שבט מנשהבפרשות שלנו הנקראות תמיד "בין המ

לאחר שבשבוע שעבר נגשו בנות צלפחד ... בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף. 

 .השבוע ניגשים בני מנשה עצמם וטוענים נגד העברת נחלה משבט לשבט

ות צלפחד מצילות את נחלת גם טענת הבנות וגם טענת הבנים מתקבלות ובנ

 .ני שבטןאביהן ונישאות לב

 ?כזו בארץ ישראל מה מיוחד בשבט זה שדווקא בו מופיעה דבקות

הנצי"ב מוולוז'ין מסביר שמנשה הוא החיבור הטבעי והפשוט לארץ ישראל, 

חיבור דרך הרגליים וזו הסיבה שכשיעקב אבינו מברך את מנשה ואת אפרים הוא 

ימין מול רגל ימין שלו ורק את היד הימנית הוא שם על  משאיר את מנשה בצד

  .ים בשלמותראש אפרים כדי לתת למנשה את ברכת הרגלי

 

כדי להגיע לחיבור טבעי צריך לפעמים לשכוח  .אולי זו משמעות השם "מנשה"

פולים, הטענות וההסברים ופשוט להתחבר בצורה לאו להניח בצד את כל הפ

  .טבעית אל הארץ הטובה

שורש הצרות של ימים אלו היו המאיסה בארץ חמדה, החיבור אל הארץ ם וא

 .ם הרחמן הוא קרן לעמו יריםיתקן את החטא ומבין המצרי

 הרב משה פליקס
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 "מה טובו אוהלך"

 זכינו ב"ה לצאת כאלף איש יחד לטיול ישובי שפתח קיץ מלא וגדוש בפעילויות.

 .זה הרגע שאפשר לעצור לרגע ולהודות

צורי, זיו  –ל הוכברג, יאיר צוריאל של ארגון הטיול: דוד בן יוסף, אייצוות לכל ה

ברט ,אבי אסולין, ליעד מרגלית, חגי זמיר. תודה על חשיבה על הפרטים טייבר

ת אחריות הנוער חיהקטנים תודה על הסיוע בתפעול הטיול, תודה על לק

קיפול וסידור והבוגרים החל מהטיול בבוקר, תפעול המטבח, ארגון המחיצה, 

 המטבחים. 

, על סיוע רבון התושבים לצאתעל העברת השיעור, על ד – תודה לרב הילביץ

 שהיה צריך. כלאורך הטיול 

  ליסטיתודה לבנות ועדת חברה וקהילה על הסיוע לאורך ארגון הטיול, הכנת הפלי

ונית ין, רייכטר, רוני שטיל תגיתית סמואלס, שירן בן יעקב, לילך איפרגן, מירי –

 .בראון, רעות אוחנה

וכל הבוגרים שהגיעו ועמלו, טרחו ועבדו ללא הפסקה לאורך תודה לנוער בנים  

 בלעדיכם הטיול לא היה יכול לצאת!! –אתם הנוער שלנו שכל הטיול גאים 

תודה לנוער בנות על סיוע באריזת המארזים לקראת הטיול, חלוקת האוכל, 

רך הטיול בכל מה שרק ביקשנו!! אתן העזרה בחלוקת הארטיקים, הסיוע לאו

 !!מדהימות!

 שסיעו שהכל יעבוד מעולה! תודה לכל ראשי הצוותים התושבים המתנדבים,

 הטיול. תהפקבתודה ללירון לביא, מיכאל ובר רועי וחברי המזכירות על הסיוע 

 ת לאורך הקיץ.וימקווים שכולם נהנו! נשמח לראותכם בהמשך הפעילו
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Ted!בר על זה 

פרטים  15.7יום רביעי ו' אב 

 באתר, במייל ובקבוצות.

 מחכים לכם!!

 

 

 

 

 נפגשים על קפה

קט חדש "נפגשים על קפה", מפגשים לאזרחים הותיקים זכינו וב"ה התחלנו פרוי

 שהגיעו אל ישובינו.

במפגש מרגש  של הכרות  'ראשון זכינו להתארח בבית משפחת הילביץהמפגש ב

 ושיח.

 .בנושא נדל"ן ביו"ש –ו עם אלי הלפרן נבמפגש השני נפגש

 בעז"ה נמשיך וניפגש.

 מודים לתושבים שהתנדבו להעביר שיחות. שמחים תמיד להפגש!

 

 

מוזמנים לקחת ולהנות איתנו מקיץ מלא  –מחכה לכם בתיבות הדואר  –לוח קיץ 

 פעילויות מגוונות.
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 תקשורתועדת 

 וט בטלגרם.הסבר על אתר האינטרנט החדש שלנו ועל הרוב

שוב ואפילו חלק מהנוער כבר רשומים לפלטפורמה כיום רוב המבוגרים בי

 תרונות של הטלגרם.החדשה. מתוכם הרוב משתמשים ונהנים גם מהי

אתר  - הןיפלטפורמות המסונכרנות בינ 3 כל מידע שנשלח לתושבים יופיע ב

עלות מידע אינטרנט/ טלגרם/ מייל. כל אחד יכול לבחור את הדרך הנוחה לו לה

 חדש וכן את הדרך הנוחה לו לקבל מידע.

 כל אחד יכול לגלוש לאתר ברוכין באינטרנט לראות את רוב התוכן שבו. •

 ים באתר.רק מי שרשום כתושב ואושר יכול לגלוש גם לאזורים המסווג •

רק תושבים יכולים להוריד גם את הרובוט שלנו בטלגרם ולהנות  •

 תרונות שלו.מהי

 אפשר לחלק לשני שלבים. הרישוםתהליך את 

 רישום דרך אתר האינטרנט או אצל מישהו המוסמך לכך. .1

 .חיבור לרובוט שלנו בטלגרם .2

 כולל גם את האתר. וזה טלגרםאו להרשם ישירות ל

טרנט. ושבים, כל אחד בנפרד, להרשם באתר האינאנחנו מבקשים מכל הת

יל ולבחור הלך תהליך הרישום הראשוני תתבקשו להכניס שם, טלפון ומיבמ

 ערוצי מידע מהם תרצו לקבל מידע.

תנסו  –ניתן לעצור כאן אך אנו ממליצים מאוד לנסות גם את הרובוט בטלגרם 

 ☺ותבינו למה 

של הערוצים  קבלו את המידעבמידה ואתם לא מחוברים עדיין לטלגרם, ת

 – למייל רק במייל כסיכום יומי. )ניתן לקבל כל הודעה גם באופן מיידי שבחרתם

 אשלח עדכון לגבי זה בהמשך(
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  –יתרונות של להיות רשום לאתר כתושב ברוכין ה

ניתן להכנס באתר האינטרנט של ברוכין גם לאזורים המסווגים רק  •

 לתושבים.

 בספר טלפונים.א אתכם וניתן למצ •

דרך הלהשתתף בהצבעות תושבים שיתקיימו און ליין בהמשך  ניתן •

 .(המייל)באמצעות 

או בייביסיטר של הבת או הגמ"ח( לאינדקס ת העסק שלכם )ניתן להוסיף א •

 עסקים.

 –ניתן לקבל עדכונים במייל מערוצים שבוחרים ולהשאר מעודכנים  •

 מיילים שוטפים או מייל סיכום יומי.

