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ב"ה בשבועות האחרונים הסתיימה הסדרת כניסה קבועה  -כניסה לישוב

הקבוע על אי התנועה בין הנתיבים ובקרוב יונחו  לישוב. הונח מבנה הש.ג

כולל כיכר  ,מרכיבי ביטחון נוספים ונתחיל בפיתוח הנופי של הכניסה לישוב

  הכניסה לישוב ברחוב הצבי ליד שכונת אמנה.

זמן הקרוב יועבר מבנה הש"ג הזמני הנמצא סמוך לחניון מצפה ב

 למעבר למבנה הש"ג קבע בעוד כשנה.אחים אל הכניסה לשכונת אמנה ברחוב הצבי, עד 

 שלד האולם הולך ותופס צורה וגג המבנה הגיע לישוב בשבוע האחרון. -אולם ספורט .1

 

אכלוס  .2

המסירות לשכונות החלו לאחרונה  -שלב ג' השכונות

 ביוב ומים. ,תשתיות ,כבישים .עם כל מחלקות המועצה

 מל וסיום כלל האישורים בעז"ה . צפי לחיבור חש4: ב"ה התקבלו טפסי רחוב הצבי -אמנה •

 בזמן הקרוב. •

. השבוע חברת חשמל הזינה את כלל הבתים בפרויקט של 4ב"ה התקבלו טפסי  :רחוב ההדר -אמפה •

 אמפה ווכולנו תקווה לקלוט את הרוכשים החדשים בהקדם. 

שלב ג'  סמשפחות חדשות במסגרת אכלו 100-במהלך השנה הקרובה אנו צפויים לקלוט עוד כ

ליון עיניים לקלוט את יועכשיו אנו עדים לסנוניות הראשונות בנושא. בעז"ה אנו מצפים בכ

 .המשפחות היקרות ונערכים בכל שירותי הישוב

 

 

 

 

 

פים בביצוע "פים במתחם של אמפה זולדן. השצ"בשבועיים האחרונים התחלנו לעבוד על כלל השצ -שצ"פים .3

 של הישוב. 

  החדש.מהמגדל מים למעון  מסלול הירידהגינון ב לפרויקטאנו נערכים בעז"ה להיכנס  -קטעי גינון חדשים .4
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צפויים להיסלל כבישים רבים נוספים בישוב. הצד המזרחי בכביש המרכזי מצומת  בזמן הקרוב -כבישים .5

א ביה"כ לצומת האמפי, הכביש שיורד מצומת האמפי לכיוון רחוב השיר ושכבה נוספת במקומות בהם עדיין ל

 סיימו להגיע לגובה הכביש הסופי.

הן ממפלס הרחוב והן ת הכנסת והנגשתו, בשעה טובה התחלנו לעבוד על פיתוח חניית בי -פיתוח חניית ביה"כ .6

 . ממפלס הכביש מלמעלה

והקצנו תקציב מטעם  ב"ה קיבלנו תקציב משמעותי מהמועצה ה טובה ומוצלחתבשע -יהיפיתוח ושדרוג הספר .7

שדרוג  ,הוספת דשא ,שדרוג הגינון ,רוג ספריית הישוב. הוספת פינות ישיבה וזולההישוב לשיפור ושד

אנו שמחים  ,הכותרים של הישוב ועוד. אנו צפויים לצאת לביצוע בקרוב. השבוע התקיימה ישיבה עם המועצה

 .על כך מאוד ומקווים לפתוח בהקדם ספריה מחודשת

 

לצאת חדר הדואר צפוי בעז"ה  -חדר דואר מרכזי .8

לעבודה בחודשים הקרובים. חדר הדואר יהיה ברחוב 

 מחוץ למעון החדש של הישוב )מצורף עזר(. 15השגב 

לאור האכלוס הצפוי, הישוב נערך לקליטת  -מעון .9

מטפלות חדשות כדי לענות על הביקוש הגבוה ב"ה. ככל 

שתקדימו להירשם למעון ולצהרון בהקדם נוכל לדייק 

ות בהתאם. להלן קישור את גיוס המטפלות והמפעיל

 ופרטי רישום:

 שנת הלימודים הנוכחית -מצ"ב רישום למעון לשנת תשפ"א 

 ., יום שני הקרוב16.11.20הרישום פתוח לצורך הערכות ראשונית עד 

רישום זה מחליף את הרישום הפיזי אצל ) https://forms.gle/Zo74vtqGNty5si5x8לרישום יש ללחוץ 

 (.מנהלות המעון

 

 בברכת שבת שלום

 מזכירות הישוב                                                                              

 

 

 

  

https://forms.gle/Zo74vtqGNty5si5x8
https://forms.gle/Zo74vtqGNty5si5x8
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 דולק מערב שבת לערב שבתנר 

יצחק ורבקה, ומתארת באריכות מרובה  -פרשתנו, פרשת חיי שרה, לוקחת אותנו אל הזוג השני של אבותינו הקדושים 

 את תהליך בחירתה של רבקה והבאתה אל יצחק לאשה. 

 יצחק עצמו נשאר פסיבי לחלוטין, אסור לו לצאת מהארץ ועבד אביו עושה עבורו את כל העבודה.

 התורה רומזת לנו שבכל זאת יצחק גם הוא בודק את המשודכת: אך

 ֲחֵרי ִאּמֹו""ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָשָרה ִאּמֹו ַוִיַקח ֶאת ִרְבָקה ַוְתִהי לֹו ְלִאָשה ַוֶיֱאָהֶבָה ַוִיָנֵחם ִיְצָחק אַ 
 

ונושא אותה לאשה, )מעניין לציין שהאהבה יצחק מכניס את רבקה לאהל של שרה ורק אחר כך לוקח את רבקה 

 מופיעה רק אחרי החתונה...( מה הוא בדיוק בודק בהכנסה זו אל האוהל?

