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 בצלם אלקים

"ויאמר אלהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל חיה הרומשת על הארץ. ויברא 

האדם נברא בצלם אלקים. גדולי עולם הרבו  –למו, בצלם אלהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם" אלהים את האדם בצ

 לעסוק במשמעות "צלם אלקים" של האדם, ונצעד מעט בעקבותיהם.

 

 שכל, בחירה, השפעה

וכיון שהאדם נתייחד בעניין מופלא מאוד , שהצלם הוא השכל של האדם, "[1]כתב בתחילת ספרו, מורה נבוכים הרמב"ם

שבו, אשר איננו באף אחד מן הנמצאים שמתחת לגלגל הירח, והוא ההשגה השכלית, ששום חוש, איבר או צלע אינם 

דמיון אמיתי, אלא לכאורה. בגלל העניין  מפעילים אותה, דימה אותה להשגת האל אשר איננה נזקקת לכלי, אף כי לא

 ".הזה, דהיינו, בגלל השכל האלוהי הדבק בו, נאמר על האדם שהוא בצלם אלוהים ובדמותו

הצלם האלוקי הוא הבחירה החופשית בלי טבע מכריח, רק מרצון מדווינסק כתב בספרו 'משך חכמה': " רבי מאיר שמחה

ושכל חופשי... רק זאת אנו יודעים, שהבחירה החופשית הוא מצמצום האלוקות, שהשם יתברך מניח מקום לברואיו 

לעשות כפי מה שיבחרו, ושלל ממפעליהם הגזירה וההחלטה בפרטיות. ולכן אמר אל לבו 'נעשה אדם בצלמנו', פירוש, 

תורה מדברת בלשון בני אדם, שאמר נניח מקום לבחירת האדם שלא יהא מוכרח במפעליו ומחויב במחשבותיו, ויהיה שה

". העולה בחירי חופשי לעשות טוב או רע כאשר יחפוץ נפשו, ויוכל לעשות דברים נגד מזגי טבעו ונגד הישר בעיני ה'

אלא דווקא היכולת לבחור בין טוב לרע, תכונה  מדבריו שצלם אלקים אינו עצם ההשכלה כמשמעות דבר הרמב"ם,

 שקיימת בשלמותה רק באלוקות ובזעיר אנפין אצל האדם.

צלם אלקים כיכולת העצומה  , להסביר את מושג[2], בספרו נפש החייםרבי חיים מוולוז'ין בכיוון מעט שונה הרחיב

 שנטע הקב"ה באדם להשפיע בבחירתו על כל העולמות כולם.

 

 חביב הגוף

אחרי כל ההסברים הללו, עדיין לא מצאנו מנוח, הרי פשט הביטוי "צלם" מורה על תמונה גשמית, אך היעלה על הדעת 

 לפרש את הפסוק כפשוטו?!

. לדבריו, הצלם [3], בפירוש למשנה במסכת אבות "חביב אדם שנברא בצלם"המהר"ל מפראג אכן נראה שכך מפרש

וידוע כי העולם הזה הגשמי הוא כמו מלבוש אל עולם הנבדל, וכמו שהמלבוש מתואר בו אכן מתייחס לגוף האדם! "

יכול אדם לצייר באופן גשמי  –" הלובש... אף שאינו באמתתו, וכן יתואר השם יתברך בעולם הגשמי מצד עולם הגשמי

"לא תעשה לך פסל..." )פסל בארמית  –ון מופשט, והציור ירמוז על הרעיון. לעשות כך לאלוקות זו עבודה זרה רעי

צלם!( שהרי ודאי שאין לקב"ה צלם ודמות. אבל אם היינו מציירים דמות גשמית של האלוקות היא הייתה נראית בדמות 

ר, אך הקב"ה בעצמו, זה בדיוק מה שהוא עשה! הוא אדם, וזו גופא הסיבה שדבר זה אסור לנו. לנו אמנם הדבר נאס

כביכול "צייר את עצמו" באופן גשמי, ולכן האדם בצורתו הגשמית, בצלם שלו )בעיקר בעובדה שהוא עומד זקוף( הוא 

 מעין ציור של האלוקות.