  –טלגרם רובוט בתרונות של ההיבנוסף, 

 .ישירות לאפליקציה אופציה לקבלת דיווחים שוטפים מהערוצים שבחרתם •

 התושבים בלוחות מודעות מתוך האפליקציה. דעות לכלשליחת הו •

מין ובמקום אחד )זמני תפילות/ שעות פתיחה של מקומות כל המידע ז •

 .(וכו'... ב"שימושון"

כולל שליחת תמונה ומיקום  – פתיחת קריאת שרות חדשה בלחיצת כפתור •

 .מהסמארטפון

 חיפוש מספר טלפון של תושב. •

 מקומי בברוכין. חיפוש עסקים/ בייביסיטר/ גמ"ח  •

 יין )בהמשך( דרך האפליקציה.הצבעות און ל •

 ירת ערוצי מידע ותדירות עדכונים בהגדרות.בח •

 

מכיוון שרוב היישוב כבר מחובר לפלטפורמה החדשה, בקרוב יסגרו קבוצות 

רק דרך יתבצעו  והרישום צאפ הרשמיות לעדכונים ביישוב וכל המידעטהווא

 האתר/ טלגרם.

דע ותדירות מותאמים אישית. וחיפוש מידע רלוונטי הנות ממיתוכלו ל יםכתושב

 אחד. במקום 

 ☺להיות תמיד מחוברים!  –ברוכין 
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 מיני נוער בנות

  פתחנו את הקיץ בפעילות באבל בול מטורפת! נהננו כ"כ!

איך לנצל כל זמן פנוי שיש  -נפגשנו המון, הכנו אוכל טעים, דיברנו גם על הקיץ

 לנו בדרך הטובה.

טיול מטורף לגולן. תודה ענקית לרחל הילביץ  -בנות יצאו לטיול של הנוערה

  בנות.עוקבי שליוו את ה ולחרות

ות יצאנו ללונה פארק, למימדיון ועוד מחכים לנו טיולים כיפיים, מגבשים וסדנא

 נהדרות.

 

 יקרות,

  מחכה לראות את כולכן ביחד, בריאות ושמחות.

 אוהבת

 נעמה סיטבון
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 בנותנוער 

פתחנו את החודש במסיבת פתיחת קיץ מטורפת , ומשחק המצלמות . תודה לכל 

 . מי שעזרה לארגן והגיעה

יטחון עצמי . תודה המשכנו לסדנא עם טל הר שושנים האלופה שדיברנו בה על ב

  ! לטל

ובסופש האחרון יצאנו לחמשוש נוער מטורף בצפון ביחד עם הטיול יישובי . היה 

 ! כיף לראות את הבנות מגובשותמדהים ו

 . בעז״ה מחכה לנו עוד הרבה דברים לקיץ

 (: פרטים בהמשך
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 נוער בנים

הקיץ רק התחיל אבל אנחנו כבר מלאים בחוויות, התחלנן בפתיחת קיץ שווה עם 

 על האש ומוזיקה טובה.

לנוער באסי )באדיבות: אבי אסולין, חגי זמיר וליעד המשכנו בטיול שווה 

 בארגון הטיול הישובי. תודה!!( ומשם נסענו לגני חוגה להתנדב ולעזור -רגליתמ

קט לימוד משניות וסיום הש"ס בני הנוער האלופים לקחו על עצמם פרוי

 והשתבצו כל אחד ללימוד. 

  עלינו על כל המתקנים המפחידים. ,בילינו בלונה פארק

 ד. מדיון בבריכות השוות ונהנו מאישחינו והתגלשנו במ

 נינו קיץ ארוך וגדוש פעילויות. ועוד לפ

 נשמח לראות את כל הנוער לוקח חלק.

 

 מיני נוער בנים

 בשעה טובה ובשמחה גדולה התחלנו את החופש הגדול!

נתיים הספנות לפתוח את החופש עם באבלגול יועים עוד לפנינו, אבל בהרבה איר

מטורף באמפי, פתיחת קיץ בבריכה בברקן, טיול יומיים מטורף בצפון, לונה 

 ��פארק וממדיון! בקיצור הרבה כיף...

במהלך תשעת הימים נעשה 'שבוע ערך מוסף' בישוב, התנדבויות, שיחות 

 ולימוד...

 ��שיהיה לנו המשך קיץ נפלא
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 חודש אב –נתלית באילנות גבוהים 

אבהות. הקב"ה כאבא  –עצם השם שלו מזכיר לי את מהות החינוך  - חודש אב

 -הטובים והקשים כמו אבא אנושי: שלא משנה מה קורה -שלנו בכל הרגעים

בכייה לדורות, חורבן מול  -תמיד הוא אביך. בחודש הזה יש ניגודים גדולים

 תקומה לעתיד ואהבה. 

כולם ומטרתו טובה עבורנו. שהאב נמצא ב - ואולי הניגודים הללו הם עצם החיים

יהיה פתח לאהבה. כמו  -עוד תבוא שמחה. שגם כשיש חורבן וחרם -שעל כל בכי

שהילד "מתקשה לרדת מהעץ" ואנחנו, למרות שלפעמים אנחנו ההורים רואים 

מצליחים בחוכמה ורגישות  –הגבולות שהצבנו ויחד עם העונש או התוצאה 

  לפיוס, להתקדמות.למצוא דרך לתיקון, 

. אהרון שכולנו מכירים בזכות ן הכהןאהר בחודש אב על פי המסורת נפטר

אך הסכים עם  אהבתו לכל אחד מהעם, בזכות השלום. אהרון שהיה האח הגדול

ם מקומו וראה את ייעודו לצד אחיו בהשלמה , ענווה וגדולה. אהרון שגידל בני

שתק כשמתו הוא אותו אהרון ש -נפלאים שהיו ראויים לשמש בבית המקדש 

וקיבל את הדין מתוך אמונה שלמה, מתוך הבנה של נפרדות בינו לבינם ומתוך 

 גם בשעות הקשות.  –הנהגה של העם 

. כולם מנהיגים, כולם גדולים ואת כולם חטא המרגליםאת אני רואה  למול אהרון

אין אני ראויה לבקר. אך כולנו יכולים וכדאי לנו ללמוד מהסיפור על ההורות 

ניתן  -איך כל דבר בהורות ניתן לפרשו לשני הכיוונים )פירות גדולים שלנו.

לטובה. לפרש כטוב או כרע( ועלינו מוטלת החובה והזכות לפרש ולהטות 

משום שזה היה תפקידם האחרון  –המנהיגים הללו ייזכרו לעולמים כמרגלים 

מה  -לבטת בה עם עצמיובזה לצערנו השאירו חותם. זו שאלה שלא פעם אני מת

תפקידי ואיזה חותם ברצוני להשאיר. אני חושבת שהחותם החשוב ביותר הוא 

רו שלימדנו אותם ערכי החותם על ילדינו. גם אם לא נצליח בעבודה וילדינו יזכ

אם ילדינו ילמדו מאיתנו את  -דיינו. גם אם לא הצלחנו בפרסום או קידום -יושר

 -בשינוי משהו מהותי בעולםגם אם לא נצליח  דיינו. –ערך ההשקעה וההתמדה 

דיינו. גם אם נטעה  -אם ילדינו יזכרו וייקחו מאיתנו את הדוגמה לעשיית טוב

 דיינו.  -ו את ערך האמת וראיית האחרוילדינו ילמדו מאיתנ -בדרך
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שזכינו והגיע לארץ יחד עם אשתו. יונתן  יונתן פולארדבחודש אב נולד גם 

ישראל, של הבנת סדרי עדיפויות ואשתו אינם הורים אך הערך של מדינת 

הם  - )נישוק הארץ לפני יחס לראש הממשלה( ושל אמונה תמימה בטוב ובנכון

 שיעור מאלף לי כאמא. 