ויביאה האהלה ונעשית דוגמת שרה אמו, כלומר והרי היא שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת היה נר : אומר לנו רש"י

 :ל האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרודלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור ע

מדוע המילה האהלה לא כתובה בצורת סומך )"אוהל"  –האהלה שרה אמו  –ברמה הפרשנית קשה לרש"י קושי לשוני 

או "לאוהל"(, קושי זה מיושב בכך שיצחק מכניס אותה אל האוהל ובודק האם רבקה מתפקדת כמו שרה ומגלה שאכן 

 ,ורק אז הוא מתחתן איתה.היא ממש שרה אמו 

 ומוסיף רש"י בשם חז"ל שהמבדק כלל שלושה דברים

 נר דלוק מערב שבת לערב שבת .1

 ברכה מצויה בעיסה .2

 ענן קשור על האוהל .3

ענן קשור על האוהל מבטא את השראת השכינה, "כי בענן אראה..." "הנה אנכי בא אליך בעב הענן..." שכינה המופיעה 

 י עליון שלא מתחיל בנו אלא יורד עלינו ממרום.על הבית היהודי, אור אלוק

השכינה היא הנותנת לנו את המגמה, את הכיוון של הבית, בית שכל כולו סביב השבת, "יומא דנשמתא" יום בו יש לנו 

נשמה יתירה, היום בו אנו מתרכזים בתוכן הפנימי של החיים, הנר הדולק המאיר את הבית, היוצר שלום בבית, מאיר 

שבוע כולו מאורה של השבת ולכן הוא דולק מערב שבת לערב שבת, "והרגיל בנר הוו ליה בנים תלמידי את כל ה

חכמים" )מסכת שבת( ומתוך כך הברכה מופיעה גם בחיים החומריים, בעיסה, באוכל המקיים והמואר גם הוא מקדושת 

 הבית היהודי השלם.

"כי נר  –נו מתמלאים באור השבת, באור התורה והמצוות ככל שאנו מטהרים עצמנו לקראת הופעת השכינה עלינו, א

 מצווה ותורה אור" ומתמלאים בברכת ה' גם בחיינו הארציים.

 הרב משה פליקס
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אני אוהבת לחשוב הרבה על האנשים מפעם: אלו שקבעו לנו את המצוות: חז"ל. על החיים שלהם, על המחשבות, 

 גם להם וגם לדורות הבאים. -המשיכו והאמינו שהם עושים הכי טוב שאפשרההתמודדויות ואיך שלמרות הקשיים הם 

חשבתם על זה פעם שחג חנוכה יוצא בחורף? דווקא כשחשוך בחוץ? דווקא כשאומרים המחקרים שאנשים בבית, לבד 

 ואחוז הדיכאון והעצבות עולים? 

הלב מתחמם : אנחנו לא לבד, יש עוד מישהו  -גם כאן. כשעוברים ברחוב ורואים עוד חנוכיה דולקת –הכל מכוון 

אור קטנטן נראה  -כמונו. זה הופך אותנו לקהילה ולא לבודדים. ובמשמעות המטאפורית? גם בחושך, גם כשגשום וקר

 אנחנו לא נוותר, נדליק עוד אחד ונגביר את האור. למרחוק ומזכיר שהוא עוד כאן, לא מוותר והוא מחזק אותנו שגם

כי  -כדאי לנו להיזכר כל לילה לפני השינה, בשקט עם עצמינו בדברים הטובים שהילדים שלנו עשו היום -גם בחינוך

נותנים להם מקום ומאליהם הם מתרחבים ומשפיעים על החושך, על הספקות, על הרגשות  -כשרואים את האורות

 ם שיש לפעמים בהתמודדות ההורית. העצובים והקשי

כל ילד הוא אור ומחובר )ברבדים שחלקם מוכרים וחלקם נסתרים( להוריו, משפחתו ולעם ישראל והתורה. ואנחנו, 

ההורים? תפקידנו להגן עליו , לכוון אותו, לספק לו את מה שהוא צריך כדי לדעת, להבין ,לתרגל את הערכים הנכונים 

 ולהאמין בו.

)בילדים זה ברור( אבל גם למצוא את האור בנו! לזכור את  -ומה תפקידנו כלפי עצמינו, כהורים? לחפש את האור 

המאמצים שלנו, ההצלחות, החיוכים, החיבוקים ואת כל  הרגעים שנותנים לנו כח להמשיך: למצוא את ההתנהגויות 

להתמקד בהם , להגדיל אותם ולהתחמם בהם!  -הטובות, ההרגלים הטובים, התכונות, הכישרונות, היכולות שלנו

יש בנו משהו מיוחד שמתאים דווקא לה וה' מאמין  –להזכיר לעצמינו שלא סתם קיבלנו את הנשמה הזו  לשמור עליה

 בנו שנעשה את זה הכי טוב שאפשר . 

 אז איך מגדילים את האור?

 ד בימים שקשה יותר.גם בימים שקל למצוא אותו ובייחו מייחדים זמן למצוא ולהתמקד בו: .1

 : נתינה, התנדבות, עשייה למען אחר, לימוד תורה ועוד. מאפשרים לתרגל התנהגויות שמגדילות אותו .2

כשאנחנו עושים משהו שמחזק אותנו וגורם לנו להרגיש הורים נכונים ולהאמין  -לא נותנים לחושך לגבור .3

מונה הזו , בהתנהלות הזו בזמנים אנחנו זוכרים את זה. ומשתמשים בהרגשה הזו, בא -בילדים שלנו

 ה"חשוכים", המאתגרים, הקשים. 

תמצאו את הדלק שלכם : תתפלאו לגלות כמה הוא זמין וקטן. דוגמה: כשאני  -אור צריך שמן, תדלוק .4

לפעמים מרגישה שנגמר לי הכח כאמא אני פונה לאחד הילדים ומבקשת חיבוק :" כי אמא צריכה כח" והם 

יבוק מלא עם שתי הידיים )ואז להחליף את הידיים שהעליונה תיהפך לתחתונה( . מחבקים. תתעקשו על ח

 תתפלאו לגלות כמה הם רוצים לעזור לנו ,כמובן גם הם נתרמים וכמה חיבוק כזה מעצים ומחזק. 

 שנזכה לראות, להרגיש ולהגדיל את האור בבית שלנו הפרטי ומתוכו בעם ישראל.