 פרשת בראשית

   48:17: שבתכניסת 

41:18:   שבתצאת   
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ה, השליטה( הוא פירוש נועז זה יכול וצריך לעשות מהפכה אצל האדם, לא רק הצד הרוחני העליון שבי )השכל, הבחיר

כולי צלם אלקים, אני בדמות דיוקנו של מלך ועלי לנהוג בקדושה ובאחריות גם כשאני עסוק בגוף, -אלוקי, אלא כל

 בשמירה על בריאותו בטהרתו ובקידושו.

 
 חלק א פרק א. [1]
 ג.-שער א פרקים א [2]

  דרך חיים על אבות ג, יד. עיין שם. [3]

 הרב משה פליקס

 

 

 

 

 

 
 חיי שרה וירא לך לך נח

 טוב-סימן משרקי אודי מנחם גנוט

 עוקבי נבוז'ני מנקין דדש

 סיבוני נגר הרשליקוביץ דורני

 
 

 
 
 
 

  

שעברו ליחידה שמעל דנינו פורת למשפחתברוכין הבאים   
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 שמרחשות תשרי של התפילות רחש מלשון -מרחשון

 בתקווה מלא והלב בראש, לנו מתנגנות העולם, באויר

 התקבלו. שהתפילות

 בגשמים להתגשם מתחיל בתשרי שזרענו מה כל

 חשוון. של הראשונים

 המבול התחיל שבו משום בול" "ירח גם נקרא מרחשון

 ושנה. שנה כל למבול פוטנציאל בו ויש

 הצורה על להשפיע אפשרות לנו שיש אמר הבעש"ט

 כך על להשפיע אפשרות לנו יש לעולם. כוח יורד שבא

 וטוב... בריאות שמחה פרנסה שפע של מבול שירד

 איך?

 לבקש. לדעת לחלום, ללמוד צריך

 לרצות? לחלום? לעצמך מרשה את האם

 זה מחכים, הוא כמה החורף, טוב כמה בדרך, החורף

 פנימיות. של זמן

 כז )משלי דבר" חורפי ואשיבה ליבי ושמח בני "חכם

 יא(

 מה לחשוב עצמנו, עם מחדש להפגש זמן הוא החורף

 מחדש לפגוש חסר. ומה רמיות מה רוצים, אנחנו

 זמן אליהם. שנתייחס שמחכים פנימיים אוצרות

 להתעורר. שצריכה פנימית לחוכמה להתקרבות

 רצונות דף, על לכתוב אפשר לרצות, שהעזתם אחרי

 וגשמיים. רוחניים

 עובר שפע צינור איך ותדמיינו העיניים את תעצמו

 טוב. של מבול עליכם שופך עולם, של מרבונו דרככם

 להיות מגיע יהודי שלכל אומר היה מלובביץ׳ ביהר

 איך ללמוד צריך תמיד. שפע עלינו מרעיף ה' עשיר.

 כלים. להכין אותו, תופסים

 אריה אביגיל️❤

 

 
 
 

 "כי בא אורך"

 

 יש ימים שבהם 

 אני שוחה בקלות , בזרם של רחמים עצמיים.

 ונראה שהקורונה מזמנת תסכולים  בשפע, לכולם..

 כל הרוצה, יבוא ויטול.

 

 התחושה היא, שכמעט שום דבר לא מאוזן.

תמיד במר חשוון התמודדתי עם סוגיית החזרה לשגרה 

 והמונוטוניות של היום יום.

 ועכשיו, נראה ששגרה זה סוג של חלום רחוק.

 זה לא מאוזן, שהילדים לא במסגרות,

לא מאוזן, שאנחנו חצי עובדים חצי לא, חצי חיוניים, 

 חצי שורדים,

 ויש רגעים של מחנק בגרון.

 

ודדתי  עם איזשהו כאב לפני מספר שנים, יצא שהתמ

פיזי מאוד קשה, במשך שבוע. הכאב היה נוכח כל 

 הזמן, והוא גרם לי לתחושות דכדוך קשות.

ואז הגיעה שבת, אמרתי לעצמי בהדלקת הנרות 

ש"שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא", שאני 

 משחררת את העיסוק האינטנסיבי בסבל וברחמים. 

ש בי. הכאב עדיין איכשהו הרגשתי כוח מיוחד שמתחד

 נכח,

 אבל לגמרי זז מקדמת הבמה.

 

 אבא שלי תמיד אומר,

 "אם קשה לך, ומחניק לך,

 תמצאי לפחות משהו אחד להגיד עליו תודה.

משם, ישתנה המבט שלך על המציאות ומשהו פתאום 

 יתרחב ויתגלה לך."