היה הפיגוע הנוראי במסעדת סבארו בירושלים שבו  2001אב בשנת דש בחו

ממשפחת סחיווסחורדר . הם היו מספר שנים מכרים וידידים של הוריי  5נרצחו 

ווה. יחד עם הוריי והורים נוספים  היו שותפים בסבב הסעות לבית בפתח תק

עד היום הספר. כך יצא שמדי פעם נסעתי איתם לביתי או הסענו את ילדיהם . 

כל פעם  ,אני זוכרת את החיוך הגדול על פניהם של מרדכי וצירה ז"ל ההורים

ראות את אני זוכרת שכבר אז מאוד הערכתי ואהבתי ל -כשהגיעו לקחת אותנו  

האהבה הגדולה שנשקפה מעיניהם לילדים שלהם שהיו בגיל שובב ומלא מרץ . 

ה שתמיד העיניים שלה אני זוכרת שכבר אז רציתי להיות אמא כמו צירה היפ

בורקות ותמיד היא שמחה לקבל את ילדיה. שהקב"ה ימשיך וישמור על 

 ים. צאצאיהם וייתן להם בריאות, נחת ואריכות ימ

שאביה עמנואל מורנו ז"ל נהרג בחודש זה ( נשאה  ביה מורנו )לפני חודש א

ודיעין. חודשים, התגייסתי לחיל המ 7לפני דברים בטקס לזכר חללי המודיעין :" 

זאת בגלל סגירת המעגל, אלא פשוט כי עניין אותי  לכתחילה, לא רציתי לעשות

 .התחום

זכיתי להכיר את אבא אך כשאני מסתכלת אחורה, פתאום אני מבינה שהשנה 

 .עולם הצבא ושירותו במודיעין - ממקום שונה, מקום שלא הכרתי לפני כן

פה דרכה רגלך, במילה הזו המקומות, האנשים, הריחות.. את כל אלו חווית. 

דמיינתי אותך לאורך הדרך מחייך אלי, מלמד אותי את רזי המקצוע, ..השתמשת

יא מתכוונת, גאה בי כשאתה רואה מדבר איתי בקריצת עין שאני יודעת למה ה

 "אותי חוזרת הביתה על מדים.. גאווה שאני רואה כיום בעיניהם של אמא ואבא

אפילו  - ונו להעביר את המסר לילדים שלנלעיתים אנחנו חוששים שלא הצלח

 -שניסינו, דיברנו, נאמנו, כעסנו, אהבנו, הגבלנו. אני מאמינה שיש דבר שמעבר

 -המאמצים שלנו בחיבור למה שבפנים באמת חשוב לנו אנחנו עושים את מירב

וילדינו? הם ילכו בנתיב שלהם ויפגשו אותנו שם בכל מקום ובכל רגע מזווית 

קצת. מהסתכלות של מישהו שיפגשו, מהבנה חדשה שבאה עם הגיל אחרת, שונה 

ומהתנסות שלהם שפתאום יראו את מה  שכל כך ניסינו להסביר ויבינו אותו טוב 

 . תריו
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אני מסתכלת אחורה על כל הדמויות שזכיתי להכיר במהלך הכתיבה של טור זה , 

וניסיתי  על כל האנשים והנשים שלרגע הסתכלתי עליהם כהורים, כמחנכים

אני מתרגשת! כי יש לנו כל כך הרבה אנשים ונשים  -ללמוד מהם לעצמי

חושבת מים אני מדהימים וראויים ללמוד מהם: ממה שהצליח וממה שנכשל. לפע

כי כך יש לנו כל כך הרבה ממי  -שיש לנו זכות גדולה לא להיות הראשונים

ה, כאתגר חדש ללמוד ובמי להיעזר. ההורות יכולה לפעמים להצטייר כבודד

 -והחוכמה בעיניי היא למצוא בתוך החידוש את החיבור, בתוך הלבד את הביחד

אני  - חוכמה הורית תובנות, כשאני מבינה שמישהו הלך לפניי והשאיר לי דרך,

 מתמלאת בתקווה, במוטיבציה ובהבנה שאני לא לבד!

 תודה על כך!  -יש לנו כל כך הרבה מהמעטפת הנפלאה הזו -כיהודים

 .שנזכה ללמוד ולהיעזר 

  מיכל כרמי

  ז'ברכות לשחקני קבוצת אליצור שומרון כדורסל, בוגרי כתה 

  .על זכייתם באליפות הליגה

 

יהודה מושקאט, יהודה ברייטברט, אריאל וייס, מתן שילה, 

 אמיר כרמי, אליה הוכוולד ועמית בראון

 

 !כבוד לשומרון! עלו והצליחו
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 חציו דין וחציו רחמים.  חודש שהוא אב לחורבנות ואב לנחמות. 

 לרחמים?איך עוברים מדין 

 .בשמחה" -את הגלות  -אומר הבעש"ט "משנכנס אב ממעטין 

 ע"י שמחה נכונה אפשר למעט את הגלות, למעט את החורבן ולהביא גאולה. 

  אבל מהי "שמחה נכונה"?

 שמחה נכונה דורשת שמיעה נכונה של המציאות.

השבטים. כל שבט בא לתקן חודש אחר, בא ללמד  12חודשים כנגד  12ישנם 

ו מה העבודה הפנימית של החודש. השבט של חודש אב הוא שבט שמעון, אותנ

 עליו אמרה לאה "שמע ה' כי שנואה אנוכי". 

 תיקון השנאה ע"י השמיעה.

בחוסר שמיעה ליעקב, כאשר  ון השמיעה. שמעון טעהשמעון עצמו נצרך לתיק

 דור. החריב את שכם. תיקונו הוא פיזור בתוך שבט יהודה ובכך שמיעה למנהיגי ה

אין יציאה לים, לטיולים, לבריכה או לסרט אי  -חודש אב לוקח אותנו להרפיה 

 אפשר לערוך מסע קניות... כך אנו מובלים לפתח שמיעה פנימית.

כמה את שומעת באמת את הילדים שלך )תגלי חשבון נפש,  זה זמן לעשות

 ששיחה איתך מקפיצה אותם עשר רמות יותר ממשחק חדש(?

 בעלך? )כמה הוא שמח כשאת שמחה, זה באמת כל מה שהוא רוצה...(את 

 כמה את שומעת אותך ואת הנשמה שלך? כמה את מדייקת עם עצמך?

ת השנה, אולי תעשי את השינוי זה משליך על הבחירה במה לעבוד )בדיוק נגמר

 ?(שאת כ"כ רוצה

ה מהצד עם מי את מתחברת? )אם תעצרי רגע לשמוע, אולי תגלי שדווקא השכנ

 השני מתאימה לנשמה שלך...( ועוד ועוד.

