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 שה פליקסהרב ממאת   / העיתונאי שהפך לפרשן -הקדמת פ"ה לעי"ן 
 

מהו בדיוק חטאם של המרגלים, והרי הם ענו בדיוק על מה  -כל הפרשנים עוסקים בשאלה 

 ?שנשאלו

מצביע על מילה אחת בדברי המרגלים המלמדת על מעבר מתיאור המציאות  הרמב"ן

ב " :לפרשנות שלה לָּ נּו ְוַגם זַָּבת חָּ ֶרץ ֲאֶשר ְשַלְחתָּ אָּ אנּו ֶאל הָּ ֹּאְמרּו בָּ ּוְדַבש ִהוא ַוְיַסְפרּו לֹו ַוי

ם ֶאֶפס ,ְוֶזה ִפְריָּּה עָּ  "...ִכי ַעז הָּ

פירושו אבל, אך כזה המאפס את כל מה שנאמר לפניו. הארץ אמנם טובה אבל אין  -אפס 

 ...לנו שום סיכוי להיכנס אליה

ן" :מצביע על נקודה נוספת האברבנאל אּו ֶאל מֶשה ְוֶאל ַאֲהרֹּ ל ֲעַדת  ַויְֵּלכּו ַויָּבֹּ ְבֵני ְוֶאל כָּ

ֵאל ר ִיְשרָּ בָּ ם דָּ תָּ ה ַויִָּשיבּו אֹּ שָּ דֵּ ן קָּ ארָּ ה ֶאל ִמְדַבר פָּ ֵעדָּ ל הָּ ֶרץ ְוֶאת כָּ אָּ  "ַוַיְראּום ֶאת ְפִרי הָּ

המרגלים נשלחו על ידי משה והיו צריכים להגיע אליו ולספר לו באופן דיסקרטי את 

את כל עדת ישראל מסקנותיהם אפילו אם הן מסקנות קשות, אך במקום זה הם משתפים 

 .במסקנות, ובזה הם מועלים בשליחותם
 

אם ננסה לשלב בין הפירושים, ניתן לומר שהמרגלים עברו מעמדת העיתונאי המדווח 

מהשטח לעמדת הפרשן. הפרשן, בניגוד לעיתונאי, מסדר את המציאות בהתאם לתפיסה 

שלו, גם אם היא נגועה במניעים אישיים של כבוד וכדומה... הוא לא נותן למציאות להפריע 

 .ל"עובדות" אותן הוא מציג

 .עוד, הפרשן לא מחוייב לשולחו, משום שהוא רואה בעצמו מקור הסמכותזאת ו

התיאור של  ,הגמרא במסכת סנהדרין )קד( מבארת שחטא המרגלים היה הקדמת הפה לעין

עוד קודם שהעין נפגשה עם המציאות, המטרה סומנה  הופיע המציאות

שהדבר רמוז כבר נורה, וזהו שורש החורבן. )הגמרא שם מלמדת  השחוט שהחץ אחרי

במגילת איכה שם במרבית הפרקים המסודרים על פי הא"ב, האות פה אכן קודמת לאות 

 עין...(

הבה ונסגל הקשבה אמיתית למציאות, נביט בה בעין טובה החפה מנגיעות אישיות ורק אחר 

 ""טובה הארץ מאד מאד -כך נפתח פינו ונהלל את ה' 
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וש, עם שפע פעילויות מקסימות. שימו לב עדכונים יצאו אנו לקראת קיץ מלא וגד

 במייל ובקבוצות הוואצאפ וכמובן באתר וברובוט בחדש!!!

 תתחברו! .אל תפספסו

 אתר הישוב ברוכין!–עוד לא נחשפתם? חפשו אותנו בגוגל 

 ישלחו השבוע! עקבו אחר הפרסומים!  -פרטים להתחברות לרובוט 

 תודה!

תודה רבה לכלל  .את תושבי רמת אשכול מלודלפני כחודש זכינו לארח 

התושבים שלקחו חלק בארגון והפקת היום, התנדבו, הביאו ספקים, ארגנו ועבדו 

 על מנת שיהיה יום מושקע ומלא בטוב!

 תודה לכל מי שתרם את זמנו, כספו ורצונו לסייע.

 תודה לרכזי הנוער ולכל המיני נוער והנוער שנרתמו בשמחה להכנת הקישוטים,

 תודה לשבט מעלות בנות על ההכנה של התחנות. .הפעילויות המגוונותו התחנות

פשר להם להבין שהם לא לבד, להבין הודו מאד על היום הזה שא –תושבי לוד 

שיש אנשים שדואגים ואכפת להם, אנשים שנתנו להם לבוא לנשום אויר, בטחון 

 ושמחה עם הילדים.

 ת מהצד הנותן.בעז"ה שתמיד נזכה להיו .אשרינו שזכינו

לאחר תקופת קורונה שהביאה איתה אתגרים, מועדון  – מועדון היולדות

 היולדות חוזר לאט לאט לשגרה ברוכה של מפגשים פעם בשבוע.  

ללסלי קורדני מזל טוב להולדת הבת! ומודים לחני פורת שהחליטה מאחלים 

בטוחים שתעשו טוב וכיף  .להצטרף ללסלי בניהול מועדון היולדות. הצלחה רבה

 לכלל היולדות!

 

אזרחים  –ב"ה זכינו וקלטנו לישוב משפחות של הורים  – נפגשים על קפה

 ועיים. אנו יוצאים לדרך עם תוכנית של מפגשים פעם בשב .ותיקים

 תושבים המעוניינים להעביר שיחה במפגשים אלו נשמח מאד שיפנו אלי. 

 מי שמענין אותו להיות אחראי על הפרוייקט מוזמן גם ליצור קשר.
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? קט התיעודגרתם בקראונים ועוד לא נרשמתם לפרוי – מתעדים את ההסטוריה

 זה הזמן! 

 הקראונים יפונו!אנחנו מחכים לכולם!! ויוצאים לצילומים! שלא תפספו ו

 

אוכל רב די שבוע לאסוף אנו זוכים מ ,בזכות נשים שהתנדבו – וסעקופסא 

 שמחולק על ידי צוות נחשון ונארז לתבניות. ,ניםמבושל מהצהרו

תושבים שעובדים במקומות בהם יש צורך לאוכל זה לטובת משפחות מחפשים 

 נזקקות.

 אשמח מאד שיפנו אלי על מנת שנוכל לשלוח את האוכל למי שזקוק לכך.
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 ועדת דת
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 מיני נוער בנים

"ה זכינו להיפגש לא מעט בחודש ב

 ��האחרון

ארוחות משותפות, פעילויות והרבה זמן 

  .מהנה ומגבש

ב"ה זכינו שהחבר'ה לקחו חלק פעיל 

בהפנינג המדהים שהיה פה בישוב תוך 

 !ודה מדהימההגדלת ראש ועב

 

 .אנחנו צועדים לקראת קיץ עמוס, מלא פעילויות, התנדבויות ועשייה

 .הקרובים יםמקווה שתראו את העשייה המבורכת של המיני נוער בעיניים בחודש

 

 מיני נוער בנות

החודש נפגשנו לראשונה בערב פונדו 

 מתוק ומהנה.

נפגשנו בהמשך למספר פעילויות 

 ש.בעיקר בשביל להכיר ולהתגב

 

 

 מה עוד עשינו?

הבנות המדהימות עזרו להפעיל את 

ההפנינג המטורף שהיישוב הרים 

 לכבוד תושבי לוד.

נוסף, הבנות ב ל הקישוטים והשלטים הן אחראיות!על כ

וצבעו את  שייפו האלופות התגייסו לשיפור פני הספרייה.

גזר. אין -הספסלים, את הנדנדה, את השולחנות ואת ה

 כמוכן.
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 תנוער בנו

ב״ה בחודש האחרון יצא לנו להיפגש בפעילויות שכבתיות בנושאים שונים 

 ומגוונים .

