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 ?חוק או חיים

 

אכן, התורה היא חוק, חקוק בסלע )"מכתב אלקים חרות על הלוחות"( וחוק אין אפשרות להרהר 

 .אחריו

אך הנה בהמשך הפרשה אנו נתקלים בחטאו של משה רבנו )הנקרא מחוקק, "כי שם חלקת מחוקק 

 :"ספון"( וכך מסביר את העניין כדרכו בעמקות גדולה המתומצתת למשפטים בודדים ה"שפת אמת

עונש רק הוכחה שאין דור הזה של באי המדבר נמשכים  כבר כתבנו במקום אחר כי לא היה זה"

הגבוהה של משה רבנו, שנתנבא באספקלריה המאירה ושאר הנביאים באספקלריה  אחר הנהגתו  

כתיב  ורשומה...וכאן  חקוקה  שבכתב  תורה  מעניין  רבנו  משה  של  כוחו  והיינו  מאירה...  שאינה 

 "...ודיברתם לעיניהם היינו לפי כוחן של בני ישראל

 

ור על פי כוחן של בני ישראל,  לקראת הכניסה לארץ, עם ישראל עובר להנהגת תורה שבעל פה, דיב

לא עוד הנחתה מלמעלה למטה, אלא שותפות מלמטה למעלה. וכוחן של ישראל רב הוא להוציא 

 .אפילו מן הסלע מים, בדיבור ובעמל תורה אשר נטע בתוכנו

פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה" אך דווקא הלבנה היא זו המאפשרת לכוכבים להאיר "

 .אורם המיוחד

 

למדים   כלבנה   -נמצאנו  יהושע,  אל  נתיבו  את  מוצא  תורה שבכתב  אור  משה,  הגדול של  האור 

חוק המשפיע   -הקולטת את אור השמש, ומשם האור הולך ומשתכלל ומופיע אצל כל אחד ואחד  

 . חיים

 הרב משה פליקס          
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 "בואכם לשלום מלאכי השלום" 

 ? איך נתכונן לחופש הגדול

 

 הורים יקרים  

 שלום וברכה.

 

ימי החופש הגדול, הענק, המטורף, ההזוי..... הבאים עלינו לטובה, רציתי לשתף בכמה   לקראת 

 ת לנגד עיני ובאופן מכוון יותר כהכנה לימי החופש הגדול הבעל"ט. ומחשבות בענייני חינוך שעומד

ולכבוד החופש הגדול,  אז כתבתי   )ולא שאני כזה מחנך גדול אבל ביקשו שאכתוב לכבוד השבת,

 (.     משהו, אבל ממש אינכם חייבים לקרוא

 ראשונה אני מוסר מודעה:בבראש ו

האמת היא, שכשלעצמי הייתי מוותר על חלק מהחופש הענק הזה, את כל האור והטוב שגנוז בו  

ופשה קצרה יותר, וחבל שזו היא צורת החיים שהננו משועבדים נראה לי שאפשר להשיג גם בח

 לה, אבל אחרי שנכפה עלינו הדבר, כדאי לנסות ולהוציא ממנו את ברכת ה' שבודאי טמונה בו. 

 

 אז ברשותכם אניח בזה כמה נקודות למחשבה.

 

 א. "בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי השרת, מלאכי עליון" 

 א להביט בעין טובה... העניין הראשון בעיני הו 

 טוב, זה ברור. אתם ודאי שואלים: מה החידוש?

 אז, החידוש הוא שאני לא מתכוון לאיך להביט על הילדים,  

 זה פשוט שעל ילדים צריך להביט בעין טובה!

 אני מתכוון איך להביט על החופש!! על החופש הגדול!! 

 מש נצרך ונכון!על זה צריך להביט בעין טובה! וזה כבר יותר קשה! אבל מ

כן! ממש לקבוע בליבנו, ובאופן שתהיה זו מחשבה מפולשת מהמח, מהדעה, ושתהיה מגיעה עד  

הלב, הרגש החם, ומשם תהיה המחשבה וההרגשה פורצת ממילא לכלי הדיבור והמעשה שיבטאו  

( ועלינו)  ילדינו  על  שנגזר(       אותה נאמנה, לדעת שמאת ה' היתה זאת )גם אם נפלאת היא מעינינו

(. ולהאמין באמונה  סגר  שאין  תודה  תגידו )  כ"כ  וארוכה  סוערת  אינטנסיבית  תקופה  בבית  יחד  לבלות

 שלימה שהדבר צריך, וממילא יכול וחייב, להתהפך לטובה! 

 אם נחשוב טוב באמת יהיה טוב!

אחד  צריך להאמין באופן ודאי וללא ספק שבודאי מוכנה היא תקופה זו לצמיחה אישית עבור כל  

ואחת מבני הבית, ולא פחות מכך לצמיחה משפחתית וממילא חינוכית מיוחדת ומשמעותית לכולנו, 

 לנו ולילדינו! 

, עד כדי שנרגיש בלב ציפיה לזה. שמחה והתרגשות לקראת  רצריכים אנו להיות כ"כ בטוחים בדב

ק. אבל לא, אני  שממש נחכה ל"ביחד" הזה! נשמע הזוי, כאילו אני מדבר מתוך שכרות או בצחו  זה,

 לא ציני. אני רציני לגמרי, ממש מתכוון לזה.
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אנחנו צרכים להיות כ"כ מלאים בהרגשה זו עד שילדינו ירגישו את זה. שהם ירגישו שאנחנו מחכים 

לריב איתם,  לבלות  בבית.  לראותם  מחכים  כמותם!  בדיוק  ו,  לחופש  איתם, ללהתווכח  התקוטט 

תיים  ית להם זמן ביומן ובלב, ולהיות קשובים לצרכים האמלדרוש מהם ולפנו להציב להם גבולות,

אבל לא פחות מזה לחלומות ההזויים שלהם )לא שצריך להגשים כל חלום, אבל להיות קשוב נכון  

 .         רמאלית"ולחיות יחד. וזה הדבר הכי טבעי ונפלא שיש! "משפחה נ -וכדאי(. קוראים לזה 

 .כזה ביחד של(      ם )או חדשיםוב"ה שמפעם לפעם הננו זוכים לזה, לכמה ימי 

דשיים ומתוך זה הילדים בבית שלושה שבועות )אחרי וואין כוונתי לזוג מורים שיוצא לחופש לח

 בית הספר של החופש, קייטנת המשך, ועוד המשך להמשך....(.

אני מתכוון בדברי גם לאנשים שעובדים במקצועות חופשיים שאת ימי החופש שלהם ניתן לספור 

 ת )אחרי שלקחו כבר ימי חופשה בחוה"מ(.על יד אח

 ובכ"ז להיות ביחד. לגמרי יחד.  כן. אפשר להיות שני ההורים בעבודה והילדים לבד בבית,

 יחד נכין סדר יום, לו"ז, יחד נתכנן ויחד נחכה לרגעים שבהם נצליח ממש להיות ביחד.

 ? מרגישים   איך?  הולך  איך?  קורה  מה  לבדוק(  אמא  ופעם   אבא  פעם,  לסירוגין)         נתקשר כל שעה 

 איזה קשר נפלא, איזה חיבור עמוק נוצר כאן.  .גדול דבר זה

זהר שלא לשכוח ילד באוטו ח"ו צריך לדעת שאפשר גם לשכוח ילד  יחברים יקרים, כמו שצריך לה

במעון  ,בביה"ס או  בצהרון  בפנימיה  נשאר  אם    בו   כשנזכרים  .מסוכן  פחות  לא  זה(.        )בטח 

 .מדי אוחרמ זה לפעמים

 או          עם ילד אין דבר כזה  "שגר ושכח". )כמה פעמים חזר לכם ילד בוכה מההסעה שפספס

 שלא   ודאג  האוכל  את  שכח  שסתם  או          אותו  לקחת  לבוא  וצריך  חום  לו  שיש  טלפון  קיבלתם

 .רבותי כן(.       ה"סלבי הדרך את תשכחו

 מר: וילדים בריאים זה ילדים שחושבים עליהם! ואולי נכון יותר ל

 הורים בריאים זה הורים שלא מפסיקים לחשוב על ילדיהם!

נכון זה קשה, לעשות זאת באופן טוטאלי ומושלם זה כמעט בלתי אפשרי. רק שלשה אבות וארבע 

אמהות עמדו בזה, לכן הם קרואים אבות ואמהות )כך כותב הרמב"ם במו"נ( אבל צריך ללמוד מהם 

 לפי כוחו ומדתו. אמשהו. כאו"

גיש דחוי, שההורים רועדים מ"השיחרור" הצפוי שלו מהגן )אחרי ניקוי של שליש והמלצה  ילד שמר

תהיה  נוכחותו  ובאמת  טעינו  שלא  היטב  לנו  ולהוכיח  לאכזב  שלא  ידאג  שיחרורים(  ועדת  של 

 .     מטרידה, מאיימת ומסוכנת  ביותר...

.." יבואו הביתה אבל ילדים שמצפים להם, שמקבלים אותם בשירת "שלום עליכם מלאכי השרת

ויתנהגו בהתאם )לפחות בשעות הראשונות של   ,כמו מלאכי השלום, מלאכי שרת מלאכי עליון, 

  האמת   אבל,          ..  חבלה  למלאכי  קצת  יהפכו  תגמר  הרטלין  של  שההשפעה  כ"אח,       היום הראשון

 יא שרשימו מזה ישאר כל החופש(.ה

טובה על החופש )הנורא( הזה, להתפלל עליו  אז דבר ראשון זה לעשות שינוי בלב. להביט בעין  

 ,שלא נפספס את ברכתו )כי אחרת הקב"ה ידאג לחופש נוסף, יש לי תחושה שבראשון בספטמבר

כול להיות התקופה י  שהחופש  בטוחים   להיות  כיםיצר  אנו(          הוא יעשה זאתמי  נחשו ע"י  תאולי  

 היפה בחיי משפחתנו, ואם נהיה בטוחים בזה ודאי כך יהיה!
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 -  אפשר כבר להכין שלט ולתלות על הדלת ה,ליאלאז 

 חיכינו לכם!!". "ילדים יקרים, כמה טוב שבאתם הביתה,

 

 ב. מצוה בו יותר מבשלוחו. 

 יש כלל גדול בהלכה, ש"מצוה בו יותר מבשלוחו".