מסופר על הרב יצחק גרוסמן שכבר בהיותו נער היה מסתובב בשכונת העוני 

 מוסררה בירושלים ומקשיב לילדים, לנערים. 

הקשיב לנשמה שלו שרצתה להודות לה' על שחרור הכותל.  21ו בן בהיות

בדיסקוטק. אברך לבוש בשליחות רבו, הגיע למגדל העמק ופשוט התיישב שם 

שחור התיישב ופשוט הקשיב. לא היה לו איך לעזור. הכלים שלו היו האוזניים 

 השומעות והלב הטוב.

וכניות לשיקום אסירים היום הוא מנהל מפעל עצום של חסד. מבתי ספר ועד ת

 י שליחות"/יחיאל הררי(.)ממליצה לקרוא את הספר "חי

 מתחילה מכל אחד. מתוך שמיעה פנימית, שמיעת הנשמה.הגאולה 

 .בברכת "נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם"
 

 באהבה

 אביגיל אריה
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 בכי בונה 

 צרים :אנו מתקרבים לשיא של תקופת בין המ

 יום אבלות לאומית.בתשעה באב נחרבו שני בתי המקדש שלנו. זהו  

האדמו"ר מסלונים בספרו "נתיבות שלום" מברר את מהות האבלות, הצער 

 והבכי 

 על החורבן. הוא כותב : 

ותשוקה השלמה עם חורבנו -לות על בית המקדש היא:אי"המשמעות של האב

 "לבניינו

 בהמשך הוא מחדד עוד ומביא מ"בית אברהם" ש:

 הדבר".צם מע יותר גדולים" הגעגועים לדבר הם 

 א את זה לשיא באומרו ש:והוא מבי

 מבפנים את הגאולה והמקדש". הם אלו שבונים"הגעגועים עצמם 

 מכל זה עולה בצורה חזקה מאוד הכח של הגעגועים לדבר, או בלשון שלנו: 

הוא כח פועל ויוצר, הוא "הר הגעש" הפנימי שבסוף התהליך יתגלה גם  הרצון

 בחוץ.

 ין. שרבו על איזשהו ענ חברים טובים 2נדמיין 

 הם כעת בכעס אחד על השני, לא מדברים ובטח שלא נפגשים.

 אחרי שתעבור תקופת התקררות מסוימת )אולי אפילו כבר בזמן המריבה או מיד 

 בסופה...( יתחיל להתעורר בליבם געגוע אל החבר, אל המצב הטוב והנעים

ל תמונות נעימות של שהיה ביניהם לפני כן. הגעגוע כולל הצפה בדמיון ש 

 תקופת 

 החברות הממושכת והמשמעותית שהיתה ביניהם: לימוד משותף, בילויים, סיוע, 

 סודות...  מתוך התמונות שבדמיון תתחזק שוב "העין הטובה" על החבר, יתגבר 

 ב לקדמותו ואף לשפר.הרגש החיובי וממילא יתעצם הרצון להחזיר את המצ

 רצון הוא עיקר ההתרחשות!המהלך הפנימי הזה, בדמיון וב

הפעולה שתבוא אחר כך במציאות: דרישת שלום, מכתב, ווטסאפ, חיוך או כל 

 דבר 

 אחר, הם רק הסיום וההוצאה אל הפועל של כל הדרמה שהתחוללה אצלם בפנים. 

 ך שנאמר בזוהר הקדוש: הוא כח מופלא שנתן לנו הקב"ה. עד כדי כ כח הרצון

 ."ויים אלא ברצוןכל ענייני העולם אינם תל "

 הרבה פעמים אנו רוצים מאוד משהו ומרגישים עוצמה פנימית שממלאת אותנו 

בדרך אל מימוש הרצון הזה אך השחיקה של הזמן או קשיים מסוגים שונים 

 שעולים 
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ים אף להיחבא בדרך, גורמים לרצון להיחלש ולעוצמה הפנימית לדעוך ולעית

 לגמרי.

 

וד ולהכיר את הכח מוחשי, כדאי לנו ללמ-א פיזימכיוון שמדובר בכח רוחני ול

 הזה , 

 כיצד ניגשים אליו, איך עובדים איתו , על מה כדאי להפעיל אותו בכל הכח  ועוד.

 אחד הכללים הבסיסיים בענין הרצון הוא:

 בכל מה שקשור להתפתחות אישית  פנימית : שיפור המידות , התכונות, 

 שום  לץ לעבוד עם הרצון בכל הכוח , בליכדאי ומומ -צמיחה רוחנית וכדומה  

 הגבלה וללא חשש. הרי זה מה שה' דורש מאיתנו " כי אם ...ללכת בכל דרכיו..."

 אותו ?אז איך נצליח "לגעת " בכח הרצון , להזיז אותו, לעורר 

 דברים באופן כללי:  3יש כאן תחום למידה מרתק ונרחב... בכל מקרה אניח כאן 

 נרחב יוכל לסייע לנו מאוד רט ומפו בדמיוןהשימוש  •

 מעומק הלב על הענין שרוצים להתפתח בו בטוח תסייע ותקדם תפילה •

 שיבטא את הדבר שאנו רוצים להתפתח בו. במציאותיומיומי,  צעד קטן •

 

 כלים חשובים שיוכלו לסייע לנו במסע אל השימוש בכח הרצון. 3אלו 

 פר הכוזרי :ונסיים בדבריו המפורסמים של רבי יהודה הלוי בס
ולא תיבנה ירושלים עד שייכספו אליה בניה תכלית "

 ."הכוסף

 

 ישראל הלינגר

 מאמן אישי לגברים ונוער
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ׁש/ מֹוִטי אלהרר  ֶיֶלד  ְמֻבקָּ

י ְפַחד ְבנִּ  ַאל תִּ

ְרַכׁש ר נִּ בָּ ים ֶזה דָּ  ֲחֵברִּ

ין בִּ ים תָּ נִּ ם ַהשָּ  ְמַקֶוה ֶׁשעִּ

ׁש ה ְמֻבקָּ  ַאתָּ

 

ְבחַ   ֹובר ַבּטתִּ

ם ֶזה ְמַבְלֵבל  ַגם אִּ

ים ֵהם לֹא  ןַהַחיִּ בָּ ֹחר לָּ  ׁשָּ

 ְוֵיׁש ַגם ַצד ַאֶפל

 

ים ְתַרֵכז ַבַמֲעשִּ  תִּ

ים בורִּ  ַהְפֵחת ְבדִּ

ים ְרטִּ ְתחָּ ם לֹא מִּ  ַדע ֶׁשְלעֹולָּ

ים ה ֶׁשלֹא אֹוְמרִּ לָּ  ַעל מִּ

 

 

ֵגן ַעל ַעְצְמָך  הָּ

ים ׁשִּ ים קָּ  ֵמֲאנָּׁשִּ

ה  ַהי ַאתָּ

השִּ בְ   ְמחָּ

ֱאֶמת יף לָּ  ֵאין ַתֲחלִּ

י ַדְרְכָך  זֹוהִּ

 

 ֵיׁש ְבָך ֹכחַ 

בֹות  להמיס ְלבָּ

ה ימָּ ְסַתֵכל ְפנִּ  ַרק הִּ

מֹות ם ֶׁשל ְנׁשָּ  ֶזה עֹולָּ

 

ְתַעְיֵיף ְבסֹוף יֹום  וְכֶׁשתִּ

ׁש   בֹוא ֵאַלי ׁשוב ֻמתָּ

ה ירך לך שַאתָּ  ְוַאְזכִּ

ׁש ֶיֶלד ְמֻבקָּ
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  עיצוב ובניית אתרים –ניזר מיטל 

 נעים להכיר!