 ו התוועדות עם שירים חזקים .במבצע ״שומר חומות ״ נפגשנו ועשינ

בנוסף , היישוב הרים הפנינג מטורף לתושבי לוד והבנות האלופות עזרו בכל מה 

 שהיה צריך . תודה רבה לכולם ! 

זור והבאנו להם דברים שיעבירו להם את באאת החיילים  , יצאנו לשמחכמו כן

 .  שהגיעו ולבוגרות לנוער תודה ��השמירה בכיף 

 ב כל הנוער והיה מעולה . וב״ה הצלחנו להשיג הרבה כסף . יצאנו לפלאשמו

 וכמובן נפגשנו לפעילות גיבוש כולם ביחד .

 שותפות .  ןתקיים החמשוש עמותה . מחכה לראות את כוליבעוד שבועיים 

 גדוש בפעילויות .קיץ ממש עוד מעט, בעז״ה מחכה לנו 

 מחכה לראות את כולם !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוער יקר,

 סוף השנה מתקרב וחופשת הקיץ מגיעה.

 לימודים קל ונעים. מאחלים סיום

ת בע"ה מחכה לנו קיץ מטורף! תתכוננו לעוד הרבה עשייה, פינוקים, הפתעו

 ובעיקר כיף!

 בשבילכםתמיד פה 

  נתנאל הלפרן ואורי ברגד ,נעמה סיטבון, יפעת זמיר
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פתאום נפלה עליי עצבות כזו: אולי סוף השנה בבתי הספר , שלמרות היותי 

שנה לא קשור ותלוש. אולי נפילת מתח אחרי הקורונה והלחימה מורה, נראה ה

 ולפני הבחירות... 

והיה לי מאוד  –מהן על חינוךופתאום אני צריכה לבחור דמויות שאפשר ללמוד 

משמעותיות וקשורות ואיך אוכל לבחור   –הדמויות שמצאתי  קשה לבחור כי כל

שך? לסוף השנה, לקיץ מבין כולן. ואיך אפשר להיעזר בהן לקבל כוחות להמ

 ולתחילת שנה חדשה ? 

 .: יוני נתניהו וזהרה לביטוב נה סנש. ונהרגווח בחודש תמוז נולדו : יוסף הצדיק

ישנה מערכת יחסים ארוכה ומרתקת. רובה כבר : בינו לבין אביו יוסף הצדיק

 ידועה. ומה אני בוחרת ללמוד ממנה היום ? 

 -לא פשוטה םגם דברים שהתגובה עליה נח לספר לאביויוסף מרגיש  •

הקשבה שידע שתהיה שם אצל חוזק של יוסף ועל הבעיניי זה מראה על 

הם ית שלנו ההורים להיות אלו שאל. הרי בסופו של יום זוהי זכואביו

 מגיעים ילדינו עם המחשבות והמידע והשאלות.

הוא מעיר ומחנך את יוסף כלפי חוץ "ויגער בו  –יעקב נע בין הקטבים  •

אך  ,אביו" )פרק לז' פסוק י'( ועושה את המצופה ממנו כאב לילדים נוספים

עמים זה לפ –בתוך ליבו כותב רש"י : "היה ממתין ומצפה מתי יבוא " 

כבני אדם וכהורים מלאים צדדים ורבדים נו נראה לנו סתירה אך אנח

אנחנו יכולים להעיר וללמד ולכוון אך בתוך הלב להרגיש  -ותפקידים

אחרת ולהאמין בגדולה של הילד גם אם כרגע תפקידנו להעמידה בתוך 

 מסגרת חינוכית ונימוסית. 

קביל לעיתים נראה כך לדוגמה נעיר לילד שמתווכח עם הרב שלו ובמ

ועדיין אין  -, הבנה ורצון להיות מדויק לאמתע מתוך כישרוןשהוויכוח נוב

 סתירה בין הדברים. 

ם ַהְבכֹור, ְמַנֶשה: ִכי־כשנולד ליוסף בן הוא אומר :"  • ף ֶאת־שֵּ א יֹוסֵּ ַוִיְקרָּ

ִבי" אחד ההסברי ית אָּ ל־בֵּ ת כָּ ִלי, ְואֵּ ל־ֲעמָּ ם הוא נשני= ַנַשִני ֱאֹלִהים ֶאת־כָּ

נו משכיחים מאיתנו את הסבל והעבר ומצעידים אותנו השכיח. הילדים של

 קדימה להתקדמות. 
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וגם רש"י שאני מעריצה אותו, את העומק, ההתמדה ,  ) רש"י -" עוד יוסף חי"

 פתיחות המחשבה והראייה הייחודית שלו את התורה נפטר בחודש זה(: 

 ממנו בפרשת עגלה ערופה. סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש   •

כל כך הרבה שנים ואירועים ובכל זאת יוסף זוכר מה חשוב באמת.  עברו

אני מאמינה שלילדים ולהורים יש קשר מיוחד מעבר  - בינו לבין אביו

את  -למילים ולכן גם אם נראה שהילדים לא שמים לב או שעבר הרבה זמן

  זה בתוכם.  .הדברים שחשובים הם זוכרים

, במקומות רבים ופועל על פי אידיאלים התגלה בגדולתו כאדם חושב תניהויוני נ

לאורך חייו. הוא כתב על המסגרת הצבאית שניתן ללמוד ממנה מספר תובנות גם 

 על חינוך ילדים )כמובן עם הבדלים במטרה , בהיררכיה ובדרך(: 

לדעתי הכרחיים להחזקת מסגרת )ולא אני מאמין במספר דברים שהם " •

 מה גודלה(, ואותם אני רוצה להשאיר לכם:משנה 

שצריך להנחות כל פעולה  בשכל ישר. אני מאמין בראש ובראשונה 1

 שלנו.

. מפקד טוב הוא מפקד המרגיש תחושת באחריות מפקדים. אני מאמין גם 2

ה הוא אחריות מלאה לגבי כל דבר הקשור )ולו בעקיפין( במסגרת עלי

, אלא לעצור שהו אחראת הכדור למישאין להעביר . אני מאמין 3מפקד. 

 אצלנו. –אותו כאן 

כל מי שלא יעשה זאת וינסה לחסוך אני מאמין בירידה לפרטי פרטים. . 4

הכנת היחידה למלחמה.  –סופו שיחטא למטרה העיקרית  –מעצמו עבודה 

ות לשביעות רצון היתפס. אני מאמין שהסכנה בחיי יחידה היא 6.... 

שמא יש  –ו תמיד קצת מודאגים שי הגדוד יסתובבהייתי רוצה שאנ עצמית.

. אני מאמין שכל 7דבר נוסף שיכולנו להספיק, שיכולנו לשפר ולא עשינו. 

ניצחון במלחמה. ולכן  -מאמצי הגדוד חייבים להשתעבד למטרה העיקרית

מאמין בישראל  ..... אניסידרי עדיפויות שוניםאל לנו להתבלבל בין 

שצריכה ללוות כל אדם הלוחם על גורל  האחריות הכלליתובתחושת 

 , עליו פיקד71מולדתו." ~ מתוך נאום שנשא בטקס הפרידה מאנשי גדוד 

הוא היה המפקד הבכיר הראשון שלי.. מבחינתי, ... הוא גם היה מחנך.  " •

. הוא הוא העביד אותנו קשה. כשהיה צריך להיות נוקשה הוא היה נוקשה

, למשל לפני יציאה למסע קשה של דרש מאיתנו הרבה. .אבל יחד עם זה

עשרים קילו על  -שמונים קילומטר, עם משקל של חמש עשרה לפעמים 
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הגב, יוני עובר מחייל לחייל ושואל כל אחד מה יש לו, ובשקט רוב 

החיילים רוב הזמן חזרו בחזרה לשורה. כלומר הוא שכנע אותם לא 

יוני ישב עם במילה טובה. ערב חנוכה אנחנו עייפים, ובפקודות אלא 

הוא דיבר על ההיסטוריה  .יהודה המכבי על הפלוגה ערב שלם והסביר לנו

של היהודים מלפני אלפיים שנה. הוא חיבר את המעשה שלהם למעשה 

שלנו בימים אלה. הוא גמר את ההרצאה והמשכנו לרוץ בשטח לתוך 

שי ' וקר ~ מתוך דבריו של אלוף במילהלילה, עד שתיים־שלוש לפנות ב

  טלאבי

דמות אידיאליסטית, חושבת, רואה את  –מתוך הדברים עולה דמותו של מנהיג 

 –המטרה, מעריכה סדרי עדיפויות נכונים, מסיקה מסקנות ולוקחת אחריות 

 כמונו, ההורים. 