 מיכל כרמי
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  .דירה בתקופה כזאת מורכבת זה לא פשוטלעבור 

 .אבל בכל זאת, עברנו לישוב והרגשנו שייכים מהרגע הראשון

 ..רוצים להגיד תודה ענקית ל

 .ועדת קליטה שגרמה לנו להתלהב יותר ויותר מהיישוב ️❤

 .אין כמו משפחה! תודה למשפחת מלאכי )דודים שלנו( על כל הפינוקים והדאגה ️❤

 .לחברים הטובים ולשכנים שכבר יצא לנו להכיר לעומק ודואגים בלי סוףתודה  ️❤

 ️☺תודה לתלמידות המתוקות של נעמה שכיף לראות אותן ביישוב ️❤

 .תודה לכל מי שרואה אותנו בגינה/ ברחוב ומתעניין ️❤

  !המשפחה המאמצת שלנו. זכינו -תודה למשפחת זוהר ️❤

 !תודה רבה לכולם -ושוב

 ️☺עברשמחים מאוד במ

 .מתניה, נעמה, עדי ואיתן סיטבון

 

 
 

 

 

 

 ידוע כי אור נרות חנוכה הוא אור שבעת הימים, אור התורה, אור האלוקות. זהו אור רוחני.

 בבריאת העולם הוא הגיע על מנת לבטל את ה"תוהו ובוהו". עד היום הוא התשובה לתמהון הלבב ולבלבול.

הנשמה, שוכן עמוק בתוך כל אחד מאיתנו. כמו יהלום שמאיר מבפנים ורוצה האור הזה, אור האלוקות שממנה חצובה 

 החוויות הקשות, האכזבות... היהלום מתכסה בשכבות של רגש: בלבול, כעס, שנאה, עצבות... -להתפשט. עם השנים 

ולכת וגדלה, עוד שכבה ועוד אחת עד שאורו לא מצליח להאיר, להתפשט. הפנים נפולות, העור ניראה אפור והמועקה ה

לרוב מתלוות גם בעיות פיזיות. האור הזה ממתין שנפתח לו את השער לחדווה, יצירה, בריאות, אהבה, כמה שנשחרר 

 אותו.

 יש רגעים שבהם אנו נזכרים באור הזה, שומעים את לחישותיה של הנשמה.

רמז קטן, נר אחד! ואז שניים וכך כל יום עוד נר ועוד אחד. עד  -בשמונת ימי חנוכה הקב"ה שולח לנו רמז. בהתחלה 

 נרות ושמש, אור נוגע באור והנשמה זועקת "יאללה שחררי אותי"!!!  8שביום השמיני מול 

ענתה לי שזה בסדר, היא  בשבוע שעבר, מאוחר בלילה, שלחתי הודעה לחברה. התנצלתי על השעה המאוחרת. היא

בדיוק סיימה זום עם חברה, הלילה עוד ארוך, ומשימות רבות לפניה. רק אציין שחברה זו, שמה פיליס, בת מאה. 

 הכרתי אותה בכפר הגימלאים בו אבא שלי נמצא.

למאה אז אישה מאירה! מלאה בשמחה, אמונה, מוקפת אהבה, מפזרת טוב לכל עבר. אני וגיסותיי סיכמנו שאם להגיע 

 כמו פיליס.  

 לאור הנשמה אין גיל, הוא ניצחי!!!

 אמנם לא פסח אבל הגיע הזמן להתחיל לנקות. להבין את הרמז... יאללה לעבודה!

 ��אביגיל
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 לפעמים זה אנחנו עצמינו...הם נמצאים בכל מקום : בבית, בשכונה, במקום העבודה, 

 מסודרים, עסוקים, אפילו מחייכיםכלפי חוץ נראים מעולה: לבושים יפה, 

 .חושך גדול וסמיךאבל בפנים הולך ומתעצם 

 מועקה שהם סוחבים איתם כבר הרבה זמן, או שבוע , או מהיום בבוקר

 והיא הולכת איתם , מתבשלת ומתעצמת בתוכם מרגע לרגע .

 לא ממש משנה אם אובייקטיבית מדובר בדבר קטן, בינוני או גדול.

 טיבית זה גדול, כבד וחשוך.מבחינתם הסובייק

 הם לא מדברים על זה מסיבות שונות ומגוונות: לא רגילים, מתביישים, מפחדים מתגובה חברתית...

 וזה יושב בבטן ובראש ועושה שם בלגאן גדול.

 לפעמים זה מרגיש כמו חושך שמביא אותך לפי התהום..."חושך על פני תהום" 

 מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך"ברגע החשוך הזה נכנס המשפט המופלא "

 יש לנו :המשפחה הקרובה, החברים, השכנים, הקולגות בעבודה

 הזדמנות לעשות חסד גדול מאוד.

 זה לא עולה כסף , לא דורש לעשות להטוטים או פרויקטים מסובכים.

 זה דורש לפתוח עיניים , לראות את מי שסביבי, לרצות להיטיב ולהיות נוכח

 ל ב "בוקר טוב, מה שלומך ?" , אבל לא תוך כדי הליכה ומעבר על פניו...זה יכול להתחי

 זה יכול להיות חיוך ונפנוף של שלום ביד.

 אולי משהו כמו :" אחי , לא ראיתי אותך מלא זמן, מה חדש? "

 ועוד אינסוף דרכים שונות ומגוונות.

 , להיות שותף.הצד השווה שבהן: התעניינות כנה וטבעית מתוך רצון להיטיב ולהקל 

 בליבו ובמוחו של האדם שהסתובב כבר פרק זמן כמה אור יכול להידלק

 עם חושך ועלטה בתוכו ותחושה הולכת ומתגברת שהמציאות קשה ועוינת ואין פתרון שנראה לעין

 ופתאום נכנס לשם חיוך, מבט, "שלום", התעניינות אמיתית , שיתוף, שיחה

 הפנימית שהוא נשאב לתוכה ,נותן פתח, תקוה, כיוון אופטימי.ומוציא אותו מהמערבולת 

 זה לא סוף הסיפור ויש עוד עבודה אחר כך ...

 אבל, כשהאור נדלק , הרבה צללים בורחים והמציאות יותר ברורה כמו שהיא

 ומכאן אפשר להתקדם.