נעים מאוד, מיטל ניזר, נשואה לרפאל 

ילדים  4בביולוגיה. יש לנו  דוקטורנט

לפני כחצי שנה. חיפשנו  לברוכיןאריאל וחנה. עברנו  ,הלל ,מקסימים: מעיין

ישוב קהילתי צעיר ונעים, ונראה שהגענו בדיוק למקום הנכון! ב׳׳ה! סיימתי את 

הלימודים בהצטיינות במכללת אמונה, בחוג לעיצוב גרפי עם התמחות 

 במולטימדיה.

 ספרי בקצרה על העסק.

אתרי תדמית, חנויות מקוונות ודפי נחיתה. כל  -מעצבת ובונה אתרי אינטרנט

ק, הבנת צורכי המזמין, חידוד המסר והנראות של הליך מתחיל באפיון מדוית

העסק. רוב הלקוחות שלי הם עסקים קטנים ובינונים, לכן אפשר לשלב בין 

לאחר  עבודה באווירה ביתית וחמימה בלי להתפשר על מקצועיות ברמה גבוהה.

לקוחות דרך אליו תהליך, כאשר אתר עולה לאוויר והלקוח מודיע לי כי הגיעו 

מודה, אני בעננים! וברגע הזה ברור לי כי אני בשליחות שלי ונמצאת , האתר

 ק ונכון לי!במקום הכי מדוי

 עבודות קודמות לפני שקפצת למים?

את העסק פתחתי  .בתחילה הייתי מורה לצילום ולאחר מכן גרפיקאית בסטודיו

ד שהגיעה ע .עסקכבר בתחילת הדרך, אבל בשל אילוצי זמן לא השקעתי ב

 הקורונה ודחפה אותי לקפוץ למים!

 איפה התפתח הרצון לעסק משלך?

עבדתי בסטודיו לגרפיקה בדפוס, וזה ממש חיזק וחידד את הרצון העז שלי ללכת 

אחרי הלב, אחרי מה שאני אוהבת וטובה בו וזה בניית אתרים. לא הרגשתי 

ה ומצאתי את הקורונ המספיק מקצועית עם הידע שצברתי במכללה אז כשהגיע

עצמי בלי עבודה הבנתי שהגיע הזמן לצאת לעצמאות. לקחתי קורסים התמקצעתי 

 למדתי וקפצתי למים!

 מה את הכי אוהבת בעבודה שלך?

עכשיו ברצינות, אני אוהבת  );כל אני הבוסית של עצמי, אחלה בוסית אגב  קודם

 מותוחלאת השלב שמסתיים האפיון ומתחילים לבנות את האתר, שכל ה
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והרצונות מתחילים לקבל צורה ונבנים לאט לאט ויוצרים אתר שלם.  כמובן 

ששום דבר לא משתווה לרגע שסיימנו את תהליך הבניה והאתר באוויר!! רגע 

 מטורף!!

 יש לך המלצה לקוראינו החביבים על שירות כזה שכל בעל עסק חייב?

יווקי מטורף! כלי ש אני ממליצה לכל בעל עסק על הקמת אתר, קודם כל כי זה

בעזרתו אתם מושכים לקוחות חדשים לעסק מה שמגדיל את המכירות. תכלס 

שלכם במדיה הדיגיטלית. שם הלקוחות פוגשים בכם לראשונה.  הפניםאתר זה 

וכדאי שתהיו יפים, מקצועיים וייצוגיים. עכשיו איזה אתר להקים זה כבר תלוי 

 בעסק וזו כבר ההתמחות שלי . 

 0548320508 שמחהפנות במוזמנים ל

 מיטל ניזר עיצוב ובניית אתרים -חפשו אותי בפייסבוק או 

 

 

 

 רופאת שיניים –שרה זפרן 

 

 נעים להכיר!

 36, בת קוראים לי שרה זפרן

נשואה , �� ותשעה חודשים

לסטפן +שלושה ילדים, סאם בן 

. 4, זאבה בת 7, ליאם בן 10

 שנים. 5עלינו לישראל מצרפת לפני 

 ל העסק.ספרי בקצרה ע

 המבנה הרבשל השנייה שיניים בברוכין בקומה ת מרפא שבועייםפתחתי לפני 

במבוגרים ובילדים. כל טיפולי השיניים, ממש כאן ליד מטפלת . אני תכליתי

, טיפול שורש, עקירות, כתרים, יישור שיניים עם קוביות או עם . סתימותהבית

רק בדיקות ולא יהיו לכם לכם ו אשמח שיהיאבל ועוד.  פלטות שקופות, שתלים

 ��כאבים 

 איפה עבדת לפני שקפצת למים?

מרחוק... בגלל שהרוק הגעיל בצרפת...  שנים טיפלתי במטופל הראשון 15לפני 

להר  , משםלמעלה אדומים ומשם לכוכב יאירמצרפת עברתי  י. זאת האמת...אות

 ן. בבית.בסוף בברוכיו לנתניה ואח"כ רכהב
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 ת החלום ולפתוח את המרפאה?אותך להגשים א מה דחף

המפתח את הוא בנה הכל כדי לתת לי ביד . המרפאה בברוכין פתוחה בזכות בעלי

בזכותו אני עושה את העבודה שלי במדינה שלנו קרוב . ️❤של החלום שלי 

 .ילדים שלנול

 מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה שלך?

חיוך במתביישים הרבה מטופלים . למטופלים לחייך מחדש לעזוראני אוהבת 

 .שלהם וכיף לי לשנות את המצב הזה

 מה ההמלצה שלך לתחזוקה נכונה של השיניים?

ופעם  תצטרכו לבוא לבקר אותי בטיפול..שלא  , כדישיניים בוקר וערב צחצחו

שגרתית. דבר שני, ברגע שמרגישים כאב קטן, כדאי לבוא  בדיקהבואו לשנה ב

  יותר, ונזק גדול יותר לשיניים. לבדיקה, כדי שלא יתפתחו כאבים חזקים

 סיפור מצחיק שקרה לך כחלק מעבודתך?

היד שלי ולא רצתה לשחרר אותי. זה הצחיק אותה. את מטופלת נשכה  תפעם אח

  .זה כואב בבקשה.. אל תעשו את זהאבל 

 יך נבחר שם העסק? אם היית מחליף שם לעסק איך הוא היה נקרא?א

לפי החוק של משרד הבריאות אין לי עוד אפשרות. אבל אם היתה לי, הייתי 

יפה את שם המשפחה של אבא שלי, כדי שהוא יוכל להיות גאה שכתוב ד"ר מוס

MEAS. 
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 אראל משפחת

 .איש קבע בחיל האוויר 44יואל בן  וא:ה

 .מושב עוצם ליד אשקלוןמבמקור 

 גננת בגן יסמין בישוב 40אלה בת  היא:

במקור  (.)מודה ושמחה על כך מאוד

 .מורהמאלון 

לומדת  15ליאור בת  יורשי העצר:

באולפנת הללי, מסיימת כתה ט ליאם בן 

 8מסיים כיתה ו בשילת לביא בן  12

מסיימת  6מסיים כתה ב בשילת לי שי בת 

שניר לידר בת שנתיים במעון של -גן חובה

 גיתית

 למטה מצד שמאל, מוזמנים 4רח הצבי  מתגוררים ב:

 שרתנו יחד בצבא  איך הכרתם?