יותר  בו  מצוה  בסוף  אבל  תורה,  בנו  שילמד  מלמד  לשכור  שליח,  לעשות  אמנם  אפשר  בחינוך 

 ! ומבשלוח

שאת מה שהכי בוער לנו בלב, את תמצית חיינו ואמונתנו, את היסודות שהכי חשובים    ,והאמת היא

את כל זה, אי אפשר לעשות ע"י שליח! זה   -תכונות ורגשות קודש    ,ביר לילדינו, מידותעלנו לה

 ממש מצוה שבגופו, אי אפשר לעשותה ע"י שליח, צריך בעצמנו.

מידות ובטח שאיפות וחלומות אי אפשר לצפות ממישהו אחר שיעשה ויעיר את רוח ילדי   ,אמונה

 עבורי. בזה אם אין אני לי מי לי. 

 אין מורה שיכול להחליף הורים ואין מעון שהוא באמת כמו לגדול בידיים של אמא. 

ות טובות ולדרך  למיד ,למצוות ,גענו לזמן הזה. עכשיו מצוות החינוך לתורהאז שהחיינו וקיימנו וה

 ים. כארץ, כולה עלינו. בלי שליחים ומתוו

 ב"ה, מצוה בו יותר מבשלוחו! 

 

 ג. ביקורת מומים. 

 ווינו בפסח מצרים. טישנה מצוה שנצ 

 לקחת את השה ולקשור אותו למיטה למשך ארבעה ימים, רק אח"כ להקריב.

ין להכיר את כל מומיו, אין  ובארבעה ימים אלו שישנים יחד באותה המיטה, אנחנו והשה, זה זמן מצ 

 לך ביקורת מומים טובה מזה לקרבן! 

בין את   -נכון, הילדים שלנו הם לא שה לקרבן פסח אבל גם אותם הדרך הטובה ביותר להכיר  

היא לקשור אותם   -מומיהם הזקוקים לתיקון ובין את מעלותיהם המשמחות כ"כ וראויות להעצמה 

 .        למיטה

לתקן   ,ישובי, לצאת יחד לחוף הים, לחופש, לבנות משהו ביחד בבית  בטיול  -לישון יחד באוהל  

 ולשפץ ולהתפלל וללמוד ביחד. 

 אין בזה קיצורי דרך!  זו הדרך הטובה ביותר להכיר.

אז ב"ה שאנו עומדים לצאת לדייט ארוך ומופלא עם ילדינו, יחד, כל המשפחה כולה. בסוף החופש  

 יותר.ודאי נוכל לאמר שאנו מכירים זא"ז טוב  

 רבה בכלל ובחיי המשפחה בפרט.והיכרות זה סוד הק

 

 ד. בנק לחסכונות קצרי מועד וארוכי מועד. 

יה טובה שזוכים לעבור עם הילדים ועם בני הבית נשמרת באוצר הלב של וצריך לדעת שכל חו

 השותפים בה. 

מ ילדינו  את  נשמע  למחרת  ישר  ביחד,  בו  בלהיות  כ"כ  שהשקענו  היום  שלמחרת  קטרים  יתכן 

קל ראש במשפטים מסוג שהמשפחה שלנו לא עושה כלום! ובכלל איזה מן הורים אנחנו! אינני מ
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זה, זה יכול לעצבן ממש. אבל בל נשלה את עצמנו, כלום לא אבד! שום דבר לא נשכח! בעומק הלב 

 ברזל זכרונות נעימים, רגעי קרבה ונחת והפכו לאוצר וחסכון גדול.  טנחרטו בע

ילדינו )והאמת שגם אנו( נדע להוציא אותם ממחסני הלב ולהשתמש בהם! ברגעי קושי,  בבא העת 

ריחוק ומריבה חסכונות אלו יהוו מקור תעצומות בלתי נדלה לשמירה על קשר וחיבור בל   יברגע

לילדינו עד כמה אנו אוהבים אותם למרות הכל  יזכירו  ולדרכנו. ברגעי בקורת הם  ינתק, אלינו 

 ים הם ימנעו התרסקות. וברגעי משבר קש

 אהבה תזכור!"  - "ברוגז

 "כה אמר ה', זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר....". 

אח"כ מגיעים ימים שכבר ההוצאות מרובות, קשה   ,את החסכונות הללו אנו עושים בשנות הילדות

 ימי החופש הנם זמן מצוין לפתוח חשבונות חסכונות כאלו!  ..לחסוך

 .     אז ממש מומלץ להתייעץ עם המומחים של מזרחי טפחות

 

 ה. תורת חיים.

נו עד כמה התורה יהעניין האחרון שרציתי לעורר עליו הוא הערך העצום בלברר לעצמנו ולילד

  - תורת חיים היא לנו. וגם בעת עליצות החיים היותר גדולה המאפיינת את ימי החופש    -ומצוותיה  

 ים בלבת החיים. התורה ומצוותיה נמצא

צניעות ומו"מ באמת ואמונה   ,קביעות העיתים לתורה, תפילות רציניות במניין, הקפדה על כשרות

 לעולם הנם נר לרגלינו. -

חשבון תפילות במניין. וחוויות ואטרקציות שלא שוכחות את ב  כשמתכננים סדר יום עמוס שלוקח

כל אלו וערכים    -י' בימים היותר עמוסים  דרי הצניעות הנכונים לנו, ששעת לימוד לא נשכחת אפג

נוספים כדוגמתם הופכים להיות הרבה יותר משמעותיים לילדינו כשהם נפגשים איתם בעליצות חיי 

 החופש הגדול ועוצמת תאוות החיים שבו. 

ימי החופש הנם הזדמנות של ממש לאפשר לילדינו לפגוש עד כמה התורה ומצוותיה הנם מסלולי 

 נם נחלת סדר כזה או אחר בלבד. חיים של ממש ואי

 

אז חברים יקרים, מי שקרא עד כאן ראוי ליותר מהערכה. ואם יש למי מהחברים מה להוסיף מוזמן 

 לכתוב לי ולהאיר את עיני. 

 

 שנזכה לימי חופש מבורכים, מלאי אור וטוב לנו ולילדינו.  בברכה

 נהיה מקווי ה' שמחליפים כח

 לשנה חדשה מלאת תעצומות וברכה. 

 אוהבכם

 מ.י.הילביץ
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 תושבים יקרים, 

עומדים בפתיחת החופש הגדול, ופותחים אותה בשבת עמוסה וגדושה מלאה תוכן, חשיבה וזמן אנו  

 משפחה. 

חינוך ועדת  לבנות  רבה  זו    תודה  בשבת  כל ההשקעה  ענבר   –על  שוורץ,  ליברמן, שירה  רעות 

רוזנבלט, נחמה ברוך , חני פורת, אסנת טרביץ. על דאגה לכל שכבה, על בנית תוכן, משחק, לימוד 

 וגות ועוד. אין ספק שבעז"ה כולנו ניתרם רבות מהשבת. לז

שפע הפעלות, טיולים וחוויות מזמינים את כולכם לקחת חלק פעיל בכל    – ומה מחכה לנו בחופש  

שונות של ועדות הפעילויות השונות. ב"ה במהלך הקיץ מעבר לועדת חברה וקהילה נוספו פעילויות  

ועדת דת, תרבות תורנית נשים, צוות מוגנות ואנו מודים לכל הועדות הפעילות שיוזמות ודוחפות    –

 להוסיף פעילויות חשובות לטובת כלל התושבים!

 לוח קיץ יחולק וכמובן כל פעילות תפורסם בעז"ה בטלגרם ובאתר הישובי. 

וחשוב מבחינת הקהילה הן בחוויה והן   זהו עוגן משמעותי – לטיול הישוביבעוד שבוע נצא 

 בשיתוף בו כל אחד ואחד לוקח חלק להצלחת הטיול!

מראש מודים לכל הצוותים שעובדים מאחורי הקלעים, מודים לתושבים שכבר השתבצו ונשמח 

 שאם טרם הספקתם תשתבצו בהקדם. 

ת עזרה בחווה. השבוע התפרסם בטלגרם על קבוצה שקטה לטוב  .ורמת עור וגידים קחוות תל חמד  

 אנו מזמינים את כולם להצטרף ולקבל עדכונים על הסיוע שצריך בחווה.

 

 חופשה נעימה מלאה שפע וטוב!

 אביה ורונית 
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 ועדת בחירות 

חברים חדשים למזכירות הישוב, עם סיום כהונתם של    3-קיום בחירות ל   ועדת בחירות מודיעה על 

    שלומי, צבי בנזריהם ודודי דולב. -תמיר בן

   . 17:00-22:00בשעות  18.07.2022הבחירות תתקיימנה בע"ה ביום שני, י"ט תמוז התשפ"ב 

תמוז  לי"א  אור  בלק,  פרשת  שבת  למוצאי  עד  זאת  לעשות  יכול  מועמדות  להגיש  המעוניין  כל 

 . 23:00, בשעה 09.07.2022 התשפ"ב,

, בצרוף "אני מאמין" קצר asafe1987@gmail.com יש להגיש מועמדות במייל בלבד לכתובת

   במזכירות(.  )רצוי לציין ב"אני מאמין" את הנושאים עליהם המועמד/ת מתכנן לשים דגש מיוחד

למזכירות.  -תזכורת   ולהבחר  לבחור  יכולים  רשומים  אגודה  חברי  חב רק  האגודה רשימת  רי 

הקרובים.   בימים  יתקיימו    תתפרסם  הבאה  ובשנה  במזכירות,  יכהנו שנתיים  שייבחרו  החברים 

בנוסף, נבקש מתושבי היישוב להגיש נושאים       בחירות להחלפת שני חברי המזכירות הנוספים. 

הבא: בקישור  הפוטנציאליים  המועמדים  . forms.gle/cFJycbozUmaqdFNZ8 להתייחסות 

נבקש שכלל פניות הציבור בנושא    .  12:00בשעה    03.07.2022ייסגר לתשובות ביום  קישור זה  

   . elroikruk@gmail.com הבחירות יופנו לאלרועי קרוק במייל

 

 בברכה, ועדת בחירות 

 חנן פוליסר ואלרועי קרוק  ,דורין אדלמן ,יו"ר  -אסף אדרי 

 

 

 ועדת מוגנות 

 תפקידנו מתחלק לשני חלקים עיקריים:, כפי שפרסמנו במכתב הפתיחה מטעם הועדה

ת כתובת במקרה של פגיעה מינית חלילה בישוב, הן עבור הנפגע והן עבור הפוגע. נעשה ( להוו 1

ובטוח בישוב לאחר   מוגן  ולתת את המענה ההולם ביצירת מרחב  כל שביכולתנו על מנת לסייע 

 פגיעה, וכן בהכוונה לטיפול במידת הצורך.