 ישראל הלינגר  
 

 

 .אחרים של באישורים תלוי לא

 .שלי הפנימי באישור לא ואפילו

 .קפדני מאוד, כמובן,  הוא שגם

 .פועמת שבי הנשמה עוד כל ונוכח קיים הוא

 .נעלם לא פעם ואף

 ,שבתוכי האור

 .בעולם אחרת מישהי של לאור דומה לא

 

 ומועט מצומצם לי נדמה כשהכל גם

 ,יספיקו שבי הכוחות ואיך

 ,השבוע לסוף עד

 .קבוע באופן. הקטן השמן פך לו מציץ אז

 ברצונות שוב להידלק מחודשת יכולת מגלה ואני

 ,טובים

 .לסובבים באהבה

 

 

 והחושך האור מלחמת

 ,החיים על מלחמה זאת

 , השמחה על

 -קיומית בחירה על

 נוכחת להיות 

 . פנימית באר מתוך ולזהור 

 

 דרך שמוצאת אחת כל

 לעולם להאיר

 ,פנים

  סיבות המון לה  כשיש גם

 . שיימאס

 

 , בעיניי

 ,עצמה היא

.הנס של פרסום
 נעמה דביר
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לכבוד חג האורות, יצאנו לראיין את אלו שמתעסקים 

צוות הכבאים הגיבורים של  -עם הצד החם של האור 

היישוב. נתנאל כהן ואודי וויס משתפים בחוויות 

 כחלק מצוות הכבאים.

 

 , נשמח להכיר מי שותף בצוות?כל קודם

, אלעד צוות הכבאים כולל את אודי וויס, יזהר עורקבי

 גלר, נתנאל כהן, ועמישי שבטל.

 

 כמה זמן קיים הצוות?

צוות הכיבוי קיים ביישוב כשנה וחצי מאז שסיימנו את 

הקורס. לאחר הקורס הוקם צוות למענה ראשוני, שכולל 

את המתנדבים והרבש"ץ. הצוות נותן מענה ראשוני עד 

הגעת כוחות סדירים של מערך הכבאות, מאחת התחנות 

אריאל ואלקנה(. הצוות הינו חלק ממערך הקרובות )

מתנדבים של גוש מערבא, בהובלת רפי פרנסיה, שעובד 

מסתבר לא מעט, עקב מקרים רבים של שריפות קוצים 

סביב לישובים, ולעיתים רחוקות יותר, סיוע בטיפול 

 בתאונות דרכים.

 

 איזו הכשרה עברתם?

עברנו הכשרה מקצועית על ידי כבאים ומורים בבית 

פר לכבאות. במהלך הקורס שחלקו היה עיוני וחלקו הס

מעשי, התנסינו בחילוץ מבית ומרכב על ידי כלים 

הידראוליים מיוחדים לפריצה, ביצענו כבוי שריפות, 

למדנו על סוגי השריפות )מבנה, שדה ויער, חומ"ס(, 

הכרנו את הכבאית ואת המכשירים השונים הקיימים בה. 

ם שאנחנו מבצעים עם כל במהלך השנה יש מספר אימוני

הצוות של גוש מערבא, כל האימונים מצריכים לבישה 

 של ציוד מגן הכולל מנ"פ )מסיכת חמצן(, מדים ועוד.

 

 מה הניע אותך להצטרף לצוות הכבאים?

: הצטרפנו לצוות הכיבוי בעקבות מייל שפרסם נתנאל

בועז ראובן על קורס כבאות והצלה שיתקיים בתחנה 

חשבתי שזה יעניין הרבה אנשים, אבל באלקנה. לתומי 

חברים מהיישוב. המטרה של הצוות  4בפועל נרשמנו 

הזה היא ברורה, להיות הראשונים שבאים להציל חיים. 

ברוב המקרים, המתנדבים המקומיים מגיעים לפני 

לוחמי האש. התפקיד שלנו במהלך אירוע כזה הוא לתת 

יימות מענה מהיר לתושבים, ולהתמודד עם הסכנות הק

 על ידי הכלים שיש לנו ביישובים בגוש מערבא. 

 

האם יצא לך להשתתף באירוע של כיבוי שרפה ואם 

 כן, האם תוכל לספר קצת על החוויה?

: יש הרבה הקפצות לאירועים שונים בגזרה נתנאל

)בעיקר באמצע הלחץ של הבישולים ביום שישי 

(, לרוב זה נגמר בהקפצת שווא )שריפת ��בצהריים 

פה על ידי השכנים בכפרים ליד..( אבל בשריפה אש

הגדולה שהייתה מתחת היישוב פדואל לקחנו חלק פעיל 

בכיבוי השריפה, עד שהגיעו מטוסי כיבוי והם בעצם 

 שינו את התמונה לטובתנו.

: השריפה החלה בוואדי שילה דרומית לפדואל, אודי

במרחק יחסית רב מהישוב ונעה לכוון מזרח, כשלפתע 

ינתה כוון, ותוך דקות  הגיעה לגדר הישוב הרוח ש

פדואל וקרוב מאד לקראוונים )שתושביהם פונו(. מה 

שמנע את הגעת האש לבתים בפועל, היתה מסלעה 

ושביל הביטחון, שהאטו את תנועת האש. היכולת של 

הכבאים ושלנו להשתלט על אש כ"כ רחבה, ללא שביל 

 הבטחון, היתה מוגבלת מאד. 

חשוב לי לומר שלתושבים יש הרבה מה לעשות : נתנאל

במצבים כאלה. ראשית, במניעה של מקרי שריפה על 

ידי זהירות במקרים כאלה, וגם בהגשת עזרה ובהכוונת 

הכוחות למקום האירוע, בהרחקת ילדים ואפילו בהגשת 

 שתייה לצוותי הכיבוי.

: הלקח שלי מהאירוע, היה החשיבות בהכשרת אודי

פי, פריסה נכונה של הידרנטים וציוד(, הישוב )שביל הק

החשיבות בפינוי מהיר במידת הצורך, והכי חשוב, לא 

לזלזל באש! גם כשהיא רחוקה יחסית. מהירות 

 ההתפשטות שלה מאד מאד גבוהה.

מילה אחרונה לגבי הכבאים. אנחנו בסוף רק מתנדבים. 

נפגשים עם ארועים מעט מאד. אבל מאז הקורס 

רבים שאיתם מתמודדים לוחמי והחשיפה לארועים ה

האש )שריפות, חילוצים, טיפול בחומ"ס, וכו( גיליתי עד 

כמה מדובר במקצוע קשה ומורכב, עם סיכון אישי רב. 

 אני מלא הערכה לחבר'ה האלה ולמסירות הנפש שלהם..

: אני רואה בהתנדבות הזאת שליחות גדולה נתנאל

 ומקוה שלא נצטרך להגיע לאירועים מסוג זה.