 חודשים 5  "ם בברוכין:פז

 מאלון מורהמאיפה הגעתם לברוכין: 

הרבה זמן חיפשנו ישוב טוב וקרוב למרכז, באחת איך שמעתם על ברוכין? 

 .השבתות נתקלנו בפרסום הגענו לראות, והנה אנחנו פה

 מפדח שקרה לכם:מקרה 

בחודש הראשון שיואל היה חוזר מהבסיס , הוא היה ממשיך לכוון אלון מורה 

 ...ום לפנות לברוכין, ומזל שיש כיכר בצומת אריאלבמק

 .א לוותר על קפה זוגי בזריחה לפני התפילהול ��לארח, תחביב מעניין:

 טיול אוהלים בצפון מסורת משפחתית:

 כירבולית, מנגל וספר טובשלושה דברים שהייתם לוקחים אתכם לאי בודד: 

 פרגנו בטיפ לשדרוג החיים! 

י שעורכים רשימת קניות... מה שקונים זה מה להכין תפריט שבועי לפנ

  .שאוכלים

ליד קיבוץ טירת -המפלים הלבנים המלצה למקום בילוי קרוב )לילדים / זוגות(:

 צבי

 .פעילויות בין השכונות רעיון לחיזוק הקשר בין התושבים בברוכין:
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 ריין משפחת
 

 ,בנים 'כיתה ט: מאמציםהשכבה שאתם 

עד להדפסת  'טאו בעצם בוגרי כיתה 

 .העלון, בקיצור שבט רפאל בנים

 

שנה ראשונה, בניכוי : פז"ם באימוץ

  ...קורונה בעצם אנחנו הרבה פחות

 

 ?להיות משפחה מאמצתאיך הגעתם 

 ...נתנאל הרשליקוביץ התקשר. קשה לסרב לו

 

  ?מה זה בשבילכם להיות משפחה מאמצת

 (��אוזן קשבת, בכל שעה )מי שעוד לא ניסה, מוזמן

 

  ? חוויה טובה ומעניינת שהיתה לכם עם השכבה

בשבת חורפית בערב, מחוץ לקראוון, טפטוף קל,  - מפגשי שיא הקורונה

שמתחלפות כל חצי שעה.. או בעצם היציאה מהקורונה, בשבת קיצית, בשלשות 

 .דקות 2בבית, עם שמש נעימה וכוס קפה שממשיכה להיות חמה גם אחרי 

 

 כתבו חמשיר לשכבה שלכם

 .חלשים בחמשיר, ניתן להם לנסות

 

 !כמה מילים לשכבה שלכם -ולסיום 

אתם גדלים ומתבגרים בכל רגע בקצב מעריכי, יש לכם אנרגיות ויכולות שעוד 

 .לא חשפתם. קחו אותנו איתכם למסע המטורף הזה
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 וילדיהם  אסף ורחלי אדרי

 .16האדרת לרחוב  ובריםע

כדורסלן  10אורי בן  :ילדים מתוקים 3מגיעים מפתח תקווה יש לנו קצת עלינו: 

מחכים בקוצר  .חובבת יצירה והתעמלות קרקע ושי בת שנה 7מלידה , נטע בת 

 .רוח למעבר בקיץ בעז"ה

 
 .67שעברו לרחוב ההדר  יוסי ויעל גנן

ה לגן חובה בנות מופלאות, טוהר עולה לכתה ג', שקד עול 3ב"ה יש לנו קצת עלינו: 

וכרם שעולה לגן לראשונה. שמחים ונרגשים להגיע לברוכין, אחרי מספר תחנות 

 בדרך. אוהבים את הביחד, המשפחתיות, החברים והטיולים.

 .מחכים לפגוש, להכיר ולאהוב את האנשים והמקום
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  שעברו לרחוב השגב.יעל וגבריאל קלוגמן 

 , כיום מגבעת שמואל ואוטוטו בברוכין. 36ויעל בת  46יאל )גגו( בן גבר

  .יעל עובדת בעסק משפחתי בבורסת היהלומים .גגו בעברו יהלומן וכיום יזם נדל"ן

 :הורים לארבעה מתוקים

 מוסיקה ולעשות הרבה רעש ,  -תחביב  11יהונתן בן  

 פעלתם. וה מתוק בהגזמה ונהדר עם ילדים - 10איתן בן עוד מעט 

 , כשמה נעימה היא ומתרגשת לעלות לכיתה א'  6נעמי בת 

 .חמזה" ע"ש קבלן ההריסות שגגו עובד איתו -שאותו אנו מכנים "אבו 3ואריאל בן 

מתרגשים ומצפים להיכנס למשפחת ברוכין, עוד בלי להכיר לעומק הבנו שמדובר 

 .ביישוב עם אנשים מיוחדים מאוד

 

 .63ההדר רח' שעברו לורות טאוב אוריאל חיים 

 קצת עלינו:

  .יש לנו חמישה ילדים. בת בכורה וארבעה בנים

 '. צבי ידידיה מסיים כיתה ה .סיימה כיתה ז' באולפנת עלי זהב-טלאל

 יוסף שמואל מסיים גן חובה ועולה לכיתה א'  '.טוביה מסיים כיתה ב

  .טרום-ואריה ישראל שעולה לגן טרום

אוריאל  .רנו בה גם בתור זוג נשוי עד המעבר לברוכיןאוריאל ואני גדלנו ברעננה וג

  .הוא מחנך ורב בי''ס ברעננה ואני מחנכת כיתה א' בחמ''ד אורים בלשם

 (:מתרגשים מהמעבר ומצפים להכיר אנשים חדשים
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 צביה ואורי פויער

 וילדיהם:

, שירה 6, אלעד 8רותם 

 3 בן נדבו 4.5

 70עברו לרחוב הצבי 

 .יהודה וחגית עטר

קורן עולה לכיתה ז, יעל לכיתה ה, דרור 

 .לכיתה ג, ניצן לגן וכרמי למעון

 45עברו לרחוב ההדר 

מגיעים מלוד בקיץ, מחכים קצת עלינו: 

 (: יםבקוצר רוח להכיר את השכנ

 83/1ושרית אהרוני שעברו לרחוב השיר  קאיצי

 קצת עלינו:

 .איציק עו"ס בעמנואל, שרית גננת חנ"מ בפ"ת

 יש לנו חמשה ילדים:

, עולה 11עמיחי בן  ,עולה לח' בעלי זהב )פנויה לביבבסיטרים...( 13מוריה בת 

עולה לגן  5.5איתן בן  .עולה לכיתה ג' בפדואל 8.5נעמה בת  .לכיתה ו' בפדואל

 �� בבוגרים במעון 2.5הילה ו שניר -חובה
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תי, גרמו לי להבין ספרים שקראתי וממש שאבו או 2חורבן הבית. חודש אב, 

לעומק את התקופה ההיא. שניהם נכתבו בידי סופרות דתיות, שניהם מתאימים 

 גם לנוער וגם למבוגרים. מומלץ מאוד.