 

לחגים ולשבתות יש כוח להאיר בנו אור כזה, 

 שמשתקף באור שכבר קיים בנו.

 הקושי נוכח, הוא לא נעלם.

 אבל הרגע של "קומי אורי כי בא אורך" ,

-הרגע הזה שבו יש זרימת  אנרגיה מחודשת, של 

 הכרת תודה על מה שיש,

 הוא רגע שמחכה לכל אחת ואחד מאיתנו, והוא אפשרי.

 

הנפש שלנו נותרת  בתוך קירות ביתנו, איננו כלואים,

 יה ,לחפש ולמצוא נקודות קטנות של אור.תמיד חופש

 

נעמה דביר
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נלמד קצת על חינוך משתי דמויות בחודש חשוון 

 מרתקות: ר' ישראל מסלנט ורחל אמנו. 

  ר' ישראל מסלנטאחד הסיפורים המפורסמים על 

הוא התרגשותו בשעת לילה מאוחרת מאדם בעל 

מלאכה שהמשיך לעבוד ולתקן כל זמן שהנר דלק. ר' 

ישראל התרגש ולקח זאת לחייו ולתלמידיו לעשית 

 תשובה ותיקון.

לא סתם סיפור זה מרגש ומשמח. הוא מראה לנו שיש 

 תקווה, יש עוד מה לעשות ועלינו לפעול. 

 ומה הקשר לחינוך?

בסיפור הוא ההסתכלות על כל דבר מה שריגש אותי  •

מסביב כהזדמנות ללמידה אישית. כך אני רואה את 

כל רגע עם ילדינו יש לנו הזדמנות נפלאה  -החינוך

לתיקון אישי, ללמידה, להתבוננות ועשיה. לפעמים 

היה רגע מבאס עם הילדים ואנחנו נוטים לראות את 

אור כזה אבל כשמסתכלים על המכלול בכל היום 

ים שכל רגע הוא למידה, כל רגע הוא מדרגה ומבינ

אז את הרגש המבאס אנחנו הופכים  -להתקדמות

 למקפצה, לתובנה, לשלב.

הרוצה להתרומם על הזולת אין לו לכרות " •

 ".ובור לחברו, כי אם להקים רמה לעצמ

זהו עוד ציטוט שמיוחס לר' ישראל מסלנט והוא    

בעיניי תפיסה מדהימה ומקדמת. הרבה פעמים 

באים אליי הורים לייעוץ ומבקשים שאתן להם כש

 –טיפים או כלים לשנות את ההתנהגות של הילדים 

אני מתחילה איתם בלהבין  איזה הורים הם 

בסיטואציה, מה הם רוצים לעשות, איך הם רוצים 

להתנהג. כי באמת ההשפעה היחידה שיש לנו בעולם 

עצמינו וכשאנחנו מתרוממים בזכות עשייה, היא על 

ידה, השקעה אמיתית בנו , במידות ובערכים שלנו למ

אז  -ולא על חשבון או בשביל "לחנך" מישהו אחר

אותם ערכים מתחזקים אצלינו כאמת ובהכרח 

 מקרינים על הסביבה שלנו. 

  

 

 

 

 

בחודש חשוון נולד גם בנימין ובצער גדול נפטרה גם 

  רחל אמנו.אימו שהיא האמא של כולנו: 

 

לילד, כולה נתינת חיים לאחר, כולה ת רחל משתוקק

ואת כל אלו  התחשבות לדורות ותפילה על אחרים

  נלמד ממנה. 

ם-ָהָבה • ים, ְואִּ י ָבנִּ י-לִּ ן ֵמָתה ָאֹנכִּ כך אמרה  " ַאיִּ

 -רחל ליעקב. מובן וכואב. שימו לב למשפט הזה

היא לא מבקשת בנים חכמים או מוצלחים גם לא 

. היא פשוט כאלו שתמיד עוזרים בבית ומכבדים

בכך היא רואה את החיות שלה.  -רוצה בנים

לפעמים, בעיקר בשעות התמודדות אני מוצאת את 

עצמי מאוכזבת או כועסת על משהו שהילדים עשו 

שעצם זה שהם  -או לא עשו ומעכשיו אשתדל לזכור

זה כבר מספיק ומהווה עובדה להודות  -קיימים

 בלי תנאים. בכל זמן ועליה! 