לגבי הישוב שלנו. חשוב לדעתי להמשיך : אודי

ולהכשיר את הישוב לארוע אש. ובמקביל, להגדיל את 

 צוות המתנדבים )קדימה, מי מצטרף?...(
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 וישב וישלח ויצא תולדות

 פרבשטיין פטל פודהורצר עורקבי

 צוריאל פישר פוס עם שלם

 פסקרו אחרק פלדמר עמנו עמרני
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 עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית

ב"ה, אנו עומדים בפני קליטת משפחות חדשות בישוב, הקליטה הראשונה תהיה בעז"ה של רחוב הצבי )רחוב של 

משפחות  54ביה"כ ולכיוון כיכר אריאל( ורחוב ההדר )מתחת למתחם הגנים החדשים. בשלב זה אנו עומדים לקלוט כ

 חדשות. 

ליטת פנים שקולטת את המשפחות לאחר תהליך רגע לפני נודה מאד לועדת קליטה שעובדת ללא הפסק, לועדת ק

הקליטה ודואגת להם שתהיה קליה נעימה וטובה. תודה לכל המשפחות הרבות שהצטרפו להיות משפחות מלוות, 

 מזמינה עוד משפחות להצטרף לעשיה ולהקליטה, הצלחת הקליטה תלויה בכולנו!

, מיכאל ליווה את בני הנוער כשנתיים בעבודה אנו רוצים להודות למיכאל לביא שמסיים בסוף החודש את עבודתו

 מסורה , בקשר אישי ובפעילויות מגוונות. מאחלים לו בהצלחה רבה בהמשך דרכו.

כמחליפה להדר עברוני שילדה בשעה טובה, מאחלים  -מקדמים בשמחה את יפעת זמיר, שמשמשת רכזת נוער בנות 

 ליפעת הצלחה רבה ולהדר מזל טוב והרבה נחת!

 

 

 קופסא וסע! –פרויקט חדש יוצא לדרך 

 נשמח למתנדבים לטובת הפרויקט:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "קול קורא והלכתי"

מאחלים לרעות הקומונרית, לצוות ההדרכה ולצוות נחשון הרבה הצלחה בחודש  –בשבת שעברה נפתח חודש ארגון 

 זה!

 ו את חניכי הסניף בפעילויות רבות ומגוונות.בעז"ה אנו מקווים לראות את הסניף החדש נפתח בקרוב ולזכות לראות ב
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 צוות מתנה -מתרחבים בשכונה 

 יולדות יצאו השבוע להכשרה של צוות מתנה, –בעז"ה חלק מבנות ועדת מתרחבים בשכונה 

 צוותי מתנה אלו נשים אשר יכנסו ליולדות מהישוב לאחר הלידה עם שי קטן מהישוב ויהיו לעזרה 

 בעת הצורך לנשים היולדות.

 

 מאירים פנימה!

 בחודש כסלו נאיר כולנו את הבית החוצה ופנימה, נעסוק בפרוייקטים שונים של אור

 מבצעים שונים ומגוונים:וועדת חברה וקהילה יחד עם ועדת חינוך ורכזי נוער יוצאים ב

 הדלקת נרות עם החיילים, מבצע חנוכיות משפחתיות, שלטי רחובות, שיחות בנושא האור,

 סיפורי סבתא ועוד פעילויות מגוונות!

 פרטים בקרוב!

 

 

 ועדת עזרה הדדית

  ? הדדית עזרה בועדת  חדש מה אז

 ��בלב חם☃ בחוץ קר" למבצע חוזרים ה"בעז ורביעי ראשון בימי הבא שבשבוע לעדכן שמחות

 .ונעים חם להם גם שיהיה לחיילים לדאוג רוצים אנו, הקריר החורף לכבוד

 .המרקים הכנת לסבב והצטרפו כסף שתרמו המשפחות לכל מודות אנו

 

 .חיילים לכעשרה מרק להכנת משפחות שתי ישובצו, ורביעי ראשון בימי,  בשבוע פעמיים הבא משבוע החל

 ...לעשות צריך ומה תורכם מתי אתכם לידע מנת על קשר איתכם יצרו הועדה בנות

 

 , עניין בכל קשר ליצור מוזמנים

 ובשמחה בבריאות

 -הדדית עזרה ועדת

 חמו ושרה וינטר רננה, רוזנברג יעל, עורקבי זוהרה, נעים בן אמה, עובד קרן, וייס ליאור
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 הורים יקרים! 

 שבועיים מצומצמים על פי שכבות.החודש המשכנו במפגשים 

 

נפגשנו במהלך החודש בכל שבוע. עלינו עם אופניים לגבעת שחרית בזריחה ואכלנו ארוחת בוקר  -מיני נוער בנים

 מפנקת!

)תודה רבה לליעוז בן יעקב על הליווי והעזרה(. בנוסף, ערכנו תחרות בחידת אינשטיין. סחתיין לכיתה ט' שסיימו 

 ראשונים.

המשכנו החודש במפגשים השבועיים שלנו. נפגשו ללימוד מיוחד וניגון לכבוד ראש חודש חשוון,  -ר בנותמיני נוע

 בנוסף, הייתה פעילות לאורה של רחל אימנו.

 נפגשנו לערבי לימוד שכבתיים. בנוסף היו שיחות עם דן מרכוס על לקיחת אחריות ומוטיבציה אישית. - נוער בנים

ויות שכבתיות תחת הקפדה על כללי הקורונה והגברנו גיבוש שכבתי. במהלך החודש במהלך החודש הגברנו פעיל

 הקרוב נקיים שיחות וסדנאות על ניצול זמן, שאיפות והתמכרות.

יפעת זמיר נכנסה לתפקיד במקום הדר במהלך חופשת הלידה. קיימנו מפגש פתיחה שעסק בחשיבות  - נוער בנות

ונה ודיברו על חוסר הוודאות הכללית שסביבנו... פעילויות רבות מצפות לנו התרומה והעשייה דווקא בתקופת הקור

 בהמשך...

 

אנו ממשיכים בתכנון ועשיה לאורך כל השנה עם כל המגבלות סביבנו, דואגים לארגן יותר מפגשים אך מצומצמים, על 

 מנת לתת את המענה הטוב ביותר לנוער.

 בתפילה לחזרה לשיגרה טובה ובריאה. 

  רכזי הנוער ברוכין.