 .נושא מוגנותלייצר קהילה חזקה, בעלת מודעות גבוהה ותומכת בכל מה שקשור ב (2

 

ולכן, בע"ה בחודש הקרוב נתחיל בפעילויות שונות עבור נוער הישוב, פעילויות לנערים ונערות  

 החל מכיתה ז'. 

במקביל, מענה ינתן גם לנו ההורים, הכולל שיחות וסדנאות להורים, כאשר בחלק מהתכנים נוכחות 

 הורים ונוער במשותף.  

 . מדובר בשני מפגשים לכל שכבת גיל

  .המפגשים יתקיימו בתשעת הימיםרוב 

התוכן יועבר ע"י ארגון "לתת פה" המתמחים במענה הוליסטי לילדים ונוער לציבור הדתי בנושא  

 . "מוגנות מינית"

 

אנו רואים בפעילות זאת חשיבות גדולה על מנת לחזק את החוסן האישי והנפשי של כל נער ונערה, 

 עות.את החוסן שלנו כישוב ולעלות נושא זה למוד
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אנו רואים בכם ההורים כגורמים המשמעותיים ביותר עבור ילדכם ולכן אנחנו קוראים לכם לעודד, 

לתמוך ולשים לב לפרסומים בתקופה הקרובה על מנת שהנערים/ות יגיעו לפעילויות עפ"י לו"ז 

 שיפורסם בנפרד. 

 

שקלים בלבד, כסכום סימלי, שמהווה "דמי רצינות" מהנוער לקחת חלק   10עלות כל פעילות הינה  

 פעיל בתכנית.

 מוזמנים בשמחה ומצפים לנוכחותכם!! 

 

 בברכה, 

 ועדת מוגנות  

 יו"ר הועדה   -אריאל סיבוני  ,רכזת קהילה -רונית שבטל , רב היישוב  -הרב הילביץ 

 פירה גופראו, נעה מוטנג, איציק אהרוני

 

 ועדת דת 

 .מתחילים מסכת כתובות בסוף שבוע הבא

 .בלילה בגני חוגה בטיול הישובי   ,שנלמד בצוותא עם הרב  ,מסכתהכולם מוזמנים לדף הראשון של  

 .נא להביא גמרות. בואו בשמחה

 

 ועדת נוער 
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 ועדת קליטת פנים 

 , 25.5לכבוד יום השכן החל בכל הארץ ב

יצאנו במבצע "יום השכן בברוכין" שבו הזמנו אתכם לקחת 

ברחוב. השכנים  עם  מפגש  על  ולהתארגן  שמחנו    חלק 

מ למעלה  ההזדמנות    20- לראות  את  שניצלו  קבוצות 

שקשור  ומשחק  מתוק  פינוק  מהוועדה  וקבלו  למפגש, 

 לישוב. 

      תם! יהיה כיף לקבל תגובות מפרגנות ולראות שנהנ

       תודה לרכזות השכונות שסייעו ולכל מארחי המפגשים. 

 וכמובן תודה גדולה לחברות הועדה האלופות. 
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 לבחור נכון 

 "אין הדבר תלוי אלא בי".

 שמתאר יותר מכל את הבחירה החופשית והיכולת כולנו מכירים את המשפט המכונן הזה,

 לתקן ולשנות את דרכינו בכל עת.

 הכל תלוי ועומד על בסיס הבחירה החופשית.  כל מערכת המצוות והעבירות, שכר ועונש ...

 כמו ביהדות, גם תחום האימון )להבדיל...( עומד על כמה יסודות.

 אחד ומיוחד מביניהם הוא : בחירה ואקטיביות !!!

 היסוד הזה.  כדאי שנדגיש ללא הרף את עוצמת כשאנו עוסקים בחינוך עצמינו ,ילדינו ותלמידינו 

 בואו ניקח דוגמא פשוטה מהיומיום של כולנו: 

 מכונס.  כועס, יוסי החמוד חוזר הביתה מבואס,

 "מה קרה"? שואלת אמא.

 החבר הכי טוב שלו, בטוח כבר לא רוצה להיות חבר שלו והוא לא מבין למה..."  יוסי עונה שרמי,

 לאמא של יוסי יש כמה דרכי התערבות כעת. 

טרודה, יכול להיות שהיא תגיד לו :" אל תדאג, בטח זה יעבור לו, בקרוב  אם היא מאוד ממהרת ו

 יהיה בסדר". 

ומהר... אולי בלי לשים לב, בעזרת המשפט הזה, היא מעבירה מסר שטומן  אמא רוצה להרגיע 

 בתוכו נקודת הנחה שהמציאות אכן כמו שיוסי סיפר ושהפתרון יגיע מבחוץ... 

יוסי לתפיס את  להרגיל  רוצה  רגעים את מאם אמא  לכמה  תעצור  היא  ואקטיבית  בחירית  רוץ ה 

 החיים ותברר את הסיפור קצת יותר מבחינת המציאות והעובדות.

. האם אחד מכם העליב את השני? האם הלכתם מכות? האם רמי יוסי, ספר לי מה בדיוק קרה"

 כלומר: קודם כל לברר מה באמת קרה.  העליב אותך?..."

בכניסה לכיתה, וניסה לומר לו משהו אך רמי  סי ראה את רמי בבוקר,שפשוט יו ייתכן שיתברר,

ומתוך כך יוסי נכנס    לא הגיב ונכנס לכיתה. כתוצאה מכך יוסי הגיע לפרשנות קיצונית ביחס לרמי

 מגיע השלב החשוב:  גשי לא נעים . כעת,למצב ר

 אמא יכולה לומר לו:" אז מה תוכל לעשות?" 

 צב?" או : " מה יוכל לשפר את המ

ככל הנראה, עם קצת נשימה וסבלנות, יוסי יעלה גם אפשרויות פעולה בהן הוא בוחר לעשות פעולה  

 אקטיבית כדי לברר ולשפר את המצב. 

כמו : פשוט ללכת אל רמי כבר היום, או מחר לפני הלימודים ולשאול אותו מה נשמע ולמה הוא לא  

ענה לו בבוקר... ייתכן שיוסי יופתע לגלות שלא היה ואין כלום והכל בראש שלו, רמי פשוט לא 

 שמע את השאלה של יוסי בבוקר או היה שקוע במחשבות וכדומה.  
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כמשל להמון קצרים בתקשורת : בין בני זוג,  הוא יכול להיות  כתבתי את המקרה הזה כדוגמא, אך

 בוס ועוד.  -ילדים, עובד -הורים

היינו מסוגלים לבחור בפעולה אקטיבית פשוטה: לברר, נחסכות לנו אם  היו  עוגמות נפש   כמה 

לומר....במקום לחוש קרבן ,לאכול את עצמינו ולצפות שמישהו מבחוץ יציל אותנו  גשת,   לשאול,

 את המורכבויות. ויפתור 

  -"ובחרת בחיים" 

: בוחר מזמינים אותנו להיות בעמדה של  , משפיע, פעיל. מתוך כך ניגש  היהדות ותחום האימון 

 לארועי החיים ולמערכות היחסים עם האנרגיה הנכונה והבריאה. 

 שבת חינוך שלום.

 ישראל הלינגר

 מאמן אישי לגברים ונוער
 

 

 
 

 יותר שקיבלת בחיים?מהי המתנה הגדולה ב

השאלה הטריקית הזאת, מנסה להסיט אותנו מההבנה שהחיים הם עצמם המתנה הגדולה ביותר 

שקיבלנו בחיים.. לפעמים מתבלבלים לחשוב שמי שנתן את המתנה הזו הוא ההורים, בדומה לעגה  

כל רגע ורגע.  הזולה 'עשיתי ילד'. אולם, נותן החיים ברוך הוא, המחייה כל חי הוא המהווה אותנו  

אם כך מהות החיים והחינוך היא הכרה במציאות הזאת, לא כהכרה שכלית גרידא, אלא כתנועת 

 חיים, פנימית, שלמה ומשמעותית.  

"חנוך לנער על פי דרכו". חינוך על פי מקורותינו מוטל על ההורים. אולם מה שמוטל על ההורים 

אין חינוכו,  גם  ולכן  שלהם,  אינו  שהילד  לדעת  או   הוא  דרכם  ממשיך  כמוהם,  שיהיה  תפקידו 

 מורשתם, אלא גילויו של המתחנך את הקשר שלו עם הקב"ה. 

  –רש"י על המילים "וירק את חניכיו" )של אברהם, בראשית יד, יד( מגדיר את תוכן המילה חינוך  

נו  "והוא לשון התחלת כניסת האדם, או כלי לאומנות, שהוא עתיד לעמוד בה". אם כך, החינוך עניי

 להוציא את מה שטמון בנער.

הכוחות   ולפתח את  מיש,  יש  להוציא  רוצים  דומה קצת לחקלאי; שניהם  כן, שהמחנך  אם  יוצא, 

הגלומים ביש. המחנך על פי דרכו של הנער יעמוד על סוד כוחותיו, לפיתוח אישיותו של הילד. לכן  

ו, ורק שם. ולכן, נדרשת "על פי דרכו" תחנך אותו. הספר שעל פיו נחנך, כתוב הוא בילד עצמ

זהירות רבה מלהחניק את אישיותו של הילד, על ידי אישיותו המבוגרת והשונה של המחנך. על כן  

החינוך יוגדר כגידול ופיתוח ביחס לעצם החיים, ולא למכשירי החיים החיצוניים. אוי לה לחברה 

 ורא העולם, כל רגע. שתקנה לילדיה רק אינפורמציה, וידיעת חומר, ולא קשר חי פנימי עם ב

 אם את מתנת החיים ילדך קיבל מהבורא, מהי המתנה הגדולה ביותר שאתה יכול להעניק לילדך?

 הרב חיים ונחמה ברוך 
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 ברוכין הבאים"-: "עיר המפד"ל על הקרקע 1פרק 
 

עוצר. "לעיר המפדל"? הוא שואל עם טרמפיסט   ועייף למראה מרים את היד מולך. אתה  שזוף 

תקווה גדולה בעיניים, רואים שהוא מחכה כבר לא מעט זמן. "עיר המפדל"? אתה שואל, מעביר 

בראשך את כל השמות המפתיעים של המאחזים האחרונים, "לא, מצטער.. אחי, לא בכיוון", וכבר  

 המתג הסוגר את החלון, ומגביר את המוזיקה. לוחץ בנונשלנטיות על 

הוא רץ אחריך. דפיקות חזקות על הבגאז', מצביע חסר נשימה על המדבקה "... ברוכין.. הביתה...". 