ה על גלויה ששלחה אוו –לפני כמה ימים נפל מבטי על שני דברים " חנה סנש :

האם לא  –. לרגע שאלתי את עצמי מנשף בבודפשט ועל ידי הפצועות מעבודה

את רומנטיקה טיפשית, לעזוב את החיים הקלים ולבחור בחיים של הייתה ז

 "!פועלת? כעבור רגע נחה דעתי, פה בארץ ישראל מקומי

חנה סנש בכתביה התלבטה: " במה עלי לבחור: באורות החלשים, הקרובים, 

: וכב" וענתה על כךי מבין סדקי הבתים או בברק הרחוק של הכהמסתננים אלי

רצוני להתוודות, לתת דין וחשבון לעצמי, לתת דין וחשבון לאלוהים, זאת אומרת 

למדוד את חיי ומעשי לעומת האידיאל, הגבוה, הטהור ביותר אשר עומד לפני. 

 (1940להשוות מה שהיה צריך להיות לעומת מה שהיה.)ביום הכיפורים 

ה יפור אהבתה לשמוליק ארוסעד היום היא מוכרת בשל ס : זהרה לביטוב

שתואר בספרה המרגש של דבורה עומר "לאהוב עד מוות". זהרה וארוסה היו 

לוחמי פלמ"ח חדורי אדיאולוגיה. לאחר שירות משמעותי )נפצעה בעין בליל 

יומיים הגשרים( הם השתחררו ותכננו לנסוע לחו"ל ללימודים. שמוליק התעכב ב

מצא את מותו בתאונת רימון. זהרה נשברה ושוכנע להצטרף לאימון נשק חי בו 

כתבה לו מכתבים ללא הפסק עד שהחליטה להגשים את חלומם ולנסוע לחו"ל ו

ללמוד רפואה. גם שם הצטיינה אך בשל המצב הבטחוני בארץ והיותה 

סיימה  (  ואני אשב ואלמד?ארצי בוערת  )אידיאליסטית עזבה את הלימודים

 ז נהרגה בתאונת מטוס. קורס טיס וחזרה לארץ לעזור ,וא

גם חנה סנש וגם זהרה מעלות בכתביהן שאלות ולבטים על החיים ובולטת בהם 

חשיבה על הכלל, ראייה אופטימית מצד אחד ואומץ רב בעשיית המעשה "הנכון" 
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זוהר ופרסום אלא עשיית  למרות התוצאות השליליות האפשריות לו. ללא חיפוש

 וך. מה שצריך, מה שחשוב. יהי זכרן בר

לפני כמה ימים שאלו אותי תלמידיי בישיבה :" המורה, למה רוב היצירות 

אני חושבת  –שאנחנו לומדים בספרות עוסק בכאב, בקושי?" שאלה טובה 

שלאנשים יותר קל להתעסק בקשיים, לראות את ההשפעה שלהם ולהרגיש את 

רצה רק יש כוכבים שאורם מגיע אהעולות מהן . גם חנה סנש כתבה:   העוצמות

דו ואינם. יש אנשים שזיו זכרם מאיר כאשר הם עצמם אינם כאשר הם עצמם אב

הם הם שמראים לאדם את  -יותר בתוכנו. אורות אלו המבהיקים בחשכת הליל

 "..הדרך

ם ביננו , אני לוקחת מכל אלו גם את התזכורת ללמוד מאלו שחיים ונמצאי

מיקים בתורה ובאורחותיה. מתמודדים, שואלים ועונים, חיים את האידיאל ומע

חינוכיים  –חיבורים רוחניים , גשמיים ויחד  להעריך את אורם בעולם הזה ולחבר

 לעולם הבא. 

החיוביים , לסדר את סדרי העדיפויות שבשמחהשנזכה לחיות את העוצמות 

 הנכונים ולתרום בכל מקום בו נהיה.

  מיכל כרמי
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 ובאים" ראשי תיבות "זמני תשובה ממשמשים -תמוז 

 שנה. 3/4שעוד מעט נגמרת השנה, עברנו כבר  בחודש תמוז מתחילים להזכר

 שנה לא פשוטה בפרט ובכלל.

בתור מטפלת ראיתי את המצוקה מתעצמת. כשבחוץ סוער, בבתי הנפש מתעוררים 

 דברים נשכחים.

רבי נחמן מציין שתמוז זה גם ר"ת "זמן מתן תורתנו", בי"ז בתמוז אמורה היתה 

 התורה אך לבסוף נשברה. להינתן

 .אומרים חז"ל: "אלמלא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל"

לתמוז יש כוח של שכחה, אפשר בתמוז לשכוח  -המוהרו"ש אמר על זה דבר נפלא 

 חדש.את העבר ולהתחיל הכל מ

 בכל העולם שכחה זה דבר שלילי. 

 כרון, זה מלחיץ!נשים אחרי לידה פעמים רבות מרגישות ירידה בז

אנשים שנמצאים בגיל השלישי מרגישים חרדה ואיבוד שליטה כשהשכחה 

 מתגברת.

 בערך(. 67שנים )מגיל  8אולי רובכם יודעים, אמא שלי סובלת מאלצהיימר כבר 

ין שמשהו משתנה, השבר היה גדול. כל שיחה בשלב הראשון, כשהתחילה להב

חכמה ביותר שפגשתי בחיי, ולא בגלל איתה היתה מלווה בבכי. היא היתה האישה ה

ה. היא היתה ספר היסטוריה שהיא אמא שלי... שמעתי את זה מכל מי שהכיר אות

מהלך. כל המידע ישב אצלה בראש במגירות מסודרות, בדיוק כמו מדפי הספרים 

 בבית. ופתאום כאילו מישהו בא ועשה לה בלאגן. המסודרים 

 על אמא. עברנו תהליך אבלות. על האשה שהיתה.

 שמעתי פעם מהרב אליעזר מלמד שככל שהבניין יותר גבוה, הצל שלו יותר רחב...

 

בכל מקרה, אין ספק שנושא הזכרון והשכחה מעסיק אותי רבות, ואני מנסה למצוא 

 את נקודות האור.

 י הזיכרונות? הזיכרונות שלנו מעצבים את אישיותנו.מי אנחנו בל

ל עם ישראל אצ -הזה יש נקודת מבט חיובית  אצל עם ישראל אפילו לדבר הנורא

שכחה )במידה..( זה דבר טוב! ע"י שכחה אפשר להברא מחדש. לעשות תשובה 

 כל שנה.

 ע"י שכחה אפשר למחול לאחר

 ע"י שכחה את יכולה לסלוח לעצמך

 שר להמשיך הלאה אחרי שמשהו קשה קורה. ע"י שכחה אפ
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 איך היינו יולדות שוב בלי השכחה?

 וצים לשכוח דברים נוראיים שראו?ים היו רכמה חייל

 ועם כל הקושי שבדבר, כמה הקלה יש כאשר המת משתכח מן הלב...