 

שנים שלא זכתה  -רחל היא כפולההטרגדיה של  •

תם. ואגדל לא הספיקה ל -לילדים ודווקא כשזכתה

 אבל דווקא מתוך כך יש לימוד מדהים:

מדרשים שונים מצביעים על תכונותיה וערכיה    

 שעברו לצאצאיה: 

 עברה לשאול. -במסירת הסימנים ניעותהצ   

 עברה ליהונתן בנו של שאול. –לאחותה אהבתה    

אסתר  -בשביל להגן על אחותה שמרה סודהיא    

 המלכה שמרה סוד כדי להגן על עמה ועוד. 

כל כך הרבה פעמים אני מאוכזבת מעצמי שאני לא    

מספיק חיה את הערכים שלי.: לא מספיק משקיעה, 

לא מספיק נותנת, לא מספיק מתפללת. אז נכון, זה 

אבל רחל  - לא מוריד מהאחריות שלי להשתפר

קווה! יש ערכים חזקים אמנו מלמדת אותי שיש ת

שעברו אלינו כי אנחנו צאצאיהם . יש  -באבותינו

תכונות מדהימות בילדינו שגם אם אנחנו לא מהווים 

עדיין לא נכבה את הטוב  -דוגמה אישית מספיקה

 הזה שיש בהם!

 

וון? שנדע להעריך את מה מה אאחל לחודש חש

 להנות מזה.שיש לנו ו

 ומחוברים להורינו. שנהיה בריאים 

 כרמימיכל 
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 הט  ר  צ   תב  ז  ע  

לא הרחק מן העיר  ,יער ראש העיןב אולוגייארכ ואתר קטן קדום יישוב חורבות הן הט  ר  צ   תב  ז  ע  

 )מבצר אנטיפטריס( .אפק הקדומה

הישוב  ר.ישוב עונתי ששימש את הפלאחים בזמן החריש והקצי  זוב,ע מקור השם עזבת צרטה הוא בכך שהמקום היה

ששוכן מצפון  ,סרטא שכן כנראה על קרקע שהייתה שייכת לכפר הערביהזמני הזה 

הכפר סרטא כנראה משמר  -אגב .ןקילומטרים מזרחית לראש העי 13-כ ,ןברוכיל

איך שם של מקום מתגלגל ממקום  מגניבאת השם צרידה שנמצאת ליד פדואל 

 למקום.....

התקופה הישראלית של  ערכו באתר נמצאו שרידים מןנאולוגיות שיבחפירות ארכ

 ,בית ארבעת המרחבים בין היתר נמצא במקום הכניסה לארץ ומתקופת המלכים.

והמילה האחרונה של האדריכלות של אותה שהוא סממן להתיישבות ישראלית 

המעידות על כלכלתו. התושבים בו חיו כנראה חיים חקלאים ראשונים, וייתכן לאיסוף תבואה   וממגורות תקופה

 .למחצה-נוודיים

ומכילה את כל אותיות  חתיכת חרס(  (אוסטרקון באתר נמצאה כתובת המכונה "כתובת אבן העזר" והיא נרשמה על

ממצא זה הוא כנראה  .העתיק לכתובת חשיבות בחקר האלפבית . בכתב עברי קדום בית-האלף

 סיון של תלמיד ישראלי צעיר ללמוד לכתובינ

 

 -אבן העזר

  .יש המזהים את עזבת צרטה עם היישוב אבן העזר המוזכר במקרא

כשהם חונים במקום המכונה "האבן העזר" ואילו  ,שתיםילמלחמה בפל בני ישראל צאוי, לפי המתואר בספר שמואל

  .שתים חונים באפקיהפל

לא ברור אם הייתה זו מלחמת מגן נגד תוקפנות פלשתית או להפך, אך ככל הנראה הייתה ההתנגשות תוצר  מהפסוקים 

 .להשתחרר מכבלי השלטון הפלשתי הר אפרים של ניסיונם של העברים יושבי

הקרב הם נשאו עמם לקרב השני הראשון הובסו בני ישראל ואיבדו כארבעת אלפים איש. כדי לתקן את תוצאות  בקרב

רוחם של הפלשתים נפלה, אך הם התעודדו בקריאה "התחזקו  .המשכן שם שכן ,את ארון הברית ממקום שבתו בשילה

 ישראל בני את והביסו יצאו," ונלחמתם לאנשים והייתם לכם עבדו רכאׁש לעברים תעבדו פן פלשתים יםוהיו לאנש