מנסה   עוד  עיר המפדל??", אתה שואל. כשהוא  אבל  ברוכין בטח.  "למה לא אמרת מההתחלה? 

רטפון שלו, מעלעל רגע ומראה לך צילום להסדיר נשימה, סמוק כולו מהריצה, הוא מוציא את הסמא

  –צהוב של גזיר עיתון מהוה 

 :הצופה, אתה מסתכל על התאריך –ברוכים הבאים" חגי הוברמן  - "עיר המפדל על הקרקע

 אתה אומר, וקורא:  , "וואו, מזמן",1999ט מרחשוון תש"ס, "י 

על כתף הר מרשים בין  הקרוואנים, לשדרת"ביום שלישי השבוע הגיע שר השיכון הרב יצחק לוי 

ברקן ופדואל. מנהיג המפד"ל לא הסתיר את הנאתו מהמקום שנקרא לפנים "עיר המפד"ל", והיום 

הם  מהגברים  חמישה  הראשונות.  המשפחות  שש  ל"ברוכים"  הגיעו  כשבועיים  לפני  "ברוכים". 

ושר, שבא  העוסקים בעבודות שונות הקשורות למכינה, והשישי מדריך כ  פדואל בוגרי המכינה ב

ללמד את תלמידי המכינה הקדם צבאית טרם גיוסם. על פי החלטת הממשלה, ברוכים מיועדת להיות 

קריית חינוך. רשמית, היא שלוחה של המכינה הקדם צבאית בפדואל, ואכן כיום לומדים שם תלמידי 

ק המכינה בפדואל, עד לקליטת מחזור חדש של תלמידים. בהסכם פשרת המאחזים בין לשכת בר

ומועצת יש"ע, מופיעה ברוכים ברשימת ה"מוקפאים". אבל החשש שתפונה ממקומה הוסר: "אני  

שמח שברוכים יוצאת לדרך", אומר שר השיכון, "וגם אם לא כל האישורים הושלמו, נשלים אותם. 

 זה אזור מרכזי בשומרון, ונמשיך לפעול הלאה בתוכניות הפיתוח" 

משפחות בערך, "בקצב   70שנה, היישוב מונה פי    23עט  בפיתולים הביתה אתה מחשב שעברו כמ

בתי אב. כמה גנ"שים נצטרך,    29,000שנה יהיו כאן מינימום    23הזה", אתה מהרהר בקול, "עוד  

 רגע..".

ומעפילים   הבודקה  את  עוברים  כשאתם  החישובים  את  לך  קוטע  הוא  אחי",  למקלחת  "מת 

יורדבאוטוסטרד הוא  בטוב"..  לי  "באת  הצבי..  את כ”ברבת  ת  לו  להראות  תורך  הגיע  ועכשיו   ,

ה לא ברור". הוא רהפלאפון  שלך; "בדיוק פתחתי ברמזור את הטלגרם.. הפסקת מים... צפי חז

בוהה בך בעיניים לא מאמינות, וממלמל "ואני חשבתי שהאידאליסטיות נגמרה... וואלה. טוב. תודה 

 את עצמך מסנן; האמת, שגם אני.  על הטרמפ, אחי". הוא סוגר את הדלת בטריקה ואתה מוצא 

 טעיתי, מסתבר.
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 יה ות טריושאל

 המשפחות המייסדות, למרות השם הזהה: 6-איזו משפחה שגרה כיום ביישוב לא היתה מ

 . זימרת 1

 טל-. שב2

 . רובין3

 . פישר4

 שאלה למיטיבי לכת:

 שונה השם המקורי של היישוב )המופיע בכתבה( לשמו העכשווי? מדוע 

 ומה קרה בערב חג למשפחה ששמה בוויז את השם הקודם.. 

 ---- תשובות בגליון הבא--- 

 נחמה ברוך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �� שלום לכולם, הורים ותלמידים יקרים 

 !אנחנו מסיימים בשבועות הקרובים את שנת הלימודים בתלמוד תורה

 .ברב תכליתי 10.7ערב סיום לבנות התלמוד תורה יתקיים בע"ה ביום ראשון, ה

 !! מחכות לכן

 

 :)לכל שאלה ועניין, בשמחה

 0544921330ר' אלעזר פולק 

 0587972296אורי אסולין 
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 תמוז היה אליל פיריון.  - חודש תמוז

 כפי שכתוב ביחזקאל פ"ח "והנה שם הנשים מבכות את התמוז".

 על מה הן בוכות? על הבן שלא הגיע, או אולי על הבן או הבת שלא ממלאים את הצפיות שלהם?

. בן"-התיקון של חודש תמוז טמון בשם השבט של החודש )על פי ספר היצירה(, שבט ראובן. "ראו

א שלו לאה, כאשר היא  מביטה בו לראשונה, היא  השם של ראובן מעיד על תנועה בנפש של אמ

 נפעמת ממנו ורוצה להראות לכל העולם ולהגיד בקול: תראו אותו, הוא מושלם!!! 

 לצערי, בעבודתי כמטפלת רגשית לנערות אני נתקלת לא אחת בנערות "שקופות".

 נערות שנעלמות "מתחת לרד"ר" של המערכת, המשפחתית או הבית ספרית.

 עיות אבל גם לא עושות משהו אחר... לא עושות ב

ישב אצלי אבא בפגישה בנוגע לבת שלו. היא אצלי בטיפול כבר לא מעט זמן. היה קשה להביא  

שתו לא הגיעה. היא לא מסוגלת. אחרי פעם אחת שהשתתפה בועדה  בנוגע לבת שלה,  אותו, א

 ושמעה שהבת שלה לא ולא ולא... היא חזרה מפורקת.

  היא ילדה טובה, לא מזיקה ואני אשלים עם זה".  ,ומר "אני מובס", "היא בסדרהאב יושב אצלי וא

"אז היא לא טובה בלימודים, היא לא מסמר חברתי, וגם בקרב המשפחה היא לא מביעה את עצמה.  

 בשולחן עם אורחים היא כמו דג. הולכת כפופה. בקושי איתי היא מדברת. אני אשלים עם זה''.

 במה היא וואוו בעיניך?"להפתעתו שאלתי אותו: "

 "את תמיד מעבירה אלי את האחריות" הוא אומר לי. 

 "די, עד מתי אני אעבור מועדה לועדה, מטיפול כזה לטיפול אחר?"  

"תראה" עניתי, "לא הכל עלינו ההורים, אבל יש לנו נקודת זמן מאוד מצומצמת שחולפת מהר 

ורוצים לראות את העיניים שלנו נוצצות משאנחנו חושבים, שבה הילדים נושאים אלינו עיניים  

 מולם. 

דברים   ויש  מהוריך  יש דברים שלקחת  מתנות שנולדת איתם,  יש  מן הסתם  מצליח,  איש  אתה, 

 הוא הנהן.. עצמך"שקנית ובנית בכוחות 

"הבת שלך תוכל לקנות )בעמל רב( את המבט הזה על עצמה. מבט שרואה במה היא לא רק בסדר,  

 היא מדהימה''!! 

יש היום ב"ה מגוון טיפולים רגשיים. היא תמצא בסוף מה המתנות שהקב"ה נתן לה. אבל לך יש  '' 

 אפשרות לתת לה את זה בחינם. פשוט להסתכל עליה ולראות וואוו"!!! 

"ילדה שאבא שלה מסתכל עליה ואומר, בסדר, היא בסדר. לא מפריעה... כשהיא תחפש בן זוג היא  

 לא מפריעה...  תסתפק במישהו שיגיד, את בסדר,

 ילדה שאבא שלה מסתכל עליה נפעם, תחפש את אותו מבט אצל בן הזוג וגם תמצא"!

 "למדתי היום הרבה".בסוף הפגישה הוא ניגב דמעה מעיניו ואמר לי תודה, 

 

חנה התפללה לילד, אמרה לה' אין לך נשמה אחת לתת לי? "ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל" 

 )שמואל א', ב', ו'(. 

ה' תן לי ילד. אין לך מאיפה להביא לי נשמה? תביא לי מהשאול! וה' מביא לה את נשמת קורח. כן,  

 כן, שמואל היה מנשמת קורח!! 

חנה כל כך מאושרת ונפעמת ממנו, היא תופרת לו מעיל שמלווה אותו כל חייו. הוא לא רואה הרבה  

 את אבא ואמא בילדותו, הוא גדל אצל עלי. 
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 עם ממנו מלווה אותו, מופנם בתוכו, גם כילד וגם כמנהיג גדול. אבל המבט הזה שנפ

גם אם המערכת  לעולם.  להביא  צריך  ומתנות שהוא  בו  עצומים שטמונים  כוחות  ילד שאין  אין 

 הכללית לפעמים גורמת לנו לחשוב אחרת. 

 הילדים ניתנו לנו. לא למורה ולא למנהלת וגם לא לדודים. 

 ו תחדור ואת קדושת הישראל אשר בו בהעלם תגלה".אל קרב-כפי שאמר הבעש"ט "תחנכו

 

 

שנזכה לתת לילדים שלנו את המעיל הזה, המתנה הזו שתלווה אותם לכל החיים. המבט שמסתכל 

 עליהם ואומר וואוווו!!! 

     אריה אביגיל

   טיפול רגשי לנשים ונערות      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 מיני נוער בנות

 בנות אהובות, פתחנו את הקיץ במסיבת זומבה מטורפת!  

 טיול נוער, מימדיון, לונה פארק התנדבויות, עזרה ראשונה, לימוד ועוד...  -לפנינו עוד כ"כ הרבה

 ️☺מקווה לראות את כולכן פעילות 

 ️❤אוהבת 

 נעמה סיטבון 
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 ים מיני נוער בנ 

 ��מיני נוער בנים היקרים 

 �🂪�החופש התחיל ובעז"ה יהיה לנו חופש משמעותי מלא בעשייה

הספקנו להתחיל לימוד יומי, לנסוע לבריכה באלון מורה ולפתוח את הקיץ עם כדורגל מים אדיר  

 ️�באמפי. היה טיל וזאת רק ההתחלה

עוד הרבה כיף ואטרקציות שונות, אבל יחד עם זה יש לנו משימה להפוך את החופש הזה   נותמתוכנ

דברים  ל הם  בישוב  משמעותית  ועשייה  התנדבויות  תורה,  לימוד  ערכית.  מבחינה  גם  משמעותי 

 שמנסה לקדם יחד בקיץ, אבל בסוף זה משהו שתלוי בכם, בכמה תרצו את זה וכמה תשקיעו בזה.