 אומר המוהרו"ש:

"נמצא שמשה רבינו פעל דבר גדול בשבירת הלוחות בחודש תמוז כי המשיך 

ם מידת השכחה כדי שישכחו מה שפגמו בעגל ויוכלו לעשות תשובה באמת". עליה

פל הם היו כשהתפקחו. הרי מעשה העגל היה כמו כלה המזנה תחת תחשבו באיזה ש

 ך הלאה אחרי שמגיעים למקום כ"כ נמוך? החופה! איך אפשר להמשי

 גם אם הקב"ה סלח, איך יסלחו לעצמם??

 ת. הביא שכחה לישראל. משה עשה איתם חסד ושבר את הלוחו

 לפעמים כדי להמשיך הלאה צריך שכחה! 

 לפעמים שכחה זה חסד.

 

 מאחלת לכם שתזכרו את מה שצריך ושתצליחו לשכוח את מה שלא...

 

 בריאות איתנה 

 והתחלות חדשות וטובות!!

 אריה אביגיל
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 בי"ז בתמוז הובקעה העיר...

 לפי המסורת שלנו, יום פריצת חומות ירושלים היה בי"ז בתמוז.

 לזכר מאורע זה ) ועוד מאורעות היסטוריים...( נקבע צום לדורות.

 התדרדרות רוחנית של עמ"י היה כאן תהליךוהשאלה הנשאלת היא: הרי 

לרעב , מחלוקות פנימיות שאחריו הקב"ה שלח אויב , שעשה מצור , שגרם 

 ועוד..

היה גם יום אחד של פריצת החומות שגרר כניסת האויב לעיר בתוך התהליך 

 וחורבן 

נוסף קריטי כיום  את יום פריצת החומות אדווקמדוע לציין אז  הבית.

 שמצריך

 מה מהותי ברגע הפריצה ?  ? עד שייבנה המקדש ב"ה צום לדורות 

 כתבו תשובות מגוונות לשאלה הזו במהלך הדורות.כמובן שגדולי ישראל כבר 

 

 האימונית. תאני רוצה להשתמש בשאלה הזו לצורך התבוננות על חיינו מהזווי

 ל פריצת המצור?מה המשמעות בחיינו של מעבר ממצור מתמשך למצב ש

  איפה כל אחד מאיתנו פוגש מצב של "מצור" בחייו ?

    מתרחשת "פריצת מצור"? כיצד

 נדגים מתחום יקר וחשוב בחיינו:

 נניח שאני רוצה כבר המון זמן לקבוע עיתים לתורה בתוך הלו"ז השבועי העמוס.

 דני...הרצון הזה נמצא ומרחף אצלי בראש כבר שנים באופן כללי אך תמידי וטור

 הרצון מתחזק ואז אני קובע איזה זמן לימוד עם עצמי או בחברותא מידי פעם

 אך זה לא מחזיק מעמד לאורך זמן כי המשימות שלי רבות ומגוונות.

 אני שומע על חבורת לימוד /שיעור חדש שמסקרן אותי  לפעמים

 ושוב הרצון מתעורר אך כשאני מתחיל להוריד את זה לעולם המעשי אני נתקל

מיני שיקולים רציונאליים שמביאים אותי למסקנה שכנראה לא אוכל בכל 

 וממילא חבל להתחיל..להתמיד 

, כי הוא עושה את עבודתו בנאמנות והתמדה, ואני נשאר עם  וכך עובר הזמן

יאוש מכל יעצמית ועד כדי -תסכול, אכזבהכללי שמתווספת אליו תחושת  רצון

 ין.יהענ
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 בנושא מסוים בעולם הפנימי שלי. "מצור"לתיאור של  אחת מיני רבים זו דוגמא

 תחום מסוים שאני מרגיש "סגור" ו"תקוע" בו ולא מצליח ליצור את השינוי.

 כדי שהמצור הזה ייפרץ ויהיה שינוי במציאות. צריך לקרות משהו חדש

 מהם הכלים העומדים לרשותנו?

 !!!הרצוןיש לנו שריר מופלא שאנחנו לא מספיק משתמשים בו : 

 כמובן שאנחנו כל הזמן רוצים דברים. הרצון לא נח לרגע במשך כל החיים.

 זיםאם נסתכל רגע על תנועה של אנשים ברחוב סואן, נראה איך כולם נעים וז

 לכיוונים שונים, לכל אחד יש מטרה שהוא רוצה להשיג, יש רצון שמניע אותו.

רגע , בכל יום ובחיים אינסוף רצונות שונים ומגוונים שמניעים את כולם בכל 

 בכלל.

 ,אך הבעיה היא, שבניגוד לעבודה עם הגוף שלנו, שיש לנו גישה ישירה אליו

 ת ברורה וגם הכלים לעבוד איתוכשעוסקים בעולם של הרצון, הגישה אליו פחו

 ממילא פחות זמינים בחיינו.פחות מוכרים ו

 אומות העולם שגדולי ישראל במהלך הדורות וגם חכמי אחד הכלים המופלאים,

 הדמיון, החלום.מלמדים אותנו ביחס לשימוש והפעלת הרצון הוא: 

 כאשר אני מדמיין בצורה מודעת , מתוכננת ,ממושכת וברורה את המטרה שאני 

 רוצה להגיע אליה קורה דבר מופלא: 

 ככל שאני רואה בדמיוני, בעיני רוחי את המטרה שלי מתגשמת, ואני ממש 

 ,מתגלה ומתחזק. הפנימי מתעורר של התמונה ... הרצוןנכנס לפרטים הקטנים 

 התעמק בשאלות:כשהוא מתחזק אני יכול ל

 למה זה חשוב לי?  

 אילו ערכים שלי רוצים לבוא לידי ביטוי דרך המטרה שהצבתי לעצמי ?

 קצוות של החבל במקביל:  2יוצא שיש כאן 

 אני ממש דמיון ,דרך המצד אחד חיבור חזק לערכים שמניעים אותי ומצד שני 

 רוצה.של מימוש המטרה שאותה אני בתוך החוויה נמצא באותם רגעים 

 ממש בהווה לומד את השעה נחזור לדוגמא שלמעלה: אני יכול לדמיין את עצמי 

 היומית שקבעתי לעצמי ביחס לקיום מצוות תלמוד תורה. אני אדמיין את המקום 

 מה אני לומד ?ארונות הספרים, שאני לומד בו, איך נראה החדר, מה יש מסביב, 

אולי עוד חברותות שלומדות בחשק....אדמיין את הלימוד  מי עוד נמצא שם?

את הטקסט ומתחיל לשאול את עצמי שאלות על מה  כיצד אני קוראעצמו: 

אני כותב את הדברים כדי להעמיק את ההפנמה. אדמיין שאני שקראתי, אולי 
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ומנסה לענות לי... שלי את אחת השאלות והוא מקשיב היטב שואל את החברותא 

 ה. וכן הלא

 ר לתוך "הסרט" לכמה דקות ואהיה שם בתוך תהעיקר שאצליח להיכנס כמה שיו

 של הלימוד. ככל שהסרט יהיה יותר מוחשי וחי, כך הרצון יתעורר יותר ההחווי

 מה אל עבר והתמונה הזו תוכל להיצרב אצלי בתודעה ותשמש כמנוע דוחף קדי

 מימוש המטרה.  

  תמיכות נוספות :אפשר כמובן להוסיף 

 למצוא את הזמן הכי אידאלי ביום שיתאים ללימוד עם מינימום סיכוי לביטולים.

 במטרה שלקחתי על עצמי,  לשתף את בת הזוג /הורים/חבר טוב

לקבוע תאריך יעד שבו אחגוג התקדמות משמעותית, כמו "סיום" של פרק 

 וכדומה.

אומר, מה : את מי אזמין, מה לדמיין אותולתכנן כבר את הסיום הראשון, 

 נאכל....

 

 הכלי הזה יכול לסייע מאוד בפריצה הרצויה של ה"מצור" בו הייתי שרוי זמן רב.