והפעם הפילו מישראל "שלושים אלף רגלי" ואף לקחו את ארון הברית בשבי. הידיעה על האסון ועל מות  נוספת פעם

מוזכר בתחילת הסיפור, אך לא במהלכו, דבר המצביע על  שמואל הנביא .עלי הכהן בניו, חפני ופנחס, הביאה למותו של

 רב את חורבנה של שילה והמשכן ששכן בה.כך שהקרב נערך לפני הפיכתו של שמואל למנהיג. ככל הנראה הוליד הק

הקרב באבן העזר נחשב לנקודת מפנה במאבק בין ישראל לפלשתים ומסמן ככל הנראה את ראשיתה של תקופה בה 

 . הצליחו הפלשתים לחדור מזרחה, אל עומק נחלת אפרים ובנימין ולהגביר את שליטתם בישראל

בעקבות איש ישראל שרץ לאחר אותו קרב כדיי לבשר לעלי  על אגב, מרתון התנ"ך מראש העין לשילה הוא 

  (משום מה חוגגים את זה ) ההפסד.....
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 קלרמןמשפחת 
 

, סטודנט להנדסת חשמל 25ישי, בקרוב בן  הוא:

 .באריאל, במקור מאבני חפץ

 

, בהכשרתי מורה להיסטוריה, 24הלל, בת  היא:

 כיום עובדת בישיבה בישוב, במקור מפ"ת

 

 1.2שקד בת  2.4עוז בן  יורשי העצר:

 

גרים בשכונת מצפה שמש  מתגוררים ב:

)המדהימה!(, כן זה פה בישוב אי שם מתחת 

 ..ומחכים כבר להכנס לבית שלנו. לצרפתים

 

 זה ארוך מדי, אבל ההיכרות הראשונה אי שם באזור כיתה ט' ע"י חברים משותפים ומסע של בנ"ע איך הכרתם?

)כמובן( והמשיך בזה שישי למד בדרכי נעם פ"ת מרחק הליכה מהבית שלי. אחרי שנים של און ואוף זה הפך לרשמי 

  ��סטית והוא שמיניסט. בקרוב חוגגים יום נישואים רביעייכשאני הייתי כבר שביע

 

 מעונות מכללת אורות אלקנהמאיפה הגעתם לברוכין: 

 

 חוגגים כאן שנהממש עכשיו  פז"ם בברוכין:

 

בת דודה של אמא של ישי גרה פה )משפחת שבח היקרה( ואני זוכרת את הפעם הראשונה  איך שמעתם על ברוכין?

והוא הראה לי איפה זה ברוכין על המפה. באותם ימים זה היה נראה  5שנסענו יחד לפני כמה שנים טובות על כביש 

 ..שאפילו אין חשמל בישוב בשעות הלילה

 

 ספרו על מקרה מצחיק / מפדח שקרה לכם:

 ..לא מצליחים להזכר באחד כזה

 

 תחביב מעניין

ת יאני נהנ .ממש אלה שכולם שונאים. וחישובי כספים, תלושי שכר ומשכנתאות -ישי אוהב בירוקטיות לטפל בהן

 ..לתפור בשעות הפנאי, בעיקר לילדים

 

 ..יקים, אין משהו מיוחדמסורת משפחתית 

 

 מנגל סטייקים צלעות כבש דברים הייתם לוקחים אתכם לאי בודד? 3אלו 

 

 !נחת ולקחת הכל בקלות פרגנו בטיפ לשדרוג החיים!

 

 שישי בבוקר, קפה זוגי בביגה אריאל או פרש ראש העין המלצה למקום בילוי קרוב )לילדים / זוגות(:

 

 ..הקורונה והכל יחזור אל מקומו בשלוםבתכלס, שתעבור  רעיון לחיזוק הקשר בין התושבים בברוכין:
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 המלצות למבוגרים

קבוצות שיער  3-בדומה לצמה שמורכבת מ "הצמה",לאחרונה קראתי ספר קצר ויפה מאוד בשם 

סיפורים של נשים שונות מיבשות שונות ועולמות שונים לחלוטין,  3ששזורות זו בזו, בספר יש 

 לכאורה נראה שהן לעולם לא יפגשו אבל כשמגיעים לסוף הספר מבינים את ההקשר. 