 �🂪�סומך עליכם, ובעז"ה יהיה מדהים

 אוהב ומעריך אתכם מאד,

 נתנאל 

 נוער בנים 

לילדי   מיוחדים  צרכים  עם  לילדים  קייטנה  על  במרץ  עובדים  האלופים  ברוכין  נוער  אלו  בימים 

עמותת "חברים לרפואה". יצאנו כל הנוער לירושלים על מנת להתרים כסף לקיטנה, בנוסף ארגנו 

 התרים כסף בשביל שתצא הקייטנה הכי שווה שיש.  גיוס המונים ואנו ממשיכים ל

לחיים"   "יציאה  : "סליחה על  כבר היהמפגש הראשון  והלפני כחודש התחלנו תכנית שמינסטים 

 השאלה".  

בשבת האחרונה נפגשנו עם אלי הלפרין שדיבר איתנו על השפעת הטכנולוגיה בחיינו. וזו הזדמנות 

 יחה החשובה. להודות לאלי על ההתגייסות והש

ובמוצאי שבת בעז"ה נפגש עם אלעד מנדל שיתן לנו ידע בנושא: "התנהלות כלכלית". ויש עוד 

 מפגשים נוספים לפנינו.  

היה .  ביום ראשון האחרון הכנו עם  השביעסטים שקשוקה על הבוקר וניקינו יחד את מצפה איתמר

 מדהים!

️️�וכל זה רק ההתחלה! ביום חמישי היה אירוע פתיחת הקיץ כדורגל על המים

 אורי ברגד

 נוער בנות

בנוסף לפעילויות הרגילות שבשגרה, פתחנו את הקיץ השבוע בפעילות פתיחת קיץ מטורפת של  

 !!באבל גול לכל הנוער

 ❤מחכה לקיץ כיף ומשמעותי, מלא בחוויות וזמן לגיבוש של כל הנוער ביחד 

 !!אוהבת אותכן

 שירה הילביץ'
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בכל שלב בחיים יש חשיבות להכנה. הכנה שכוללת: חשיבה מראש, מודעות, הבנת המקום הרגשי  

 . והצרכים הטכניים, הבנת האתגרים, המכשולים, החוזקות ונתינת מענה לכל אחד מהם

כולנו יודעים שבחופש יהיו רגעים מכל הסוגים וביניהם גם יהיו רגעים    הקיץ הגיע, גם החופש. 

 קשים, מאכזבים, מתסכלים.  

יה טוב? שרובו אז מה אפשר לעשות כדי שהרגעים האלו יהיו זניחים , שהטעם שיישאר מהחופש יה

 יהיה חיובי, מקדם?   

 הכנה נכונה .1

 בירור התאמה לערכים .2

 שיווק   .3

 מה הכוונה? 

בטח כולכם חושבים שאני עומדת לכתוב על הכנת לוח קיץ ומשימות, הזמנת    -הכנה נכונה .1

לא. את זה אתם יודעים גם בלעדיי ובאמת שגם החופש המתוכנן . אז..   -  יטנות יחופשים וק 

לא יצליח להתמודד עם ילד שלא מעוניין ליהנות או שמחליט לחרב ביותר והמלא אטרקציות  

 לכן, כשאני כותבת הכנה נכונה לחופש אני מתכוונת ל:          חופשה משפחתית.

 חיזוק האמון בקב"ה שיהיה טוב.   -א. אמון        

שגם אם האטרקציות לא יצליחו או שלא ניסע בכלל ולא נצא    ,חיזוק האמון בעצמנו ההורים

זה בסדר. שאנחנו הורים טובים ומשתדלים גם כשאנחנו עובדים והילדים בבית או   -  מהבית

הוזים   לא  משווים,  לא  טוב.  הכל  בחו"ל.  השכנים  וכל  באמפי  לפיקניק  יוצאים  כשכולנו 

 . מאמיניםדברים לא מציאותיים אלא 

ילד יכול ליהנות גם בגינה שלו וגם ממיץ פטל או כוס מים. איך? כשההורים    -  אמון בילדינו 

האושר הוא   -, שאין סרגל שבודק כמה הם משקיעים ושאין תנאי לאושרמבינים שזה בסדר

בחירה ולא תלוי כמה כסף ומאמץ השקענו בו. אנו כהורים צריכים לחזק את האמון בילדינו  

צים שיהיה להם טוב, שהם סקרנים ומעוניינים למלא את הזמן במשהו מועיל ונחמד שהם רו

שמתאים לערכי הבית ושהם מסוגלים! תיזכרו בקרטון שהם היו משחקים בו כשהיו קטנים  

 וקניתם להם מתנה יוקרתית. ילד הוא יצור סקרן ובעל יצירתיות. בכל גיל. 

 זה השלב הבסיסי והחשוב ביותר בעיניי! 

אמפ . הם התלהבו וחיכו  'השבוע אמרתי לילדים שניסע לאיי ג  –ור התאמה לערכים  ביר .2

ופתאום לא הרגשתי טוב. אמרתי להם ששיניתי תוכניות והם? התחילו להתעצבן ולבכות. 

אבל התנאים השתנו ואני לא    –התבלבלתי: הרי הבטחתי להם    :לשניה לא ידעתי איך להגיב

 מה לעשות.  - ראמרגישה טוב ומצד שני הם הגיבו נו

= הנאה. אמא לא מרגישה טוב= כיבוד    אמפ'הלכתי שנייה הצידה וחשבתי בערכים : איי ג

= לא הבינו מה יותר חשוב . במקום לוותר, לנסוע,    הורים + כיבוד עצמי. התגובה שלהם
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כשהצבתי את הערכים ראיתי שיש להם הזדמנות להבין מה חשוב יותר וזה בסדר  –לכעוס 

ל התאכזבו.  שינויים  שהם  גם  יהיו  שלנו  בחופש  ודמעות.  פרצופים  מקצת  כלום  קרה  א 

איזה ערך  - כדי להבין מה התגובה הנכונה תנסו להסתכל על הדברים כערכים - ובלתמי"ם

 יילמד מכל דבר וכך יהיה לכם קל יותר להבין מה התגובה המתאימה לכם.  

, אם בסוף רבו או לא  כשהילדים היו קטנים שמתי לב שגם אם הטיול היה נפלא    -שיווק .3

קנינו קרטיב הם חזרו עצבניים וכאילו הכל נהרס. אז המצאתי לעצמי את המושג "שיווק 

כל אחד אומר ממה הוא נהנה   -בסיום אטרקציה או יום שיחקנו מעין "משחק"  –חינוכי"  

וזה  המיוחדים  המצחיקים,  הטובים,  בחלקים  נזכרנו  כולנו  וכך  התחלתי  כמובן  אני  היום. 

שנשאר. יש לנו, ההורים את היכולת לעזור לילדינו לזכור את החופש בצורה חיובית.  הטעם  

תעשו את זה בשבילכם. תשאירו לעצמיכם טעם טוב! זה   -  וגם אם הם לא משתפים פעולה

 יעזור לכם ליהנות ובעיקר לקבל כח להמשך. 

 עוד שני דברים חשובים בעיניי:  

ן תמצאו משהו קטן בשגרה שממלא אתכם )תה אנחנו ההורים צריכים כוחות ולכ  -להתמלא .1

בבוקר, ספר טוב, אמבטיה או סתם קרטיב טעים( משהו זמין שישמח אתכם וייתן לכם כח  

 להיות שמחים ומאושרים בכל מצב, או לפחות ברובו. 

כל תלמיד  –בשיעור האחרון השנה שלי בכיתות עשיתי עם התלמידים לוח חזון  - לוח חזון .2

מעי  10בחר   :  תמונות  בחופש.    5תון  לעשות  רוצה  שהוא  משמעותי  משהו    5שמייצגות 

שמייצגות משהו כיפי שהוא רוצה. לא בטוח שהכל יתממש אבל אפשר לתלות אותו מעל 

עם   גם  זאת  עבורם. אפשר לעשות  יהיה משמעותי  כדי שהחופש  ולשנות  ולבדוק  המיטה 

תלמידיי: אצל  שעלו  דוגמאות  ההורים.  בעזרת  יותר  קטנים  משפחתי  ילדים  קשר    , לחזק 

, להתנדב, לראות סרטים   לבקר את סבא וסבתא, לקרוא, ללכת לבריכה, לטייל, להתעמל

 '.וכד

 בהצלחה

 מיכל כרמי  
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      סניף ברוכין המתוקים

 חודש שבו קיבלנו את התורה, חודש עם הרבה אור ושמחה ! הה אנחנו אחרי חודש סיוון, ”ב

 

 אז מה היה לנו החודש ?

 • בשבועות היה לימוד לפני שבטים יחד עם המדריכים, ולימוד משותף לצוות נחשון.

 היה מדהים איתכם ! 

 • אחרי שבועות התחלנו בתהליך השיבוצים לקראת שנה הבאה. 

 היה ערב שמיניסטים בו דיברנו על להמשיך את התפקיד, ולקחת חלק בסניף במהלך השמינית.

 שבט השחר.אחריו היה לנו ערב חשיפה לחברי 

דיברנו בו על לעבור ממקבל לנותן, להפוך להיות חלק מצוות שמוביל את הסניף ולא להישאר  

 דיברנו על לקיחת אחריות ועל התהליך עצמו.  חניך שרק נותנים לו.

 לתהליך טוב ובונה לכולם ! 'בעזרת ה 

 

 אז מה חוץ מזה ?? ,טוב

 מתרגשים כל כך לפתוח את הקיץ!!

נשלח קובץ הרשמה לפעילויות השונות של הקיץ, מוזמנים להרשם עד יום שלישי במהלך השבוע 

 הקרוב.

 

 מה מחכה לנו ? 

התנדבות סניפית, שבתנועה, טיול סניפי, מחנות, הכנה למחנה, ערב סיום שנה ועוד הרבה דברים  

 שווים !!

 

 בנוסף במהלך הקיץ מארגן צוות נחשון חתונה לזוג גרים. 