  

.  
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 מעונות ברוכין

בשעה טובה נפתח השנה מעון נוסף בישוב כדי לענות על הצורך ההולך וגדל ולהתכונן לקראת הגעת המשפחות 

 החדשות, ולכן מעכשיו אמרו "מעונות ברוכין".

חזרנו למעונות לפני שבועיים אחרי התחלה מאתגרת וסוף סוף נכנסים לשגרה, הילדים לאט לאט מסתגלים לכיתות 

 ולחברים.

אנחנו משתדלים לעשות את המרב כדי שבצפיפות הטבעית הקיימת במעון נוכל לאפשר מרחב מקסימלי במעון של לאה 

לכל קבוצה. השתמשנו בחללים שהתפנו בעקבות מעבר המטבח לטובת כיתת הבוגרים ולקבוצות של כיתה זו יש יותר 

 מקומות לפעילות.

 

 ים ברגישות בכל ילד וילד.ברוך ה' יש במעונות צוותים מעולים, מסורים ואכפתיים, שמטפל

כפי שחלקכם אולי ראה, יצאנו שוב לפרסום לחיפוש מטפלות עבור המעון של גיתית שעתיד להתרחב עם הגעת 

 הרוכשים.

 

אנחנו מודעות לקושי  הגדול בזה שהורים לא יכולים להכנס למעון, לכן אנחנו משתדלות לצלם ולהסריט כדי שתראו 

 ה במעון. את ילדיכם בזמן הפעילות הענפ

במעונות אנחנו עובדים לפי התוכנית החינוכית שמחולקת לפי שבועות, ולפי חגים, עונות השנה ונושאים אחרים 

 שנלמדים במעון.

לצערנו, אפילו אסיפת הורים משותפת ומפגש פנים אל פנים אי אפשר לקיים ולכן אסיפות הורים השנה מתקיימות 

 בזום. 

 פניה של כל הורה, ונשמח לשמוע תמיד הערות והארות.  כמובן ששתינו זמינות תמיד לכל

 לאה וגיתית       

 

. 

  



תשפ"א כסלוברוכיתון   

 

 

 אייל ואודיה כהן

 , סוכן ביטוח עצמאי, במקור מפתח תקווה35אייל, בן הוא: 

 

, מנהלת חשבונות במועצה, מעבירה 32, בת אודיההיא: 

חוג תלמוד תורה בעל"ז ומדריכת כלות. במקור מראש 

 העין

 

נווה  4.5לישי  9רביד חיים  10.5שירי יורשי העצר: 

 אילה שנה וחצי 3בנימין 

 

 בלב השכונה הצרפתיתמתגוררים ב: 

 

 למדנו יחד במכינה באריאלאיך הכרתם? 

 

שנים  6גרנו במגן דן באלקנה  מאיפה הגעתם לברוכין?

 שנים בשערי תקווה 4ולפניכן 

 

 כמעט שנתייםפז"ם בברוכין: 

 

זה היה ממש סיעתא דשמיא כי איך שמעתם על ברוכין? 

חיפשנו הרבה זמן יישוב שיתאים לנו והסתובבנו בין 

הישובים.. שמענו על ברוכין דברים טובים ורכשנו בית 

ו אף אחד מהיישוב, דרך הפרוייקט של אמנה בלי שהכרנ

 !!אחרי שעברנו ראינו שיש אנשים שאנחנו מכירים וגם הרגשנו שהגענו הביתה ב"ה

 

אודיה: כשהגענו לברוכין כולם היו מנופפים לי לשלום וצועקים לי מה ספרו על מקרה מצחיק / מפדח שקרה לכם: 

שהבנתי שאנשים מתבלבלים ביני לבין  נשמע וכ'ו אמרתי וואוו איזה אנשים מקסימים בלי להכיר אותי אפילו.. עד

 , שכנתי המהממת.הכפילה שלי שרה זפרן

 

  (:אייל:שחייה אודיה: קניותתחביב מעניין: 

 

שוכרים וילה בחופש הגדול ושבת משפחתית לפחות פעם  ת בנוסףמרק תימני וג'חנון בשבתותמסורת משפחתית: 

 .בשנה

 

אייל:תפילין אודיה:פקל קפה ומשותף: "חובות הלבבות" של רבינו דברים הייתם לוקחים אתכם לאי בודד?  3לו יא

 .בחיי שאנחנו לומדים יחד

 

 .להיות אסירי תודה ולשמוח בחלקנו ולעשות כל דבר מתוך אהבה ובשמחהפרגנו בטיפ לשדרוג החיים! 

 

לנסוע לנמל עם אופניים/בימבות/קורקינט יש מסלול ארוך..אפשר המלצה למקום בילוי קרוב )לילדים / זוגות(: 

 .לעשות עצירה של ארטיקים/גלידות מהקיוסק

 

  (:לעשות שלום גם לאנשים שאנחנו לא מכיריםרעיון לחיזוק הקשר בין התושבים בברוכין: 
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 טיפול באמנות והנחיית הורים – אביגיל ארי'ה
 

 נעים להכיר!

 6, נשואה+41אביגיל ארי'ה, בת 

בתרפיה באמנות  -MAבפסיכולוגיה ו BAבעלת 

ומנחת הורים. מטפלת באמנות ובדמיון 

 מודרך/"המסע".

 

 עבודות קודמות לפני שקפצת למים?

מגיל צעיר טיפול באמנות היה היעד, בדרך אספתי 

כלים... העברתי סדנאות כמנחת הורים, סדנאות 

 .מודעות ואפילו מכרתי עם איתי ביצי חופש

🐔🐣😊 

 

 איך הגעת לעיסוק הנוכחי שלך?

אני עובדת כמטפלת במשרד החינוך, לאחר כמה פניות 

מאנשים באזור לגבי טיפול החלטתי לפתוח קליניקה 

 פרטית.

נשים  סדנאות המודעות התפתחו עם השנים כי פנו אלי

 ששמעו שיעורים שלי וביקשו לבנות סדנא.

  

 מה את הכי אוהבת בעבודה שלך?

אוהבת לראות את האור שזורח על הפנים כשנוגעים 

 בנשמה.

 

 המלצה על טיפול מוצלח במיוחד?

טיפול בשיטת "המסע" מחולל פלאים, גם לאחר מפגש 

 יחיד, לגוף ולנפש.