ם, הרעיון הכללי הוא העצמה נשית וזה חוזר בכל שלושת הסיפורים אבל לא הספר מעניין מאוד וזור

 הנשים. אני אהבתי מאוד.  3בצורה טרחנית אלא תוך כדי הסיפור של 

 

של אשר קרביץ . )מי שזוכר את  "לכתוב כמו אלוהים"עוד ספר ממש מעניין שקראתי לאחרונה הוא 

פרטי בעזרת ה'"(, קרביץ יודע לספר סיפור טוב, לא "הכלב היהודי" שלו ואת "קלמן ליפסקינד חוקר 

לפעמים קצת לא אמין  .יכולה להרחיב על העלילה כדי לא לקלקל , הוא מלא שנינויות, חמוד ומצחיק

 אבל למי אכפת, כיף לקרוא. ממליצה בחום.

 המלצות לילדים ונוער

בתקופת ימי הביניים , שמתרחש  )אריאלה בנקיר. ספר פנטזיה ישראלי )כן , כן "הזמן השבור"

מיקי , גיבורת הסיפור "נשאבת" אל תוך ספר בספריה ומוצאת את  –מסגרת העלילה קצת נדושה 

עצמה בימי הביניים, היא מבינה שלא הגיעה לשם סתם , מוצאת חברים חדשים ומתגלגלת לפיתרון 

 של תעלומה שקשורה לחייה הקודמים. 

ש לו המשך שמתרחש בזמן ומקום אחרים ונקרא "הזמן ספר מקסים! כתוב טוב, מעניין ומותח. י

 ומעלה.  14אל העיר האפלה" ולמיטב ידיעתי מתוכנן לו גם ספר שלישי. מתאים מגיל  -השבור  

 

 תמי שם טוב.  "אני לא עוזב"

שירוץ לקרוא דחוף, אחד  -"אני לא גנב" יאהב ממש. ומי שלא   -מי שקרא את הספר הקודם בסדרה  

 בים שנכתבו לילדים ונוער . הספרים הטו

גם הספר השני לא נופל ממנו, העלילה מספרת על אי'צו ורוזי , חלק מחבורת ילדים מבית היתומים 

של יאנוש קורצ'ק, הם מוצאים את עצמם ביחד במסע בלתי אפשרי לארץ ישראל וחייבים לשתף 

ריה ועל הדרך המדהימה בה התנהל בית פעולה כדי לשרוד , גם בספר הזה כמו בקודמו אפשר ללמוד הרבה היסטו

היתומים של קורצ'ק. הספר מסופר בצורה כל כך יפה וקולחת , הדמויות נוגעות ללב ולימוד ההיסטוריה הוא בונוס. 

 ומעלה.  10ספר מקסים מקסים!! גם מבוגרים ייהנו. מתאים מגיל 

 אפי הלינגר
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 בר-פיצה

 נעים להכיר!

, אבא לארבעה, שני בנים ושתי בנות. 35משה דגיאן, בן 

, בעלייה השנייה המשותפת 2018הגענו מצרפת בקיץ 

 של משפחות הצרפתים ביישוב.

 

 ספר לנו על העסק

העסק הוא פיצה בר. אני מגיע לאירועים שונים קטנים 

בת מצווה, בריתות, שבע ברכות ועוד, -וגדולים. בר

עימות המוכנות במקום. מקים דוכן פיצות טריות וט

 תוספות מפנקות ופיצות חופשי. נסו ותהנו!

 

 עבודות קודמות לפני שקפצת למים?

ספר, בכל העבודות שלי עסקתי בבישול ואפייה, בבית 

פיצריה ואפילו מנהל מטבח בבית אבות. כשעליתי לארץ 

עבדתי כשנה במאפיית 'מחמצת' בברקן בתור טבח 

לעובדי המפעל, לאחר מכן פתחתי את העסק שלי, 

 בר.-הפיצה

 

 איפור מקצועי –אביה ברוקנטל 

 נעים להכיר!

ילדים. בעלת עסק  4אביה ברוקנטל, נשואה לאבישי. 

עים, סדנאות איפור לאיפור מקצועי לאירו

אישיות/קבוצתיות, רכישת מוצרי איפור והתאמה 

 אישית.

 

 איך הגעת לעיסוק הנוכחי?

כשלמדתי באוניברסיטה היתה שביתה גדולה, ובדיוק 

התחתנו, אבישי היה בצבא וממש השתעממתי.. אמא 

שלי המליצה לי ללכת לקורס שאני אוהבת, ומאז ועד 

 היום עוסקת באיפור.  