 ארץ, המשפחות שלהם גרים בחול וצוות נחשון מרים להם חתונה.זוג שהתגיירו ועלו ל

       מוזמנים לקחת חלק ביום עצמו ובתרומות

 שתמיד נזכה להיות בצד הנותן.  'בעזרת ה 

 

       מחכים לכם 

 סגל תשפ"ב רכזי נחשון ורעות הקומונרית 
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 ר וזיותיאב –כהן  משפחת

, שותף ברשת איא פלוס , במקור 33אביתר, בן  הוא:

 .אמכפר סב

, כרגע בבית בחופשת לידה שהתארכה, 33זיו, בת  היא:

בשגרה עובדת סוציאלית עם נוער בסיכון, במקור מפתח  

 .והתק

לומד בכיתה ב בתלמוד תורה  8איתמר בן  יורשי העצר:

במעון   3וחצי בגן בשמת, צור בן  4נווה אריאל, דגן בן 

  ..בוגרים ויעלה בת שנה עם אמא בבית

 !!!, בשכונת השקדים המהממת 57האדרת  :מתגוררים ב

 .םעשרה חודשים, עברנו אחרי החגי :פז"ם בברוכין

בת דודה של אביתר עשתה שירות : ספרו איך הכרתם

 . לאומי עם זיו והתעקשה להכיר ביננו במשך שנתיים

 . היובל בעלימגבעת  ?מאיפה הגעתם לברוכין

בנסיעות להורים על כביש חמש ראינו את הירידה לברוכין והתחלנו   איך שמעתם על ברוכין?

 ...לברר

משפחתית: הולדת    מסורת  היום  ילד  את  מעירה  המשפחה  כל  הילדים,  של  הולדת  יום  בבוקר 

 בבוקר )ועפים למסגרות...(  7בבלונים ועוגה שהוא אוהב וחוגגים יחד ב

מפדח לכם:    מקרה  עד  שהיה  שעה,  רבע  במשך  הצבי  רחוב  את  חיפשנו  לישוב,  עברנו  כשרק 

   ...��ששאלנו אנשים הבנו שהיינו ברחוב הצבי

מעניין גמח  :תחביב  הקמנו  לאחרונה  ועוד..  קמפינג  מעיינות,  בארץ,  לטייל  מאד  ציוד   אוהבים 

 !!!טיולים לתושבי הישוב, מוזמנים בשמחה

  ��קפה, מוזיקה ואם צריך גם את הילדים: שלושה דברים שהייתם לוקחים אתכם לאי בודד

זוגות(:  / )לילדים  קרוב  בילוי  למקום  ומגניב   המלצה  יחסית  חדש  מקום  על  גילינו  מזמן  לא 

  !!!ממליציםשהילדים ממש נהנו בו, מוזיאון הטבע התנכי בבית שמש, 

 ...חוץ מזה, המקום המועדף על הילדים הוא גלידה פינגווין בכפר סבא 

זה   פרגנו בטיפ לשדרוג החיים: אין ספק שהדבר שהכי שידרג לנו את החיים בשנה האחרונה 

 !!חברנו הטוב, המדיח

המשפחות  מפגשים מצומצמים שיאפשרו הכרות בין    :רעיון לחיזוק הקשר בין התושבים בברוכין

 !הוותיקות לחדשות .. נשמח להכיר
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 .ובתרבות הפעם המלצות על ספרים העוסקים בחינוך

שכתבו נעם דרת גדולי האומה סמ הרב אהרן ליכטנשטייןספר על  -העולה בהר

 ושירה ונגרובר. 

ספר שנכתב לילדי ישראל ומתאים גם למבוגרים. סיפורים על הרב אהרון 

ליכטנשטיין שהיה תלמיד חכם עצום בתורה ובעל מעמד נכבד באמריקה ועזב הכל 

עשרים   .ישיבת הר עציון  הוביל את ניהולה שלוביחד עם הרב עמיטל  ,ועלה לארץ

 ית מופלאה ומרתקת.רים בחן המפגישים אותנו עם דמות חינוכמקסימים ומאוי וארבעה סיפורים

ההשראה לספר  מאת מדונה. וזו ההקדמה שלה לספר:  - התפוחים של מר פיבודי

הוא מספר על כוחן .. שנה, שסיפר לי המורה שלי  300  -הזה באה מסיפור בן כ 

של מילים, ומדגיש את הצורך לבחור אותן בקפידה כדי לא לפגוע באחרים. הבעל 

של הסיפור המקורי הקדיש את חייו טוב )הבעש"ט(, שהיה מחברו  -שם  -

ללימוד ולעזרה לזולת, והדגיש את ערכה וחשיבותה של אהבת הבריות. אני מקוה  

 . .ספר זה מוקדש למורים באשר הםשעשיתי צדק עם סיפורו. 

ב והם התרגשו והזדהו מאד עם המורה -סיפרתי ספר זה ב"שעת סיפור"  לתלמידי כתות א

 שבספר.

 מאת שי צ'רקה -הרצלפורים בראש של יצ

 נת ?  יהיסטוריה בצורה מעניאיך מלמדים ילדים 

את קורותיו של בנימין זאב הרצל לרומן גרפי  תירגם  , הקומיקסאי ,שי צ'רקה

הספר מלא תהפוכות  לקוראים  הצעירים וכרגיל אצלו היצירה מוצלחת ביותר.

ילדים  ילדות ו והומור ומנסה לחדור לראש של הרצל תוך הסתמכות על יומניו.

)ולא רק...(יכולים להתחבר אליו בקלות וללמוד שחבל לוותר על חלומות גם אם  

 המציאות לא תמיד מאפשרת את הגשמתם. מתאים לקטנים וגדולים בכל גיל.

 

. ספר מרגש ומעורר מחשבה של הסופרת המעולה  כריסטין האנה-ארבע הרוחות

מתרחש באמריקה  שכתבה את הספרים "הזמיר" ו"הלבד הגדול" ועוד. הסיפור

בזמן המשבר הכלכלי הגדול ומתאר אם חד הורית הנאבקת לשרוד  ולהעניק  

לילדיה חינוך והשכלה גם כאשר הדבר נראה כבלתי אפשרי. הספר מתאים גם  

 לנוער בוגר מכתה י' ומעלה.
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 מאת מדלן מרטין -חנות הספרים האחרונה בלונדון

להתחיל  נאלצת  והיא  השנייה  העולם  מלחמת  ערב  ללונדון  עוברת  בנט  גרייס 

גבר  הבעלים,  לצידו של  ומאובקת,  קטנה  ספרים  חנות  היל,  בפרימרוז  לעבוד 

שתקן וזועף שמתעקש שאינו זקוק לה כלל. גרייס לא מוותרת, מפשילה שרוולים  

אט אט קסמם  ומתחילה להשליט סדר בחנות ולחשוף את האוצרות החבויים בה, ו

כובשים את ליבה. היא מתאהבת בקריאה   -ושל לקוח אחד נאה    -של הספרים  

וכשהמלחמה פורצת, החיים בלונדון נעשים קשים עוד יותר. לצד העוני והמחסור 

תושבי העיר נאלצים להתמודד עם הבליץ, ההפצצות הליליות של חיל האוויר הגרמני על בירת 

רה את רוב חנויות הספרים בלונדון בחורבות, אך באורח נס אנגליה. מתקפה קטלנית אחת מותי

פרימרוז היל שורדת את ההפצצה והופכת למעין מפלט עבור אנשי הקהילה, שמתכנסים לשמוע את 

. הספר עוסק בעיקר באהבת הקריאה ובעזרה ההדדית בשעת משבר  גרייס קוראת באוזניהם ספרים.

 ספר מקסים ומומלץ גם לנוער מכתה ט.

 

 מאת ניטה פרוס-ניתהחדר

מֹולי גריי היא קצת אחרת. הכישורים החברתיים שלה לקויים, והיא מפרשת לא 

נכון כוונות של אחרים. מאז מותה של סבתּה, שעזרה לה להבין את העולם על  

בנתיבי  לנווט לבד  וחמש  המוקשים החברתיים שבו, נאלצת מולי בת העשרים 

סיית הניקיון והנימוס שלה הופכים אותה אובס  , וחדאופייה המיהחיים המסובכים.  

היא נהנית ללבוש את המדים המעומלנים מדי    בבית מלון.  לחדרנית האידיאלית

בוקר, למלא את העגלה בסבונים ובקבוקונים, ולהחזיר את חדרי המלון המפואר 

 לכלל שלמות.

ס ּבלאק העשיר  אבל יום אחד חייה המסודרים של מולי מתהפכים, כשהיא נכנסת לסוויטה של צ'רל

והנודע לשמצה, ומוצאת את גופתו מוטלת בין הסדינים. התנהגותה החריגה הופכת אותה לחשודה 

העיקרית, והיא מוצאת עצמה לכודה ברשת של שקרים והונאה. למזלה של מולי, חברים שמעולם  

וחר לא ידעה שיש לה מתגייסים לעזרתה במסע מחמם לב לאיתור הרוצח האמיתי, לפני שיהיה מא

 מדי. 

ומלמד אותנו כיצד  החדרנית הוא מסע מרגש אל נפש האדם, החוקר את הדומה והשונה בינינו,  

 להעריך  אנשים עם תכונות חריגות. הספר כתוב מעולה ובהומור ומומלץ לכולם מכתה ט ומעלה.

 !הנותיבואו לקרא ול–לרגל שבוע הספר התחדשנו במספר גדול  במיוחד של ספרים 

 קריאה מהנה 

 רבקה לב 
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 הלינגרמתגלגלים / אפי 

''נווה אתה מגיע? יוצאים למגרש'' אורי והחבר'ה חלפו על פני הבית של נווה ששיחק כדורסל עם  

 ''בטח! כבר מגיע! '' ענה להם נווה ורץ להביא את האופניים שלו.   עצמו בגינה .

 .ואז נעצר. האופניים שלו, מפונצ'רות בגלגל הקדמי, היו שעונות על הגדר

לגמרי   מאמין,  לא  החבורה ''וואי  אחרי  במבטו  עוקב  בעודו  נווה  התבאס  פנצ'ר''  שיש  שכחתי 

 שנעלמת על אופניה במורד הרחוב. 