 

 תא / הדסה קלושבהאסופי מנר

שבעים שנה לאחר שנחרב בית המקדש בירושלים, העם מתארגן 

 .מחודשת להתקוממות

מעברו, יוצא למשימת עזריה, צעיר יהודי יתום, שלא זוכר כלום 

בשליחותו של קאסיוס . הוא נשלח להתחקות אחר  ריגול בוגדנית,

ממנהיגיו הרוחניים של המרד, במטרה  צעדיו של רבי עקיבא, אחד

במזימה, עזריה עובר טלטלה גדולה והוא  להביא להפללתו. כאשר מתגלים סדקים

 הרוחני.צעד אל שורשיו, אל עברו ואל עולמו  ומתוודע צעד אחרהולך 

 שאול, לוחם ששרד את המרד הקודם, דרוך לקראת פרוץ המרד המחודש

 ביהודה, ועם זאת, מתקשה להתמודד עם זיכרונות העבר ששבים וחובטים בו,

 עם התנגדותה העיקשת של יודפת רעייתו למרד, ועם הנער חסר הרסן יהודה,

 ל כורחו לבן חסותו.שנעשה בע

 

 ןניצוצות של עתיד / צופיה בלומ

 רומן שנע בין ימינו לבין תקופת המרד הגדול.

. מבצע "צוק איתן" הסתיים. יובל כואבת את נפילתו של 2014

החבר שלה בפעילות מבצעית. היא נרשמת ללימודי היסטוריה 

באוניברסיטה ומנסה לשקוע בדמותו של יוסף בן מתתיהו, מפקד 

 ליל בזמן המצור על יודפת.הג

 

ביודפת, עיר גלילית שתושביה מתנגדים לשלטון לספירה. הקיץ האחרון  67

הרומי. חנניה, שאיבד את אשתו לפני זמן קצר, שב לעירו ומגלה שהמלחמה 

בפתח. חייו מצטלבים לרגע בחייה של רועת צאן צעירה בשם תמר, ויחד עם כל 

 הגורלי שיפרוץ בימים הקרובים.תושבי יודפת הם מתכוננים לקרב 

 

הו, מנהיג יותו השנויה במחלוקת של יוסף בן מתיתספר מעולה שמצייר את דמ

האם תמיד עדיף להילחם או  -  גדול ונערץ או בוגד? הספר מעלה שאלות נוקבות

שיש מקרים שצריך להיכנע, האם למות או להיאחז בחיים בכל מחיר? גם בחיים 

 כאלה שאין בהם כבוד?
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שכתבה לוסי מ.  ובמעבר חד, המלצה חמה על הספר "אמילי ממולד הירח", ספר

פית", וסוף סוף תרגמו אותו לעברית. חגיגה ומונטגומרי, הלא היא מחברת ה"אס

  גדולה לכל המעריצים:

 

מתאים לנוער  - אמילי ממולד הירח / לוסי. מ. מונטגומרי 

 ולאמהות חובבות האסופית!!

כאשר אביה של אמילי מת, היא עוברת לגור עם דודתה 

בת הלב לורה במולד ירח. השתיים הקשוחה אליזבת ודודתה טו

הן נצר למשפחת מוריי הגאה, שאורחות חייה שונים חלוטין 

 מאלו של אמילי היצירתית, העצמאית ובעלת הנפש החופשית.

כמופלאים, והטבע החיים במולד ירח מתגלים   בניגוד לציפיות,

הנהדר מסביב מלהיט את דמיונה של אמילי, שחולמת להיות משוררת. יחד עם 

זאת עליה להסתגל למקום זר בעל חוקים משלו, להתמודד עם מורה מרושעת 

בבית הספר, ולהתרגל לחיים ללא אביה התומך. עד מהרה מגלה אמילי שגם 

וקות, כתיבת שירה חברויות הד –במצבים קשים ביותר ישנן נקודות אור 

ר העושר הבלתי נדלה של הדמיון, שתמיד אפש –והרפתקאות מלהיבות, וכמובן 

  לסמוך עליו שיציל אותך בדיוק ברגע הנכון.

 

 קריאה מהנה!

 אפי הלינגר
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 רבקה לב, הספרנית החדשה -נעים להכיר 

 

 אז רבקה.. ספרי לנו קצת על עצמך

, נשואה, אם למשפחה ברוכת ילדים ב"ה. ילדי כבר גדולים , אני תושבת פדואל

אוהבת ילדים. הייתי מחנכת, חלקם נשואים, ב"ה כבר יש לי גם נכדים. אני מאוד 

תנ"ך,   השנים האחרונות. לימדתי  35ב  מורה וספרנית ב"אולפנית ת"א"

   .היסטוריה ולשון. גם כיום אני מעבירה שיעורי תנ"ך לנשים ונערות בפדואל

ממש עכשיו יצאתי 

לפנסיה , ואני שמחה 

ומתרגשת לנהל את 

  בברוכין. הספריה

 

מה זה בשבילך 

 ספרים?

ה התחביב ספרים ז

הראשי שלי.)יש לי 

תשבצים וטיולים(, בתור ילדה הייתי מנויה בשתי ספריות  נוספים כגון ציור,

", "החמישיה", "השביעיה  בעיקר סדרות:  קראתי בעיר הולדתי בני ברק.

"הבלשים והכלב" והכי אהבתי את סדרת "הימאים הצעירים" שסיפרו על 

את הספרים שהתאימו לגילי עברתי  המאבק בבריטים והקמת המדינה. כשסיימתי

  לספרים לגדולים יותר.

 

 אני קוראת המון, כאשר המועדפים עלי הם ספרי מתח ורומנים היסטוריים. 

אני אוהבת לקרוא ולהקריא ספרי ילדים, מעדיפה את הסוג  לנכדים בתור סבתא

ת כמו ספרי חיפוש, קיפולים וכו'. לא סובל -שהילדים שותפים ופעילים בהם 

 ספרים שהם רק חינוכיים ללא הומור...

ספרי נוער ומבוגרים, מעבודתי בספרית האולפנית. פחות   אני מכירה הרבה

ילדי יסודי אבל אשמח לעצות של הקוראים המובהקים מכירה את הספרים ל

 בגילאים אלה.

המוטו שלי הוא ש"ספרים הם מפתחות החוכמה", ככל שקוראים יותר הלשון 

גם כמורה ללשון ראיתי הבדל גדול בין ילדים  ..שירות יותר.והנפש נעשות ע

 הקוראים ספרים לכאלה "הקוראים" רק הודעות ווטסאפ...
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וראים חדשים בעיקר מהמשפחות החדשות ומ..גברי הישוב אשמח להצטרפות ק

 )מבטיחה להמליץ להם על ספרי מתח מעולים(

 

 האם שעות הספריה הולכות להשתנות?

שעות הספריה  ני פנסיונרית ולרגל הגידול המבורך של הישובבהחלט. כיוון שא

ע שלושה ימים בשבו  יורחבו מאוד בימים שאני נמצאת. אפתח את הספריה אי"ה

 ואילו שושנה )אותה אתם מכירים מימי שישי בספריה( תפתח ביומיים הנוספים.