 

 

 

  י אוהבת בעבודה שלך?מה את הכ
אני אוהבת להיות ברגעים הכל כך 

מיוחדים האלה לפני אירוע מרגש, 

להרגיע, לפנק ולשמוח ביחד. ובמיוחד 

שמחה לראות את ההתרגשות של 

 הלקוחות שלי והשמחה לאחר האיפור. 

 

 שירות מיוחד שהיית רוצה להמליץ עליו?

חדש חדש אצלי בברוכין, ניתן לרכוש מוצרי איפור 

. מוצרים איכותיים ושווים, עם  בית 'עדה לזורגן'מ

 המלצות שלי והתאמה אישית לעור שלכן.

 

 

 

 לקראת החגים נפגשנו עם הנוער בעיקר בזום.

בני נוער ועל פי  20נפגשנו גם פנים אל פנים עד 

 הכללים.

למדנו לקראת ראש השנה ויום כיפור על הכוח הפנימי 

 שבנו, על הנשמה.

בנוסף, הנוער המשיך במסורת של מירוץ ברוכין לזכר 

אריאל דרסינובר ז"ל. דאגנו למירוץ יחידים תחת כל 

 מגבלות הקורונה.

וד מושקע לכל בליל הושענא רבה אירגנו ערב לימ

 הנוער וחילקנו אותם לקבוצות על פי כללי הקורונה.

תודה רבה לכל מי שלקח חלק בערב זה והעביר שיעור 

מפגש שכולו  -לנוער, זה היה משמעותי מאוד עבורם 

מואר באורה של תורה, מפיח תקווה ומחזק אותם 

 בתקופה מורכבת זו.

בשבועיים הקרובים נמשיך עם מפגשי הזום ועם 

בני נוער, מקווים  20שים מצומצמים של עד מפג

 שלאט לאט נוכל לחזור למפגשים רגילים.

 -שנה טובה וברוכה לכולנו, מיכאל, הדר, יאיר ויסכה 

 רכזי הנוער.

ובהזדמנות זו נאחל מזל טוב גדול להדר עברוני 

 להולדת הבן:(
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וולטר מישל מאוניברסיטת סטנפורד פיתח בשנות 

 השישים את מבחן המרשמלו. במבחן זה הוכנסו ילדים

 .לחדר עם צלחת עליה מונח מרשמלו וילדות בני ארבע

ההנחיה הייתה ברורה, בידכם שתי ברירות: אתם 

יכולים לאכול כעת את המרשמלו או לחכות זמן מה 

בכל פעם שהילדים קיבלו  ותקבלו מרשמלו נוסף.

מרשמלו נוסף הם קיבלו את אותה ההנחיה: אכלו כעת 

או קבלו מרשמלו נוסף בעוד זמן מה. לימים התברר כי 

צטיינו ילדים שכבשו את יצרם ועמדו במבחן ה

בלימודים והגיעו להישגים גבוהים יותר בחיים עצמם. 

 מדעית. מסתבר שאיפוק זה כוח, זה מוכח. 

כשקוראים את חטא אדם וחווה אי אפשר שלא לחשוב 

על ניסיון זה, אלא בשונה מהמרשמלו אדם וחווה שהו 

בגן עדן ולא בחדר לבד, בפניהם הונחו כל טוב 

ט אחד, עץ הדעת. שבעולם וההגבלה הייתה רק על פרי

אפשר לתמוה על אדם וחוה שבאותו היום שהונחו בגן 

עדן חטאו ואכלו מעץ הדעת. אולם, אפשר גם לשאול 

את עצמנו, האם בכלל הייתה להם את היכולת לעמוד 

 במבחן? ואולי בכלל יש כאן מבחן אחר.

מפרשים רבים דנים בחטא אדם וחוה ומסבירים מה 

לות'' הרב יהושע היה חטאם, בספר ''אשיב ממצו

של אדם וחוה לא  םשפירא מציע הסבר מעניין. חטא

אופן שבו בחרו להתנהל היה בעצם האכילה, אלא ב

לאחריה. הקב''ה מתגלה לאדם ושואל אותו ''איכה''?, 

יש כאן הזדמנות לקחת אחריות אישית ולהצטער על 

החטא במקום זה אדם מפנה אצבע מאשימה לחוה. חוה 

 לנחש.  מפנה אצבע מאשימה

האחריות נעדרת. התיקון לחטא האדם הראשון טמון 

באופן שבו בוחרים לקום ממשברים, להתמודד עם 

החמצות והחטאות בחיים. האשמה ובריחה או הודאה 

ולקיחת אחריות. נדמה שהדברים מהדהדים עד ימנו, 

צדיק הוא לא אדם חף מטעויות, אלא הוא אחד כזה 

 יק וקם''. שיודע לקום מהן. ''שבע יפול צד

 אלחנן כהן ששון

 
 
 

 
 
 

 

 הורים יקרים וחניכים אהובים!