''חכו לי! אני בא''! הוא צעק בקול וחיפש במבטו כלי רכב כלשהו שיכול לשמש אותו. מבטו נתקל 

ט  בקורקינט קטן שהיה בחניה של אחד הבתים ברחוב. בלי להתלבט יותר מדי הוא עלה על הקורקינ

 ודהר איתו בירידה. ''זה רק בהשאלה… חשב לעצמו. אחזיר אח''כ'' 

  2נקודות. מתוכן  15משחק הכדורסל היה מעולה, נווה הצליח לקלוע  

 , שלשות!! ביציאה מהמגרש כשחיפש בעיניו את הקורקינט

 כבר לא ראה אותו. 

 '' לא נורא , חשב לעצמו.'' זה בטח יחזור אליהם איכשהו''...

 הזיעה ממצחו והלך עם כולם לפעולה בבני עקיבא.   הוא ניגב את

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

בקבוצת  מזלו  את  ניסה  תומר  ביתנו?''  מחניית  שנלקח  חדש  כסף  כחול  קורקינט  ראה  ''מישהו 

 וואטסאפ של השכונה וגם בקבוצה של הרחובות הסמוכים.  

ה הקורקינט החדש שקיבל , אמיתי, לא הפסיק לבכות בשעה האחרונה כשחזר מהגן וגילהבן שלו

 , נעלם.  4מסבא וסבתא ליום ההולדת 

''אל תבכה חמוד, אני בטוח שנמצא את זה'' תומר ניסה לעודד את אמיתי. כשנכנסה לו הודעה חדשה 

 בפלאפון. 

"נסה לחפש בירידה הגדולה באזור הקראוונים'' יעץ לו אלון השכן "בשבוע שעבר מצאתי שם שתי  

 .י חודש.. שתיהן לצערי היו שבורות"בימבות שנעלמו לנו לפנ

 ''מקווה שיהיה לנו יותר מזל'' סימס לו תומר בחזרה והוסיף סמיילי עצוב. 

 . " גילית מי לקח את זה אבא''? הוא שאל ומשך באפו. אמיתי הביט בו בעיניים אדומות מבכי

 זור הקראוונים.''עדיין לא, אבל יש לי איזה רעיון. אני תכף חוזר'' הבטיח לו תומר ויצא לחפש בא

כשהתקרב למקום, לא האמין למראה עיניו. בתחתית הירידה היו מגובבים עשרות כלי רכב. רובם  

לפחות   שם  היו  מפונצ'רים.   או  שונים   30שבורים  מסוגים  רכב  אופן,   -  כלי  תלת  בימבות, 

 אופני איזון ואופניים רגילים. ואפילו טרקטור קטן של ילדים.  ,קורקינטים 

ילדים בני אחת   2ין הוא קלט את הקורקינט של אמיתי מתגלגל בירידה, על גביו רכבו  בזווית הע

 עשרה בערך. הוא הכיר אותם מהשכונה.  
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 ''היי חבר'ה'' הוא צעד לעברם כשהגיעו למטה ''הקורקינט הזה שייך לכם''? 

 ''לא'' חייך אליו אחד הילדים ''רק עשינו עליו סיבוב'' 

 צהיר הילד השני. ''כדאי לך לנסות, זה ממש כיף'' ''הוא לא שייך לאף אחד'' ה

תומר לקח מהם את הקורקינט ובדק אותו מכל הכיוונים. למזלו, לא היה נזק רציני, הכידון קצת 

התעקם ואחד הגלגלים כבר היה רופף, אבל אפשר לסדר את זה די בקלות. הוא נשם לרווחה והביט 

בורת הילדים הצוהלים שרכבו בירידה . על כל סביבו בערימת כלי הרכב המרוסקים ואחר כך בח

קורקינט או אופניים שנעלמו יש ילד עצוב שמחפש אותם הוא חשב לעצמו, אבל כמו שזה נראה, 

 לאף אחד לא אכפת…  

********** 

 ''אבבבבאאא'' נווה נכנס בטריקת דלת הביתה ''זכרת לתקן לי את האופניים''? 

יך אליו האב, ''אני זוכר שיש לך טיול רכיבה בתלמוד תורה ''כן אל תדאג הם על הגדר בחוץ'' חי

 . היום''

''מעולה תודה רבה אבא'' שמח נווה ויצא החוצה. הוא הביט על הגדר הקדמית וגם על האחורית ולא 

   . ראה את האופניים

 '' אני לא רואה אותם אבא'' הוא קרא. 

גבותיו בפליאה ''שמתי אותם פה רק לפני הוא הרים את  .  אבא שלו יצא החוצה והצביע על הגדר

 חצי שעה…''

 ''אני יודעת איפה זה'' התערבה שיר אחותו הקטנה.

 ''ראיתי כמה ילדים מכיתה ז' ברחוב רוכבים ולאחד מהם לא היה אופניים אז הוא פשוט לקח''... 

 רים שלו…''''לקח בלי רשות??'' אבא של נווה נדהם ''תגידי לי מי זה היה אני כבר אדבר עם ההו

''לא צריך אבא! אני כבר אסתדר '' מלמל נווה בקול חלש ויצא מהגינה לכיוון הרחוב. הבטן שלו 

התהפכה . הוא כל כך כעס על הילד הזה שלקח לו את האופניים בלי רשות!! ודווקא היום כשהוא 

ונזכר בקורקינט הקטן שלקח ולא החז יר… צריך אותם במיוחד! הוא הביט בחניה של השכנים 

 הציץ פנימה לגינה שלהם ונשם לרווחה כשראה אותו מונח ליד הדלת. 

*********** 

 ''מה זה האופניים הוורודים האלה?" צחק אורי על נווה כשכולם התאספו ברחבה לפני הטיול.  

 ''לקחתי מאחותי…'' נווה השפיל את מבטו ''שלי נעלמו לצערי…'' 

חוב…'' יעץ לו אורי, יש המון זוגות שלא שייכים לאף  ''היית לוקח איזה זוג אופניים שזרוק בר

 אחד''...

 .נווה נשם עמוק  '' אין דבר כזה לא שייכים לאף אחד… למדתי את זה בדרך הקשה"
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"אני מתפלל על הילדים שלי", שר חנן בן ארי. וכולנו כמוהו. 

 ים. מתפללים. מייחלים. פועלים. תוהים. טועים. שמח

ההורות   משאלות  מעט  לשמוע  חשבנו  חינוך  שבת  לקראת 

תכם, ולבקש להן מענה מרבנים אמטרידות  לגילאיה השונים ה

 ואנשי חינוך וטיפול, מהקהילה. 

 תודה לכל מי שהיה שותף.

 התוצר המקסים לפניכם. 

 נחמה ברוך      

 

 עד איזה גיל אפשר להעיר לילד? 

 הרב חיים ברוך, ראש יקד"צ ברוכין תשובה מאת 

 שלום, אני רוצה לכפור בנקודת השאלה.  

לעולם לא מעירים לילד. חינוך פירושו לגרום לילד לעשות את הדברים מעצמו. כאשר אני מעיר 

נוך אינו פעולה שקורית מהפה שלי לאוזניו של הילד אלא פעולה לילד אני בעצם לא מחנך. חי

 רוחנית המתרחשת במרחב שבו הילד חי בבית.-נשמתית

למשל, אני לא צריך להגיד לילד להסתובב עם חולצה בבית, זו פעולה שקורית מאליה, מתוך הדרך 

יך לדעת שלא  שבה אבא ואמא מסתובבים בבית. כמובן, שיש גם ערך לכללים ולגבולות, אך צר

הכללים מחנכים, אלא בסה"כ דוחים את הקץ לזמן שבו הילד כבר יהיה גדול והכללים לא יחולו 

עליו. הבעיה המרכזית היא שמאד קל לחנך מהפה אל האוזן, ומאד קשה להיות דמויות כאלה. רובנו,  

ולכן, כמה   כהורים, מגיעים בקלות למקומות בהם הפה הוא האיבר המרכזי של המחנך, ולא נשמתו.

 שפחות נעיר, ויותר נהיה, נחנך יותר, ופחות נאלף.

מסופר על אחד מגדולי ישראל שכל פעם שהילדים היו רבים, האמא היתה לוקחת את ספר התהילים 

ומתחילה להתפלל ולבכות. הילדים היו מיד מתקנים את דרכם, רק מהרושם של ההשפעה הקשה 

 של מעשיהם על אמם. 

 

 האם יש תפקיד להורים בחינוך הילדים לאחר החתונה??? 

 שמחה שוורץ , סבתא של יאיר, עדי, שחר, גילי וטל אורי המקסימים תשובה מאת 

 השאלה הובילה אותי לחשיבה על עצמי בהקשר להורי ז"ל.

 הייתי מאוד קרובה אליהם. בהיותי הבת הצעירה במשפחה 

האם הורי המשיכו לחנך אותי גם לאחר נישואי??? במובן הפשוט לא. האם התערבו בחיי ? במובן 

 הפשוט לא. 

אבל כן, חזקו אותי ועודדו אותי להמשיך להיות בקשר קרוב איתם ולבקש עצה מהם אם אחליט  

ם  שאני צריכה. וכך היה. הם המשיכו להוות עוגן בחיי. ולא פעם נעזרתי בעצותיהם שהיוו בעצ 

 הדרכה והכוונה לדרך חיים. 



תמוז  ברוכיתון  

28 
 

שאינם   פ"אע  ,ככל שהעמקתי לחשוב על השאלה , הבנתי שבעצם עד היום אני מתחנכת על ידם

 תנו וכיצד???א

ילדיהם לחיקוי אצל  מודל  בד"כ  נתקלת מאמנם התקופה משתנה אבל  .  ההורים הם  אני  פעם  די 

רת באימי ושואבת דוגמה ממנה בסיטואציות שבהן אני זקוקה להדרכה ולעצה מחכימה אז אני נזכ

 ודרכה הופכת לנר לרגלי., בסיטואציות דומות

 ן שואל השאלה ולכן אוסיף הגיגים נוספים. ואולי לא לכך התכו

לא   הנשואים???  ילדי  את  מחנכת  אני  נישואיהם  האם  מיום  כן,  אבל  המלה.  של  הגלוי  במובן 

 .השתדלתי ליצור קשר חם ומפרגן איתם ועם כלותי וחתני

מגיע  החינוך  זו,  מנסה לשנות דרך  ולא  מכבדת  אך  עם דרכם  איני מסכימה  תוכי  בתוך  לעיתים 

סבא וסבתא שלהם    ,בדרכים אחרות, בהחלפת דעות, בעצות כשהם שואלים, בסיפורים על  הורי

 , בכך אני מעבירה מסורות, התנהגויות ודרך חיים. בא רבא וסבתא רבה של נכדי וס

 כל מה שנקלט אצל הזולת יכול להשפיע ולהוביל.