 

  -הספריה תהיה פתוחה מתחילת יולי בשעות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיהיה בספריה ? מה לדעתך חשוב

לכן חשוב שיהיה בה מפגש של גילאים  .של הישוב הספריה צריכה להיות ה"לב"

לנוח לכמה רגעים כשהילד מדפדף בספרים  שונים: אמהות לקטנטנים שיושבות

סבתות שקוראות ספר לנכדים והרבה בני נוער הממליצים זה לזה  …(,)מנוילנים

צריכה להיות אווירה נינוחה המושכת על ספרים וכולם נעזרים כמובן בספרנית. 

 ם, מגוון רחב של ספרים ושעות פתיחה נוחות לכולם.קוראים מכל הגילאי

 

  איך את רואה את תפקיד הספרנית?

הספרנית פה כדי לעזור אבל לא מחליטה מה הקורא יקח. היא צריכה לתת לכל 

ים אחד את האפשרות לבחור את הספרים האהובים עליו, אפשר להציע סוג

בכפיית ספרים על   ינהאחרים )לפחות ספר אחד איכותי ושונה( . אני לא מאמ

ילד צריך ספר המתאים לגילו, אלא אם כן ההורים  ילדים, זה אף פעם לא מצליח.

בכל מקרה אני חושבת   מאפשרים לו לקחת ספרים לגילאים בוגרים יותר .

  שהאחריות ההורית גוברת על האחריות של הספרנית.
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 -ים שמאוד חשובים לך שיהיו בספריה כלל

 .על הספר דעתלשתף אותי בחוות 

 .להחזיר ספרים בזמן כדי שלכולם יהיה מבחר עשיר

)בעיקר בימי  לא לאכול בספריה )המקקים אוהבים פירורים( ולשמור על הספרים

 .חשוב להגיע עם שקית כי ספר רטוב לא נעים לאף אחד לקרוא( -  גשם

  להגיע לספריה כמה שיותר. - והכלל החשוב ביותר

 אתכם ולחלוק עם כולם את הנאת הקריאה. בואו בשמחה!אני מצפה להכיר 
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אז שנת הלימודים הסתיימה, והרבה פעמים הילדים נוטים לברוח מתרגול 

  חווייתית.הכתיבה בחופש. החופש הוא זמן נהדר לתרגל כתיבה בצורה 

, כחלק ושיפור יכולת ההתארגנות ן התנסויות בכתיבהמגוו יםמומלץ לתת לילד

  .מפעילויות יום יום שאתם מתכננים לחופשה

 

)ניתן לקנות פנקסים קטנים  קייטנה וטיולים ,ותכתיבת חוויות מפעילוי ✓

 .עוד יומן חופש(יהמיועדים לת

 )סופר, טיול, ממתקים לבריכה וכדו(. הכנת רשימת קניות ✓

   .ניתן לשלוח מכתב לחבר מהכיתהוחברים,  התכתבויות עם קרובי משפחה ✓

  .פתרון תשבצים וחידונים לילדים ✓

 משחק חי צומח דומם ✓

 . סיפור בהמשכים קומיקס/סיפור/ הכנת  ✓

  לטיול ניתן לאתגר את הילדים בהכנת רשימת ציוד לבריכה, ✓

  .דביץנביצוע סקר בין האחים מי רוצה מה בס ✓

 "סתם" התכתבות במחברת במשחק השקט.  ✓

  .דים יצירתיים אף יכולים להכין למשפחה משחק חפש את המטמוןיל ✓

 

, אני מצרפת כמה וכיוון שהפעם מחברים את ברוכיתון תחילת הקיץ עם סופו

 לבית הספר:המלצות לקראת קניית הציוד 

 

 איזה תיק מתאים לכל גיל?

ב: חשוב ביותר להקפיד על ילקוטים קשיחים -לילדים העולים לכיתה א ✓

 תאים ושני כיסים חיצוניים. 3-4ופד, עם בעלי גב מר
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א יהיה רחב יותר מרוחב גבו לש -יק יתאים לגודל הילדתהשיש להקפיד 

שימו לב לחלוקה הפנימית הכוללת מספר תאים לנוחות אחסון  של הילד.

של ספרי לימוד בנפרד מאוכל ושתיה וכדאי לשמור על הפרדה זו גם 

 במהלך השנה.

ה: מומלץ להקפיד על גב מרופד עם תמיכה -לילדים העולים לכיתות ג ✓

 וחלוקה לתאים, הפעם כדאי תיק רך יותר.

 מתלבטים לגבי תיק עם גלגלים?

ד לעיתים קרובות הילדים מעדיפים תיק על גלגלים. יש לקחת -אבכיות 

 בחשבון נתונים נוספים:  

כל אלו יקשו  -וסמדרגות בשטח בית הספר, דרך לא סלולה או עליה על אוטוב

אוד עבורו על ההתניידות וייצרו תחושה מסרבלת. יתרה מכך, ידרוש מכם מ

להוריד עבורו במדרגות היציאה  -להיות נושאי התיק של הילד לאורך השנים

מהבית, להכניס לרכב וכל זה כאשר  בידכם התיק שלכם, האח הקטן, כוס 

תגבירו את התלות. במידה  -הקפה וכו. כך שבמקום לפתח תחושת עצמאות

ן עדיין הוחלט על שימוש בתיק עם גלגלים, כדאי לרכוש תיק גב רגיל ומתקו

נפרד עלי ומניחים את התיק. שימוש נכון בילקוט עם גלגלים יכלול הנחיה 

ברורה לילד לגרור את הילקוט לא רק ביד המועדפת אלא לחילופין בימין או 

רק ביד  שמאל כל מספר  דקות! זכרו כי הרגלים בהחלט קשה לשנות. משיכה

 אף עקמת.אחת תגרום לאחר זמן לעומס לא סימטרי על שרירי הגו, כאבים ו

 מה לגבי משקל התיק?

 הנחיות משרד החינוך קובעת שמשקל התיק )עם כל הציוד הנדרש( לא יהיה 

 ממשקלו של הילד. 10-15%יותר מ 

 למה צריך לשים לב כשבוחרים קלמר?
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ונות מחודדים, מחדד עם פח, מחק, עפר 3האם יש בו מקום לכל הציוד?  -גודל

 בצבעים שונים, טושים וצבעים. מרקרים 3סרגל, דבק סטיק, מספריים, 

בכיתות הנמוכות הילדים מתבקשים לסחוב המון ציוד בקלמר  -חלוקה פנימית

תאים(, יאפשר לסדר  2-3ובתיק. קלמר עם חלוקה פנימית של מספר תאים )

ציוד יומיומי שנדרש ברוב השיעורים  את הציוד באופן הגיוני ונח למציאה.

רגל, מספריים, ודבק ( בתא השני והתא מחדד( בתא אחד )ס מחק, )עיפרון,

 רים וכד.השלישי עבור צבעים, טושים, מרק

אל תקנו לילד קלמר שלא יהיה נוח לתפעול שלו. זה סתם  -נוחות השימוש

ימוש קל יסיח את דעתו במהלך השיעור ויתסכל אותו. קלמר עם רוכסן לש

 סיחים וצעצועים. ונח. לגבי ציוד נלווה כדאי לרכוש ציוד איכותי ובסיסי בלי מ

 

 נעימה ובחירות טובות לקראת שנת הלימודים.חופשה 

 

 ליאורה עזאני

 בעיסוק המרפא
  



תשפ"א אבברוכיתון   

 

32 
 

 