בסופו של חג קצת שונה ממה שאנחנו מכירם אבל כיפי 

 לא פחות! קצת מסכמים את מה שהיה לנו..

אז התחלנו בערכות עם יצירה מהממת ומשחק משפחתי 

 לכבוד החג

ומשם לתחרות השרשרת הכי ארוכה, עם הזוכים 

התותחים שלנו: משפחת בראון, משפחת ברסטון 

 ומשפחות שבח גנוט בן שלומי ויהושוע התותחים!!

משם ללימוד יומי על החג עם שאלות, שכל הכבוד ענק 

 מגיע לשלו הרכז נחשון ולצוות שעבדו איתו על זה.

ה המשכנו למסע סוכות שווה ממש עם משחר בריח

 מאתגר במיוחד! והופעה מטורפת של חנן בן ארי!!

והזוכים בחדר בריחה במסע הם נטע אהרון וארז אונגר 

 האלופים!!

גמרנו את החג בערב הושענא רבה אזורי עם שיחות 

 מיוחדות והופעה של מתי שריקי.

 

וכאן עם הפנים קדימה לשבוע הקרוב: בעזרת ה' מחכה 

ילה סניפית לנו משחק סניפי מטורף ויום של תפ

להחלמת חולי עם ישראל, וכמובן בתפילות לחודש 

ארגון הכי שווה שיש:(כיף גדול לאט לאט להכיר יותר, 

מקוויםמאוד שהסגר קרוב לסיות ונחזור להפגש 

 בשמחה רבה!

 אוהבים מאוד ומתגעגעים אליכם

סגל תשפ"א שלו רינת טליה ורעות הקומונרית
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 םועדת קליטת פני

  ה אנחנו מתקדמים לקראת הקליטה הצפויה ממש בקרוב!ב"

בשבועות האחרונים פנינו אליכם בבקשה להיות שותפים לתהליך, ע"י התנדבות ללוות קליטת בנין או לסייע במשימות 

  ספציפיות.

  שמחנו ב"ה לראות את ההתגייסות היפה, הרצון לקחת חלק, להשפיע ולהפיץ את הטוב בברוכין.

 השבוע בשעה טובה התקיים מפגש ראשון )בזום( עם המשפחות שהתנדבו ללוות קליטה של בניין.  ביום שלישי

 ��היתה נוכחות יפה והתרגשות באוויר! 

  בהמשך ניצור קשר גם עם המשפחות שהתנדבו למשימה ספציפית ונכניס גם אותן לעניינים.

  .��נו ומרצו לטובת העניין! אנחנו רוצות לומר תודה רבה ויישר כוח ענק לכל מי שמנדב מזמ

נשמח "ה הצלחנו לגייס משפחות שיענו על הצורך בשלב הקליטה הראשוני של אמנה ותחילת הקליטה של אמפה. ב

  , ב"ה צפויים לנו חודשי קליטה מבורכים!מאוד לעוד מתנדבים שנוכל להיעזר בהם בשלבי הקליטה הבאים

  מוזמנים בשמחה לפנות לאחת מחברות הועדה.

 

  ברוכין תהיו!

  ועדת קליטת פנים

 

נירית משרקי )יו"ר(, גבריאלה הוכברג, דגנית דדש, הלל קלרמן, יעל אטיין, יעל סהל, מוריה ביג'אווי, נעמה דביר, 

 רעות דנינו, רעות סלע, שיר גרינברג ושירה מנחם.

 

 ועדת חברה וקהילה

 ישובי, -פחתי מנקים את הישוב יחד! השבוע נקיים בעז"ה מבצע נקיון מש

 פרטים על חלוקת אחריות השכונות ונציגי השכונה שאצלהם מקבלים שוברים חפורסמו במייל.

 מחכים לכם! ועדת חברה וקהילה.
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