 כמובן שזה לא פשוט לנו, כמבוגרים, לשבת ולדמיין באופן כזה מתוכנן ומודע

 ת השריר המופלא הזה.אך כדאי ושווה להתחיל לתרגל במנות קטנות א

 שקיבלנו מבורא העולם.זו אחת מהמתנות המופלאות 

 השיא שלה יופיע בעזרת השם בקרוב בימינו כשתתחדש הנבואה...

 

 אחרי תקופה משמעותית של מצור... שבו נפרצה החומה נחזור לי"ז בתמוז

 הפריצה האיומה הזו נצרבה בתולדות עמינו כרגע מכונן שנעשה בו שינוי מהותי.

 ובתוכה יעמוד מקדשינונתפלל יחד שחומת ירושלים הפרוצה תיבנה מחדש  

 ושהקב"ה יהפוך לנו את ימי התענית לימי שמחה כפי שאנו מובטחים ע"י הנביא.

 

 ישראל הלינגר

 מאמן אישי לגברים ונוער
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ר רָּ ִדים/מֹוִטי ֶאְלהָּ ה ְמַסְפִרים ִלילָּ  מָּ

ִדים א ִעם ַהְילָּ  קֹורֵּ

ִמיםִספּור לִ   ְפנֵּי ֶשִנְרדָּ

ם אֹוְמִרים  "עֹוד ִספּור" הֵּ

ר ִנְגְמרּו ַהִמִלים א ְכבָּ  ּוְלַאבָּ

 

אֹות ִמִבְפִנים  ִכי ַהִמִלים  בָּ

ין כֹוַח ְבַמְצְבִרים  ַאְך ְלִעִתים אֵּ

ַח עֹוִשים" ל אֹוְמִרים ֶש"כֹּ  ֲאבָּ

ִרים ַהֲחשּוִבים   ִבְשִביל ַהְדבָּ

 

א  ז קֹורֵּ  ַפַעם ַאֲחרֹונָּהאָּ

 ֶאת אֹותֹו ִספּור

ת שֹונָּה  ְבַמְנִגינָּה ְקצָּ

ה   ִעם ִגבֹור ּוְנִסיכָּ

השֶ  ֶשר ְוַאֲהבָּ  שּוב ִהְתַחְתנּו ְבאֹּ

 

 

 

ַהִספּור קּומּו מֵּ  ּוְכֶשתָּ

נָּה   ַתִגיעּו ַלֲהבָּ

ץ ִריְך ְלִהְתַאמֵּ  ֶשצָּ

יָּה ֹּא ַאְשלָּ  ַהַחִיים ֶזה ל

הֶשל ִהְתַאהֲ  עָּ ֶרַבע שָּ  בּות בָּ

 

ִנים ם ְישָּ ת הֵּ עֵּ ל כָּ  ֲאבָּ

 חֹוְלִמים ַעל ַהִגבֹוִרים

דֹות ְוסִ   פּוִריםֶשל ַאגָּ

 ֶשַמְצִליִחים

ִמים נֹוְפִלים  ַגם ִאם ִלְפעָּ
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  עו"ס קלינית ומטפלת –חיה שיפר 

 

 נעים להכיר!

מורה ואיש חינוך  ,לגיא נשואה 36חיה שיפר בת 

 עובדת סוציאלית קליניתמתוקים.  5+  ובנשמת

 ומטפלת זוגית ומשפחתית כולל הדרכת הורים.

בעלת קליניקה ו מעבר להיותי עובדת בעירית רעננה

ביתית וכיפית , קליניקה חדשהפתחתי  בפ"ת,

הקליניקה מעניקה שלל טיפולים רגשיים  בברוכין.

 למתבגרים, מבוגרים ,זוגות ומשפחות.

 

 י שקפצת למים?עבודות קודמות לפנ

בעבודת עוסקת עדיין לפני הקמת הקליניקה עסקתי ו

בסיכון דה המתמקדת בנוער ועב .עו"ס לחוק הנוער

בית משפט ועיגון תכניות טיפול תוך פניה ל ,במצבי הזנחה והתעללות בהם

לקטינים. החל ממסגרות טיפוליות בקהילה ועד לפנימיות מאתגרות. עבודה מרתקת 

 וקשה נפשית.

 

 ?שלך הנוכחי לעיסוק הגעת איך

מתוך העיסוק בנוער נחשפתי יותר לעולם המשפחה, לקונפליקטים בתוך המשפחה 

ם משפחות שלכאורה מתוך רצון לבנות עורף משפחתי חזק ומכיל. למדתי שג

נראות נורמטיביות זקוקות לחיזוק ועבודה מתמדת על המרקם המשפחתי כדי 

לא  ,בכל זאת. ול אתגרים שוניםל כח בהתמודדות משהמשפחה תהיה מקור ש

 נולדנו הורים!

 

  ?שלך בעבודה תאוהב הכי את מה

הביתי הקורונה חידדה את הצורך בהבנת תפקידנו במרחב  .ר מרתקאנשים זה דב

אנשים היו ביחד שעות מרובות והבנו שהמשפחה  .נובעיקר מול בני משפחת

מאז תקופת  ת.הגרעינית היא הבסיס היסודי שמאפשר לאדם לבנות ולהיבנו

הקורונה הציפה המון מתחים  - הקורונה הצורך בטיפול וליווי רגשי עלה

 חיסרון.אני רואה בזה הזדמנות ולא . והתמודדויות שלעיתים השגרה טשטשה

 תחוש רוגע ושמחה בביתה.-משפחה שיודעת לצלוח אתגרים טוב יותר 
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 ? במיוחד מוצלחשירות  על המלצה

מאמינה שכדי להעמיק  במחיר מוזל ומופחת. פגישה הראשונה אצלי היאה

 להכיר בשיחה ראשונית ולבדוק אם יש כימיה וסקרנות לפגוש אתי ולהיחשף, כדא

, זה לא מוצר אטרקטיבי במיוחד לפנות ליעוץ וטיפול,המטפל שנמצא מולי. לא קל 

 והרבה פעמים זוגות מגיעים אלי במצב הרסני וקשה ...

כבר את הסימנים הראשונים שמצביעים על צורך אני מציעה להגיע כשמרגישים 

רצון לתקשר ולקבל  ריחוק בין בני הזוג ,הרגשת בדידות בתוך הקשר,-כמו ,בעזרה

 לשיפור היחסים בהורות ובזוגיות.כלים מעשיים 

 

 ?העסק שם נבחר איך

רוב מגיעים מהמלצות ומפה לאוזן לבסוף העסק זה אני.  .הכי אותנטי ם העסקש

סח איזה שם מתאים או חדשני שעובר כך שאני מאמינה שגם אם אנוהשם הוא זה 

 .שיעבור זה הוא שלי השם בסוף)מחיה...( יותר 

 

 בקליניקה.ספרי סיפור מרגש שקרה לך 

נים יכמובן שבעני הגיעו אלי זוג שלא מתקשר אחד עם השני כבר הרבה מאוד זמן.

, ודה משותפת שלהםבעב הם הכל קמל ונעצר.יאבל בקשר בינ טכניים הכל תקתק.

הם השקיעו  הם הצליחו לבנות לעצמם מרחב חדש. - בקושי רב ובעמל כל שבוע,

הם לא  סיטר קבועה ויציבה.ביישהתחיל מבחירת בי כות זוגי"ירבות ב"זמן א

תוך כמה חודשים הם חזרו להיות "זוג".  האמינו בשינויים אבל הסכימו לנסות.

ה מחתונתם הונחה בחדר הטיפולים התמונ להשקיע ולאהוב. לשוחח, לתקשר,

 במהלך השיחה. הם הסתכלו בה ונזכרו איך הם הכירו ומה הם מצאו אחד בשני.