נערות, בקרוב מתכננת לפתוח קבוצת טיפול באמנות ל

 ��רלוונטי גם לבנות ברוכין 

 

 ספרי סיפור קצר מרגש שחווית כחלק מהעסק

ב"ה יש המון סיפורים מרגשים, אישה שהצליחה לאחר 

המון שנים להתפייס עם אמא שלה, נערה שהפכה 

 מדחוי'ה חברתית לשמחה ומוקפת...

 מרגישה ב"ה זכות גדולה בעבודתי!

 

 

 

  אפייה ביתית משובחת –מור וקינמון 
 

 נעים להכיר!

אריאל  - 6אני מוריה שלו, נשואה לעומר, אמא ל

( 13.5(, יערה )17(, נגה )19(, יהונתן ועתרת )20.5)

 (.9ואדוה )

לפני שנה התחלתי את העסק שלי, "מור וקינמון". 

מוכרת עוגות לשבת וחג, עוגות מעוצבות לימי הולדת 

 ואירועים , מגשי אירוח מלוחים ואירועים חלביים. 

 

 עבודות קודמות לפני שקפצת למים?

בעברי הייתי מדריכת טיולים, המשכתי בעבודה 

בחברה להגנת הטבע בתחום החינוך הסביבתי, למדתי 

פרמקאלצ'ר והקמתי גינות אורגניות בבתי ספר. אחרי 

שיערה המיוחדת שלנו נולדה הפסקתי לעבוד 

והתרכזתי בקידום שלה. עברו עוד כמה שנים והחלטתי 

 לקפוץ למים עם האהבה שלי לאפיה ובישול. 

 מה את הכי אוהבת בעבודה שלך?

לבנות עוגה במיוחד לפי 

בקשה מיוחדת. להרכיב 

קוח, עוגה חדשה לכל ל

אם זה שילוב טעמים 

ייחודי, עוגה טבעונית או 

 ללא סוכר ועוד. 

 

 המלצה על מאפה טעים במיוחד??

פאי שוקולד קרמל מלוח, למי שכבר  -המלצה על עוגה

 הספיק להתמכר לעוגיות שוקולד מלח ים.. 

 

 סיפור משעשע שקרה כחלק מהעבודה?

עוגת יומולדת שהצלחתי להכין תוך שעתיים וחצי, 

שרצה להפתיע את אשתו אבל שכח את  לבעל

היומולדת, ונזכר רק בצהריים.. העוגה היתה מוכנה 

  ️️☺בזמן והכל בא על מקומו בשלום 

אפייה ביתית משובחת ושלום בית( -)מור וקינמון
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בהחלט … חושך מוקדם, גשם… אז החורף הגיע אמנם לא בהפתעה אבל בהחלט בבת אחת

 להתכרבל עם ספר טוב במיטה.עושה חשק 

של הרב  -"ואתהלך" הפעם, לכבוד חג הניסים, רוצה להמליץ לכם על ספר מעורר השראה 

  אהרן מרגלית.

יצא לי להיות בהרצאה שלו לפני כמה שנים, הסיפור שלו מדהים!! האמת שהרבה יותר שווה 

  .הספר שלו בהחלט שווה קריאה -לשמוע אותו בע"פ אבל אם לא יצא לכם 

הרב מרגלית הוא נס מהלך, בתור ילד קטן הוא חלה במחלת הפוליו ונשלח למוסד מרוחק מביתו 

כדי לקבל טיפול. הוא היה רק בן שלוש , בנוסף לנכות כמעט ולא דיבר בגלל גמגום. אמא שלו 

 הייתה באה לבקר אותו פעם בשבוע למשך שעה וחצי.

השיטות והכלים שסיגל לעצמו כדי לצלוח את כל הספר מספר על ההתמודדות שלו עם המחלה, על 

  האתגרים , יותר מכל זה סיפור אופטימי מלא אהבה לחיים , לאנשים ולבורא עולם.

  " .אהרל'האת סיפורו של אהרן הקטן גם הילדים היותר צעירים יוכלו לקרוא בסדרת הקומיקס "

 

 "בעקבות ואתהלך"נקרא אחרי ההצלחה האדירה של הספר, הרב מרגלית הוציא עוד ספר ש

שכולל סיפורים קצרים. אני יודעת שבדרך כלל אנשים לא אוהבים לקרוא סיפורים קצרים אבל 

הספר הזה פשוט מעורר השראה. כל סיפור מספר איזשהו קונפליקט או מקרה של עוול או קושי שקשה מאוד לפתור, 

לות מיוחדת מאוד על החיים הרב מרגלית מצליח להראות כל פעם איך בכוח האמונה ודרך הסתכ

 הכל מתהפך לטובה והעניין נפתר. מומלץ בחום.

 

ובכיוון אחר לחלוטין אני רוצה להמליץ על ספר קליל וכייפי לקריאה שברור לי שיהיה להיט פה 

 "מה שאליס שכחה" של ליאן מוריאטיבספריה 

 

 10רצינית בראש ונעלמו לה הספר מספר על אליס, שבעקבות נפילה במועדון כושר חטפה מכה 

, כשלמעשה השנה היא 30והיא כמעט בת  1998שנים מהחיים, היא מתעוררת, בטוחה שהשנה היא 

. היא לא זוכרת את שלושת ילדיה שנולדו בשנים האלה, ונדהמת 40והיא אוטוטו נושקת ל 2008

נה לגמרי ממה לגלות שהיא בהליכי גירושין מבעלה האהוב ושככל הנראה היא הפכה לטיפוס שו

 שהייתה לפני עשר שנים...

תוך כדי התפתחות העלילה אנו מתוודעים לכל מיני פרטים מעשר השנים העלומות, ורואים איך 

אליס החדשה מצליחה לעצור את המירוץ שהייתה נתונה בו לפני התאונה ולעשות את הדברים קצת 

 אחרת.

 ספר שכיף לקרוא! בעיקר לנשים.

 

 

 (14-10)לגילאי  מי רוצה כוחות על? -ילדים ונוער 

ספר חדש שהגיע ממש לאחרונה ומספר על שלושה נערים לא מקובלים, שביום בהיר אחד מקבלים 

אף אחד מהם לא יודע למה הוא קיבל את הכוחות האלה, או מה הוא אמור לעשות איתם, כוחות על, 

ים עם חוויות של גיל במקביל הם צריכים להתחמק ממישהו שמנסה להרוג אותם , מתמודד

 ההתבגרות ועם המורה לצרפתית שמתעקשת לדבר איתם בצרפתית בלבד. 