 ולא מעט פעמים כצופה מן הצד בילדי אני רואה את דרכי בדרכם. 

 

עלינו לא מזמן לארץ. אני מרגישה הבדל ממש משמעותי בין החינוך כאן לחינוך בצרפת.  

שם הרגשתי שאני יכולה לסמוך על המערכת. כאן המורה תמיד אומרת: איזה ילד מקסים. 

 וכשאני מקבלת את הציונים נהיה לי חושך בעיניים.

 ככה זה בישראל?

 לסלי קורדני. עקרת ביתתשובה מאת 

 אני חושבת שהחינוך הישראלי שואב את היסודות שלו מן התורה. 

 צורת החשיבה כלפי הילדים/תלמידים שלנו היא יהודית משורשיה.  

 באירופה לעומת זאת החינוך מושתת על ערכים נוצריים. מה הכוונה ?  

לעיתים    - בו )עד לא מזמן  בנצרות הילד הוא רע מיסודו ועלינו )המבוגרים( להוציא את הרע ש

 קרובות על ידי סנקציות פיזיות( 

 יש ביטוי בצרפתית על ילד טיפה שובב קוראים לו ״שטן קטן״.  

 

 הילדים טהורים. ותפקידנו ללטש את הטוהר הזה. החינוך היהודי הפוך לגמרי. 

יטפחו אותו המלמדים היהודיים מאמינים שככל שאנשי החינוך יחזקו את התלמיד, יעודדו אותו,  

 כך הוא יתקדם יותר, ובאופן בריא יותר.   -על ידי מילים טובות 

 

כאשר יש להוכיח תלמיד, ובעיקר באוזניי הוריו, איש החינוך יתחיל קודם כל בדברי   -יתרה מזאת 

וכו שבח.   טוב.  וחבר  ומשתדל.  עוזר.  הוא  כמה  מקסים.  הילד  כמה  כל  קודם  תשמיעה  המורה 

 להסתכל בצדדים הטובים בזכוכית מגדלת. להעצים את ניצן החסד שבילד(   אפשר -)ואגב וכו....

 את המנהג הזה אנו שואבים בעצם מהלכות תוכחה.  

שלמה המלך מלמד אותנו  בספר משלי כי "טֹוָבה ּתֹוַכַחת ְמֻגָלה ֵמַאֲהָבה ְמֻסָּתֶרת". התוכחה האמיתית,  

 הנשמעת באוזני הילד, היא באה מאהבה.  



תמוז  ברוכיתון  

29 
 

ליו אהבה, ובתוך ״ים של אהבה״ נטמן  עיף  עדבר ראשון יש להר  -ם להוכיח בן אדםכשאנו רוצי

 בתוכו נקודה קטנה של תוכחה. 

 

 ככה אנחנו משיגים שני דברים:  

 . התוכחה נשמעת באוזני המוכח. שזה הישג עצום, שכן אנחנו דור שלא מוכן לשמוע ביקורת. 1

 . המוכיח הופך להיות אהוב על ידי המוכח. ולא להיפך.  2

 אז התלמיד יכול לפתח מערכת יחסים של ביטחון במורה.  

  

אחיך בלבבך הוכח  ושוב,  אנחנו שואבים את עניין התוכחה מפסוק בפרשת קדושים: "לא תשנא את  

 תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'" 

 

 הפסוק מתחיל בשלילת השנאה. ומסיים בחובת האהבה. 

יש המון מה להרחיב על הפסוק הזה, ועל סמיכות העניינים בו. אבל אם נתמקד רק לעניין התוכחה 

 עבודת המידות.  יש קודם התוכחה לעשות  -

מאין התוכחה שלי? האם היא באה מאהבה עמוקה כלפי הסובבים אותי ואני    - בירור כנה ואמיתי  

 אומרת את התוכחה ממקום אוהב ואכפתי גרידא. או שמא יש בה גם מניעים אישיים.  

 

אז המסקנה שלי היא שבחינוך, כמו בכל תחום בחיים, נקודת המוצא היא עבודת המידות. לקחת 

 ר מוסר מן השורה הראשונה. ולעיין בו. שוב ושוב.ספ

 

 הילד מתחבר לחבר שמשפיע עליו לרעה. איך מתמודדים? 

 תשובה מאת מיכל מלכא

הכיתה או מלך החבורה, שמרשה לעצמו  "מלך" בכיתה יש ילואפ ,בכל חבורת ילדים  ,תמיד

ופה מתחיל תפקיד המחנך  . להכות ולהציק לילדים הטובים ומשום מה ילדינו נמשכים אליו ללעוג,

להציע לילד שלנו   ילד שהציקו לו, ומה הרגיש אות ,תחילה עלינו לשקף לילד שלנו :וההורים

 "מלך" חס ושלום( את התנהגות)להזמין אותו ,לקנות לו הפתעה ,לנסות להתחבר אליו בלי לגנות 

ולחזק את הביטחון העצמי של ילדנו   "החנונים" לארגן פעולה חברתית עם יתר הילדים .הכיתה

אחרת הילד שלנו שאוהב לעשות דווקא )כמו כל   "המלך" ות במפורש אתבלי לומר או לגנ

   . ואת זה אנחנו לא רוצים "מלך"הילדים( ירצה להתחבר ל

בכדי למלא לילדנו את  יותר ןומעניימגרה  תעסוקה או בילוי לפי דעתי חייבים למצוא חלופה,

המסכנים אותו ואת  קורה שאותו ילד שובב גם מבצע דברים .המלך"" הזמן שהוא היה מבלה עם

עדיף שהילד   ., בעדינות אך ברורה מאוד ועם גבולות ברוריםההסברה שלנו הפה פשוט. חבריו

   .הרבה הצלחה לכל המגדלים דור שממש לא פשוט  "בחכמה תלכוד עיר. "יבכה ולא אנחנו

 . שבת שלום! מקווה שעניתי ולו במעט .מכםה' ע
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 , מורה ומנחת הורים7-תשובה מאת מיכל כרמי, אמא ל

 קווים מקבילים :   3התשובה שלי מתחלקת ל 

א. דבר ראשון והכי חשוב:  מחזקים אמון בילד שלנו. מוצאים את כל האירועים שהוא עזר למישהו 

 ה. אחר. שהוא השפיע לטובה. שהוא לא הושפע לרע 

ממה אנחנו חוששים ? מה אנחנו חושבים שהדבר הנכון ? מה   -נו ההורים  ב. בודקים מה קורה אצל

 אנחנו צריכים , יכולים ורוצים לעשות. ואת כל זה מנקים מרגשות שליליים.  

אחרי כל זה : משוחחים עם הילד בודקים יחד מה אפשר לעשות : להציב גבולות עצמיים , להבין    ג.

 צפים , להבין במה החבר מועיל לו ואיזה צורך הוא ממלא ולמצוא מענה לזה.מה ההורים מ

 

 עירית פרנקל. מלווה משפחות בשיטת גלית גלבוע ת תשובה מא

 .דבר ראשון, נושמים עמוק, לא נבהלים

נזכרים כמה הילד שלנו טוב, כמה השקענו בו כהורים ומכך כמה הוא מסוגל לבחור בטוב ולבחור  

 .החלטות נכונות

שבה. זוכרים שאנחנו לא תמיד יושבים איתו לשיחה על כוס שוקו/קפה, פותחים את הלב באמת בהק

 .רואים את הכוס המלאה

טובות   -שואלים אותו אילו חברים עושים לו טוב, מה הוא אוהב בחבר הזה, איזה מידות יש לו  

 ...ופחות טובות. מקשיבים בלי לשפוט, יש לילדים שלנו הרבה מה לספר

אחד שאני יכול להיות לידו    -אחר כך, מסבירים לילד שלנו מה זה אומר חברות, מי הוא חבר טוב  

לי,   טוב. חבר טוב הוא אחד שמקשיב  לי להרגיש שאני אדם  אני באמת, שמשמח אותי, שגורם 

 .שמבין אותי

אפשר לומר את דעתנו, שאנחנו מרגישים שהחבר הזה לא משפיע עליו לטובה, ונציע לו להפוך את 

 .בננו/ביתנו - הקערה ודווקא להשפיע טוב על החבר מתוך הטוב העצום שקיים בך

אפשר גם להציע לו לבחון שוב את החברות הזו, ולסיים בברכת הדרך שאנו יודעים שהוא יעשה  

 .החלטות נכונות וסומכים עליו שיבחר תמיד בטוב 

 

 עד איזה גיל אפשר להגיד לילד לחזור הביתה בלילה. ומה עושים אם לא מקשיב. 
 , מורה ומנחת הורים7-מיכל כרמי, אמא לתשובה מאת 

         בנימה הומוריסטית : אתם תמיד יכולים להגיד השאלה אם הילד יקשיב 

 וברצינות : הכל מתחיל ונגמר בדינמיקה שלנו עם הילדים .  

 לא נצטרך להגיד.    -הרי אם אנחנו סומכים על הילד במאה אחוז

אז נגיד והוא   -ים להגיד או לא סומכים עליו ורוצים להזכיר ויודעים שהוא יקשיב  אם אנחנו רוצ 

 יקשיב.  

 נגיד והוא לא יקשיב או שכבר נתייאש ולא נגיד.   -אם אנחנו מרגישים ויודעים שהוא לא יקשיב 

לכן הדבר הראשון שלדעתי הורה צריך לעשות זה לאבחן ) לבד או עם איש מקצוע ( מה הדינמיקה 

 עם הילד ולהבין איפה האתגר או היכולת.  שלו

 ולכל סוג דינמיקה יש דרכים ספציפיות לשנות ולשפר אותה. 
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 יש כלי שיכול לעזור לכל הורה ואני משתמשת בו לעצמי המון :  -ובכל מקרה 

 שאלות:  3כשאני מתלבטת אם להגיד או לא אני שואלת את עצמי 

 יידעת. אני מ -* האם הילד יודע? אם יש לי ספק 

אם יש לי ספק שהוא מבין את מה שאני רוצה , את סבל השכנים או כל דבר   -* האם הילד מבין 

 אני מסבירה ) ע"י סיפור , מקרה ועוד(   -אחר 

 * האם אני יכולה / רוצה לעשות עוד משהו ? ואם התשובה היא כן אני עושה זאת ! 

 

 בהצלחה לכולנו
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