 .גאה בהם זה היה מרגש מאוד לראות אותם!
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 רבינא משפחת

עובד בתחום ניהול כספים  ,35יקיר, בן  הוא:

 תבבית השקעו

 דעובדת בחינוך מיוח ,32יפעה, בת  היא:

וחצי,  4וחצי, ינון בן  6ינאי בן  :יורשי העצר

 יחצאילה ואביה בנות שנתיים ו

 73רחוב ההדר  מתגוררים ב:

  ומכרה משותפת הכירה ביננ  איך הכרתם?

 םחמישה חודשי  פז"ם בברוכין:

  מאיפה הגעתם לברוכין:

 (מצופים )תחנת מעבר בפדואל

 איך שמעתם על ברוכין? 

 והתלהבנעשינו סיבוב באיזור לפני כמה שנים ו

יקיר שחקן טניס מקצוען  תחביב מעניין:

יפעה  לשעבר וכיום משחק בשביל הנשמה

 נהנית לצייר , לקרוא ספרים ולטייל

 ...עדיין לא גיבשנו מקווים בקרוב :תמסורת משפחתי

-יקיר ספר, מוזיקה -יפעהשלושה דברים שהייתם לוקחים אתכם לאי בודד: 

 יופפס סידור ותפילין

לקחת הכל ברוגע ולהתאמץ להגיע למטרה שקבעת פרגנו בטיפ לשדרוג החיים! 

 ךלעצמ

דברי ) כל מקום שאין בו פקקיםהמלצה למקום בילוי קרוב )לילדים / זוגות(: 

 (יקיר

יציאה משותפת של היישוב  רעיון לחיזוק הקשר בין התושבים בברוכין:

 .דלסופרלנ
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 פטל משפחת
 

 בנים ׳שכבת י: תם מאמציםהשכבה שא
 

 םשנתיי: באימוץפז"ם 
 

איך הגעתם להיות משפחה 

  ?מאמצת

כשהציעו לנו שנה ר. סיפו

שעברה להיות משפחה 

היינו בפתחה של  ,מאמצת

תקופה מאוד עמוסה, 

והתלבטתי אם זה הזמן 

המתאים. אמרתי לשלום, תשמע, אולי נדחה את זה לשנה הבאה. שלום, בבהירות 

נה שאפשר כבר לרדת מזה לגמרי וזהו. שאלתי בפליאה למה, כי שלו, מיד ע

בלב אז יש מקום ואם אין אז גם שנה הבאה לא  והוא ענה לי ״אם יש מקום .רצינו

יהיה״ . עניתי לו מיד חזרה שבטח שיש מקום בלב ! וזהו. באותו רגע סגרנו את 

 .זה
 

  ?מה זה בשבילכם להיות משפחה מאמצת

וגם זכות,  צעירות שבנוהזדמנות לחזור אל ה

  .תעם אחריו
 

חוויה טובה ומעניינת שהיתה לכם עם 

  ? השכבה
פיינטבול בקיץ שעבר, חוויה חמימה במיוחד 

 חתישכ שלא ��
 

  כמה מילים לשכבה שלכם -ולסיום 

  !אין על הבנים שלנו בכל היישוב הזה .תראו.. סך הכל הם בסדר ... סתם

  !!ווקא אנחנו זכינו בכםאוהבים אתכם אחד אחד ושמחים שד
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 ️♥סניף ברוכין המתוקים

 ��ה גדולה לה' יתברך חזרנו לשגרה מלאה ללא קורונהיבהוד

 "בלי מסכים בלי מסכות"

 אז מה היה לנו?

 שיעורים לשבטי הבנות צוות נחשון בליל שבועות.•

 ע אוסם בחסות שבט מעפילים בנים צוות נחשון.צבמ•

 בהובלת הסגל התותח ותושבי היישוב. -ארוחה שווה למשפחות מלוד •

 שבת צוות שווה במיוחד!•

 לימוד ותפילה במהלך מבצע שומר חומות.•

 פעולות אמצע שבוע ופעולות שבת:(•

 ף לפגוש את כולכם!!ובעיקר כיף כי

 

 מקווים שכבר התאוששתם מהטיול היום בבוקר;(

היה כיף ממש לפגוש את כולכם ולטייל באיזור שסביב היישוב שלנו, "כי אין 

 דרך להכיר את הארץ מלבד לטייל בה לאורכה ולרוחבה.."

 

 .בעזרת ה' בשבוע הקרוב יצא לוחופש סופי עם כל הפעילויות

 

 :( בתאוהבים מאוד! נפגש בש

   צוותשפ"א גרעין נחשון ורעות הקומונרית
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 כפיר ושלומית יהודה

 .ליחידת הדיור של משפחת הלינגרעברו 

 .ומד בבר אילן מדעי המחשב ועובד בחברת פיירבולטל 27כפיר בן  קצת עלינו:

 .וו!( ובמקביל לומדת אנימציהאמסיימת בקרוב תואר בחינוך )וו 24שלומית בת 

  ):שמחים לבוא לברוכין ומחכים להכיר את כולם

 

 עדאלמוג ועדן גל

 ם.שושני-הרליחידת הדיור של משפחת עברו 

לימודים  העדן מתחיל .נדסאי בנייןאלמוג קבלן שיפוצים וסטודנט לה קצת עלינו:

  .ואופיר המתוקה במעון בברוכין ,בתחום החינוך האמנותי וכרגע סייעת בגן הדס

 .אוהבים לטייל , נשמח להכיר
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 מבוגרים -שקרים הכרחיים 

ספר מיוחד ומשמעותי , מבוסס על מחקר אמיתי של תורת האאוגניקה , 

עניים או אפילו   ,לפיה מותר ואף רצוי לעקר אנשים שהם "רפי שכל"

 אפילפטיים, מתוך החשיבה המעוותת שבהיותם כאלה הם מהווים נטל

  על החברה.

, הסמכות לעקר ילדים ומבוגרים ניתנת 60-הספר מתרחש בשנות ה

  וציאליים.לעובדים ס

ג'יין פורסטר, עובדת סוציאלית תמימה  -יש שתי נשים במרכז הסיפור 

יתומה מאב שאמה חולת נפש. ג'יין  15ואידיאליסטית ואייבי הארט, ילדה בת 

ות טובות היא מגיעה למעשים הנוגדים בדרך רצופה כוונ  נכנסת לחייה של אייבי,

  . ספר מדהים.ומסכנת את עצמה ואת אייבישלה את הגדרת התפקיד 

 

 

ספרים  6של  סידרה -הארי פוטר והשיטה הרציונלית 

  נוער ומבוגרים -לחובבי הארי פוטר )פאנפיק( 

זהו סיפורו של הארי פוטר ב"יקום מקביל" שבו אביו 

רד, והארי גדל על ספרי המאמץ הוא פרופסור באוקספו

מדע, פסיכולוגיה, מדע בדיוני, ועוד. עד שהוא מקבל הזמנה להוגוורטס ומגלה 

 מה שהוא למד על העולם עד כה.מציאות של קסמים, שלא מתיישבת בכלל עם 

הארי לא מקבל את המצב בשתיקה, הוא משתמש ביכולותיו המדעיות כדי להבין 

זמנית משתמש בידע שלו בפסיכולוגיה  לכל הרוחות איך קסמים עובדים, ובו

קוגניטיבית )וביכולת המרשימה שלו להיכנס לצרות( כדי להשליט כאוס 

ף לפגוש שוב את הארי ועולם הקסם, גם אם בהוגוורטס. מצחיק, כייפי, והאמת כי

זה לא ממש מה שאנחנו רגילים אליו. אגב הסידרה פתוחה גם לקריאה חופשית 

  באינטרנט.