  ספר מצחיק ממש!! כייפי לקריאה.

 

 אפי הלינגר   
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 סוד היין בהר שומרון.

 ּוִמַנִין ָהיּו ְמִביִאין ֶאת ַהַיִין?

המובחרת ביותר אל המקדש בירושלים בימי כך שואלת המשנה העוסקת במקומות מהם הובאה התוצרת החקלאית 

 הבית השני.

בכל תקופות ההיסטוריה התמודדו תושבי האזור עם הקושי הרב בהוצאת הלחם מן ההרים הללו. סלעים קשים ורבים, 

 אדמה מועטה בין הסדקים, חורש עצים צפוף לגישה הפכו את העיבוד החקלאי המרחב לאתגר גדול.

 ההמצאה אמר אפלטון וצדק כל כך.הצורך הוא אבי 

 בואו נצא אל השטח...

טיול קצר כמעט בכל אתר ברחבי מערב השומרון מגלה עולם חקלאי מפואר שהיה ואיננו. גתות רבות חצובות במשטחי 

 הסלע, מגדלי שדה עתיקים פזורים במרחב זה במאותיהם ומעידים כאלף עדים כי דווקא כאן הגיעה החקלאות לשיאה!

 תים מעידים כאן במערב שומרון על סוד היין.וגם המ

בכמה אתרים במרחב התגלו מערכות קבורות מפוארות ביותר המתוארכות לימי הבית השני. בין שלל העיטורים 

החרוטים במשקופי מערות הקבורה גם אשכולות ענבים מופיעים ומספרים בדממה את הגידול החקלאי ואולי העיקרי 

 שנבחר לעטר את בית עולמו של הנפטר. של המרחב. כל כך חשוב עד

 ומספרת לנו המשנה מהיכן היו מביאין את היין למקדש:  "ְקרּוִתים ְוַהּטּוִלים ַאְלָפא ַלַיִין. ְשִנָיה ָלֶהן

 ֵבית ִרָּמה ּוֵבית ָלָבן ָבָהר".

 מדהים!

 ומה כל כך מדהים?

טועים עדיין על ההרים של מערב שומרון בדמותם של גם כיום אלפי שנים אחרי יכול אתה מטייל לפגוש את השמות נ

כפרים ערביים. הישוב היהודי בית רימה שמר על שמו ללא כל שינוי. הישוב בית לבן שינה מעט את שמו ללובאן. אלו 

 הישובים מהם הובאה הדרגה הפחותה של היין למקדש.

 

 ומהיכן הובאה אלפא ליין?

ים באופן מובהק אך השם קרותים מיד מפגיש אותנו עם שני כפרים, הקריות קרותים והטולים. את הטולים איננו מכיר

 של מערב השומרון אשר יושבים בלב ליבו של המרחב המדובר.

קרוואת בני זייד דרומית לברקן על גדת נחל שילה וקרוואת בני חסן צפונית לישוב קרית נטפים מעט מדרום לנחל קנה. 

מעיד בשמו על ברכתו של המרחב. שמונה ק"מ מפרידים בין שני  –ברוכין ובין שני הכפרים ממש במרכז הישוב 

 הכפרים הללו אם שמותיהם והשרידים הרבים מימי הבית השני הקיימים סביבם מספרים סיפור מופלא.

הקושי הגדול בקיום החקלאות במרחב בימי הבית השני עת היה האזור מיושב בצפיפות יהודים, חייב משאבים שלא היו 

ם הפרטי. המאפיינים של המרחב אשר מנעו פיתוח חקלאות נרחבת השאירו משבצת קרקע פוטינציאלית ובלתי לאד

 מנוצלת. השלטון החשמונאי ולאחריו השלטון ההרודיאני הפכו אזור זה לגן עדן חקלאי שעיקר תוצרתו היתה הגפן.

האתגר האדיר מוציאה פירות אשר  הגפן אשר בעקשנותה שוברת שיני סלעים ומשגשגת דווקא היכן שקשה ומתוך

 עולים שנה שנה אל המקדש בירושלים.

ובכן, היכן שקשה נמצאת הגאולה ומתוך הסלע הקשה יוצא היין 

 אלפא למקדש! –המובחר 

 

 "ג'יפים מטיילים בשומרון"  -הפינה בשיתוף יהושע כרמל 

רוצים גם אתם להצטרף לתפוצת הטיולים שלנו בהרי שומרון 

 ויהודה?

 )יהושע( וציינו שם מלא. 054-9374479חו הודעה למספר שיל

 ניפגש בשבילים...

 

 קרדיט צילום לתמונה: צלמירי.

 



תשפ"א כסלוברוכיתון   

 

  

 

 

 "מים יזלו רוחו יישב, שמיים אוצרות יפתח חי אל"

 

 המתוקיםם ברוכין עקיבא בני סניף

 :(רבה בשמחה איתו מגיע כמובן אירגון וחודש, ממש פה החורף

 

 ?האחרון בחודש לנו היה היה מה אז

 :ומשם. ובמרחקים בקפסולות לסניף חזרה ה'ב

 !!הניצחון על בנים הראה ולשבט בנות נבטים בטלש הכבוד כל! מטורף סניפי ספורט יום

 !התותחים נחשון צוות בהובלת לדרך יצא ם"אוס מבצע

 !טוב רק להוסיף שנזכה, נזקקות למשפחות להעברה ודאג ארז נחשון צוות היישוב מתושבי מוצרים אספו הראה שבטי

 !האלה המטורפים המדריכים על אין, ארגון חודש פתיחת פעולות גם ואיתו ארגון חודש פתיחת ישבץ

 

 ��אצלכם בקרוב הפרטים כל, משמחים ודברים בעשיה גדוש לחדש עכשיו נכנסים אנחנו

 

 .שנשלח בקישור ממלאים שההורים בריאות אישור מחייבת הסניף של פתטשו לפעילות שההגעה מזכירה

 

 שוב אתכם לפגוש כך כל ושמחים מאוד אוהבים

 הקומונרית ורעות טליה רינת שלו א'תשפ סגל

 

 

 

 צילום: גבריאלה הוכברג