 

 בוגרנוער  – הולי גולדברג סלואן /כאן י אהיה אנ

סיפור יפה ונוגע ללב על שני אחים ממשפחה לא מתפקדת ואב 

ר סם האח הגדול פוגש את שפושע ומזניח, חייהם משתנים כא

 .אמילי ונוצר ביניהם חיבור מיוחד

כשסם ורידל מתקבלים אל משפחתה של אמילי, הם מגלים 

 להעניק. בטחון משפחה יכולהום ולראשונה כמה ח
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א בית, אבל העבר ממשיך לרדוף אותם, ושני האחים נאלצים לברוח ולשרוד לל

 מבלי לדעת אם ימצאו אי פעם מקום שירגישו שייכים אליו.ו

 

 וגם מבוגרים ילדים בנפשם! יסודיילדי  –פרנק באום ל. –עוצמה מעוץ 

זמן כבר כמה   הספר השלישי בסדרת הקוסם מארץ עוץ המופלאה.

וט ם. בינתיים יש חלק והם פשלהשיג את כל הכרכיסה שאני מנ

?? עברו יותר 1907בשנת הזה נכתב מעולים. מי היה מאמין שהספר 

הרפתקאות מיוחדות, דמויות  ,כ כייפי לקריאהכ" –ממאה שנה ועדיין 

 כיף אמיתי!! ממליצה. , הומור.מקסימות

 

 

 קריאה מהנה!

 אפי הלינגר
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 ספרית ברוכין/ אפי הלינגר -כיר נעים לה
 

, חודש הקריאה, , הספרים, על הספריהלכבוד שבוע הספר כתבה חגיגית במיוחד

 אלופי הקריאה החדשים!! -וכמובן 

 

אז קודם כל, רוצה להודות לכולם על כל המילים החמות, אני בע"ה עוזבת בסוף 

ה, הספרים ובעיקר , מהעבודהחודש הזה. נהניתי מאוד בשנים שעבדתי בספריה

 ם. היה ממש כיף.המפגש עם האנשי

 

חודש הספר הוא חודש חגיגי וגם השנה נחגוג ביריד 

תהיה פה מכירת ספרים, הצגה שווה,  -ספרים 

מתנפחים, וואטר טאג, ציורי פנים ועוד הרבה הפתעות. 

 רשמו לפניכם. -  16.6 מתי כל זה קורה? ב

במהלך היריד גם נחנוך את 

לילדים  .רתודה רבה לכל מי שעז .יה החדשהגינת הספר

שבאו לעזור עם פסל הגזר, לנוער בנים שבנו פינות 

זולה ושולחנות , לח' בנות המקסימות שעזרו בצביעת 

 תודה רבה!! –, הנדנדה והגזר בחצר הספריה השולחנות

 

 אז למה בעצם כדאי להירשם לספריה?

  !!כי זה כיף לקרוא!

ממש יפה ומזמינה, יש ארונות חוץ מזה, הספריה 

ספרים מהממים, יש פופים , שטיחים , פינות ישיבה. 

מי שלא מכיר מוזמן  .השקענו המון בעיצוב ובאבזור

ברוך ה' הקורונה כנראה מאחורינו ושוב   להגיע.

ילדים נכנסים בהתלהבות ושוקעים בקריאה, איזה 

  כיף.

ולכל הגילאים, אני משתדלת  ים! ספרים מכל הסוגיםכל חודש מגיעים ספרים חדש

  להביא ספרים מומלצים וטובים.

 

 עדיין יכול להגיע? ,האם מי שלא רשום

אפשר להגיע בשעות הפעילות ולשבת לקרוא, או להקריא סיפור  .בשמחה רבה

  לילדים.
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 איך אפשר לעודד קריאה אצל הילדים?

ראים ספרים לא קו .קודם כל לצאת מנקודת הנחה שקריאה היא דבר שכיף לעשות

כל הדברים האלו אמנם  –כי חייבים / כי זה משפר את האיות או כי המורה אמרה 

  נכונים אבל לא יעזרו לילד לחבב את הקריאה.

 מה כן?

י סיכוי גבוה שגם הילדים יקראו, כ –קודם כל דוגמא אישית, בית שקוראים בו 

 .כשאמא או אבא שקועים בספר הילד קולט שיש פה משהו מעניין

ספרים שאהבנו בילדות  .ימיםאל תכריחו את הילדים לקחת ספרים מסו –בר שני ד

כבר פחות מתאימים לנוער של היום, גם אם הילד קורא רק קומיקס או ספרים 

לדברים  קצרים שלא מתאימים לגילו, תזרמו איתו ונסו לחשוף אותו מדי פעם גם

  של הקריאה.אחרים, אבל לא בכפייה. הכי חשוב זו החוויה החיובית 

כדאי לשבת איתו ולהקריא לו  –ילד שמתקשה בקריאה או סתם לא מוכן לקרוא 

  מדי פעם, זה הרבה פעמים מביא לזה שהילד ימשיך לקרוא לבד.

 

 מתי הספריה פתוחה?

  פתוחה גם ביום שישי, רק תגיעו. .כמעט כל יום

 

 היכן אפשר למסור ספרים שלא צריך?

פרים מעץ , מוזמנים להשאיר שם בכניסה לספריה יש עגלת ס

ספרים שאתם לא צריכים )לא אנציקלופדיות ולא מגזינים , גם לא 

ספרי פיג'מה( מוזמנים בשמחה גם לקחת מה שיש שם. אין צורך 

  פשוט תקחו.לתאם איתי. 

 

נקדים ונאמר כי כל שנה  ,לתושבים החדשים .ועכשיו לתחרות השנתית שלנו

ח של כמות ההשאלות לפי משפחות, ולפי זה אנחנו בחודש הספר אני מוציאה דו"

ריינשמיט במקום  פחתמכתירים את אלופי ההשאלות. בשנה שעברה זכתה מש

 הראשון והשנה שימו לב, אלופים וותיקים שחזרו לראש הטבלה.

 

 בקשה את אלופי ההשאלות בשנה החולפת :קבלו ב

 

 ספרים!! 677פלדמר עם  פ'מש –במקום הראשון 

 !!ספרים 610' ריינשמיט עם פשמ –במקום השני 

 ספרים!! 513' מונטג עם פמש  - במקום השלישי
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 ספרים 457פסקרו עם  –רביעי 

 ספרים 443דולב עם  –חמישי 

 ספרים 437שבטל עם  –שישי 

 ספרים 419בוכריס עם  –שביעי 

 ספרים 409דיין עם  –שמיני 

 ספרים 397אונגר עם  –תשיעי 

  ספרים. 387מש' שטיין עם  –ועשירי 

 

כדי להיות הוגנת רק אסייג ואומר שמשפחות חדשות שהצטרפו באמצע השנה 

  יק לגביהם.בעצם התחילו אחרי כולם ולכן הנתון הזה לא מדו

 

שטראוס , שבח, סלע,  –עוד משפחות שקוראות הרבה וראויות לציון 

, הרשליקוביץ, טרטנר, צוריאל, ריין, בן עמי, פליקס, חמו יעל, פולק תהילה, דורני

  משרקי יעל, גולדנברג, דנינו ושוורץ יפעת.

 

  לא לשלוח לי הודעות( –. )אין פרס ברכות חמות לאלופים

 

  –עכשיו לספרים הכי מושאלים ו

 

  המבחן של מרי אן, אווטאר, רוחות, חיוך, הרעשנים. –קומיקס 

יומנו של חנון, משחקי בילוש, השרביט והחרב, כראמל, מנהרת  –ספרי יסודי 

 .חבורת תרי"גהזמן, 

בני לוריאן, קיץ אחד ביחד, לא כמו כולם, ארץ האגדות, הארי  –ספרי נוער 

 .פוטר, בית האדס

ות באחוזת השושנים, אפשר לגלות לך סוד, ללכת שבע אחיות, סוד -  מבוגרים

 .בדרכך, רשימת המשאלות

 

  מאחלת לכולנו חודש ספר שמח , מוזמנים לספריה.

 אפי
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החופש כבר מתקרב, מתחילים להריח את הים, את הנופים, את האבטיח ואת קרם 

השיזוף. מיטב הטיילנים פינו מזמנם כדי לפנק אתכם בהמלצות מעולות לטיולים 

 משפחתיים.

 

 המלצותיה של מירית לייכטר

 מצפה משואה חורבת מדרס 

 :לשלב בדרך לירושליםאם בא לכם לצאת לטיול של יום אחד עם הילדים או אפילו 

 לכם!! אאזור בית שמש קור

 

 )חלק משביל ישראל(  -תחיל במצפה משואהנ

נקודת תצפית מרהיבה למרגלות מגדל תצפית של קק"ל, המשקיפה מערבה על 

שפלת יהודה ומישור החוף במרחב שבין תל אביב לאשקלון. במזרח נראות 

 שלים.ומורדות הרי ירו הגבעות המיוערות של השפלה הגבוהה

 קשור בשני דברים:השם "מצפה משואה" 

מנציח פסוק שהתגלה באחד ממכתבי לכיש: "כי אל משואות לכיש אנחנו . 1

שומרים ככל האותות אשר נתן אדוני. כי לא נראה את עזקה". נראה כי המכתב, 

שכמו המכתבים האחרים נכתב על חרס, מתאר רגע דרמטי במלחמה נגד 

  .משואה נמצא בין לכיש ועזקה, ומכאן שמונבוכדנאצר מלך בבל. מצפה 

מולד הירח  מתאר את התקופה בה לא היה לנו לוח שנה והיו מכריזים על. 2

הדלקת משואות בראשי ההרים. היהודים שהיו רואים משואה ע"י  (ראש חודש)

 מראש ההר האחד היו מדליקים גם הם משואה עד שהכריזו כולם על ראש חודש.

 איך מגיעים: 

נרד  1מכביש  -"מצפה משואה". או למי שעוד מחבב מפות wazeכותבים ב פשוט

 צפה משואה.מ. עוברים את בית שמש עד לפניה ל38לכביש 

לאחר הביקור במצפה  אחלה מקום לפיקניק. - במקום פינות צל, שולחנות קק"ל

מה  -משואה אפשר להתחיל במסלול לחורבת מדרס או לנסוע לחורבת מדרס

 ק"מ.  3 -אורך המסלול מסלול מעגלי אז צריך לדאוג לרכבים(שתבחרו )זה לא 

 

 מול הפניה למצפה משואה. 38בכביש  -חורבת מדרס

באתר נראה מערת פעמון, קולומבריום, שהיא מערת קבורה מרשימה, אתר תצפית 

ששימושו יפתיע אותנו. גולת הכותרת בסיור זה היא מערת  נוף ומבנה פרמידה
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. מערה שבה זוחלים עם פנסים בזחילה על ארבע מרד בר כוכבאהמסתור מימי 

מטר. בזחילה זו נבין איך הסתתרו ולחמו המורדים, כיצד חיו ומה עלה  100לאורך 

 .בגורלם

ואל  תהנו שוב..שהם כנראה יזחלו את המערה שוב ושוב... ו וייהנהילדים כל כך 

 תשכחו להביא פנסים.

 

בתקופת קדומות  שאפשרהרכה  קרטוןאזור שפלת יהודה ידוע באדמת -הרחבה

, חדר דואר אחסוןלחפור מערות רבות באזור. למערות היו שימושים רבים כמו 

בתקופת מרד בר כוכבא התחבאו  למסתור.מבריום( והשימוש הראשי היה ו)קול

 ה.חמיו באזור השפלורבים מל

 

 

 

 

 

 

 

 

 גוש מערבא -רנוויום טיול קצר באז

את המרפסת של המדינה בפדואל רוב האנשים כאן מכירים.. לכן אתן המלצה 

 .אזור. )מי שלא מכיר את המרפסת מומלץ להתחיל שם(בלדברים אחרים 

 בגן החרוב בפדואלפיקניק 

הפניה הראשונה ימינה עם השילוט לגן החרוב. לחנות מצד  כשנכנסים לפדואל

 שמאל ליד השלט של הגן. 

במקום:  .עץ חרוב עתיק לזכרו של צבי זונשין ז"ל גן שהוקם סביב –גן החרוב 

סוכת הגפנים, פינת הפויקה הקומזיץ והמנגל עם מקומות ישיבה, ברזייה, רקפות 

 ת: ירידה במדרגות לתוך הגן. ועוד פרחים, נדנדה ושולחנות פיקניק. נגישו
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 ביקור בדיר סמען

ם, גורן ייפיאתר עתיקות מקסים בלב היישוב לשם. באתר מאגרי מים גדולים יפ

גדולה, רצפת פסיפס , גתות ובית בד. מדובר באתר ביזנטי מפואר מאוד שהוא 

לצורך שמירה על  חלק מקו מבצרים שהיה כאן בתקופה. המבצרים היו כאן

ולצורך הפרדה בין מאנטיפטריס )פארק אפק של היום(,  אשית העולההדרך הר

   האוכלוסיה השומרונית לנוצרית.

ם את ברוכין ניתן ג .נחל רבה מישור החוף, -במקום תצפית יפה לכיון מערב

השוכנת על גבי חורבת עררה,  -לראות ואף את הגבעה הסמוכה אליה מדרום

 מחשוף בזלת ומזוהה כגעש המקראית. 

צפת המבצר לבריכת קשתות כנסו למתחם המבצר שימו לב לירידה מתחת לרכשת

 תביאו בגדים להחלפה! מומלץ מאוד. -יפה וגדולה

פרגולה נחמדה לישיבה ושולחנות  -במקום נחנכה לאחרונה החורשה של סבא אלי

 קק"ל.

 כניסה משביל הביטחון שמאחורי מזכירות היישוב לשם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכניסה לגבעת שחרית -שייח צבח

 שוכנת גבעתשרידי מבנה קבר שיח'. מהמקום נשקף נוף יפה ביותר צפונה. במקום 

 "שחרית" כי צבאח זה בוקר. 
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 המלצותיה של משפחת גוטליב

 

 מטיילים עם 'ארצי'!

 (כל הזכויות שמורות לרשות הטבע והגנים!)

 

 אז מי אתה 'ארצי'?!

 משפחתנו הקרוב ביותר!'ארצי' הוא ידיד 

הוא גם 'יעל'.. אבל בעיקר דמות ציורית  ,הוא גם חבר

 שמגלמת טיילן אוהב הארץ!

אין התלבטות לאן יוצאים, אלא מחפשים  ,חופש ,יום בחירות ,יום שישי ,בכל חג

 .במפת השמורות של 'תוכנית הפקחים' איזו שמורה עוד לא דקרנו..

 משימות אטרקטיביות ) חידות, משימות ועוד..(התוכנית פועלת באמצעות חוברות 

 -זוכה ל בהצלחה, -הילדים אצלנו יודעים, מי שמסיים את כל החוברת

 ( מעמד קבלת הסיכה מ'פקח'1

 שמורה!ב( ארטיק טעים מהחנות 2

 

 :לטיולים בשמורות הטבע עוד כמה פלוסים חשובים

 *השמורות נקיות ומסודרות

 חנייה בשפע*

 ה )למנויי מטמון( רותים, חנות זוליש*

 ישנן פעילויות נוספות ויפות -לרוב בחגים ובקיץ*

 

ממליצים במיוחד על מסלול הצלילה בחוף אלמוגים 

 באילת! לא לשכוח להביא שנורקלים.

  / מבצר יחיעם - ובקצה השני של הארץ

 להגיע עם צעצועי חרבות ומגנים!נמרוד..  / כוכב הירדן

 

 חפשו בגוגל: פקחים צעירים

https://www.parks.org.il/files/ranger/ 

 

 נשמח לטייל יחד!

 ��משפ גוטליב
 

 דוגמה מתוך אחת החוברות

https://www.parks.org.il/files/ranger/
https://www.parks.org.il/files/ranger/
https://www.parks.org.il/files/ranger/

