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 למצוא חן

בראשית עוד לפני שהוא מתואר כצדיק, מצא חן  פרשת נח, כפי שמופיע בסוף

 .'בעיני ה

לכאורה מתוארת כאן החלטה שרירותית שאינה תלויה בעשיה או אי עשיה 

עד  נח עדיין לא מתארת את צדקתו שלעצמו, שהרי כאמור התורה  נח של

 .פרשתנו לתחילת

אומר שמישהו מוצא חן בעיני "למצוא חן". כשאני  –ה אך הבה ונעיין בביטוי ז

אני מתכוון לומר שאני מחבב אותו או אוהב אותו, אך האמת היא, שפשט הביטוי 

מוצא חן בעיני ה' אות הוא שהוא מחפש את החן  נח הוא שהחן נמצא אצלי. אם

 .הזה, ומצליח למצוא אותו )ב"עיניים" של ה'(

חסד, אך הב הרוצה בתיקון, מבט של חן והקב"ה מתייחס למציאות במבט או

 .נח היחיד שמחפש את המבט הזה בכל העולם כולו הוא

מתואר כשונה מבני דורו כבר בעצם העובדה שהוא )מחפש  יוצא אפוא שנח

 '.ו(מוצא חן בעיני ה

גדול: האופן בו אני מסתכל על הזולת הוא המשפיע אם ניתן ללמוד מזה מוסר 

 לא באהבת חינם )החן של הזולת(מאני מתהוא מוצא חן בעיניי... 

על שכננו ועל עצמנו וכל המציאות  ,הבה ונביט במבט של חן על בנינו ובנותינו

 .תמצא חן בעיננו

 
 

 הרב משה פליקס
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 .אחרי החגים יתחדש הכל

 יתחדשו וישובו ימי החול

 האוויר, העפר, המטר והאש

 ,גם אתה

 ,גם אתה

  .תתחדש

 )נעמי שמר(

ב"ה זכינו ואנו בישוב באמת ממשיכים להתחדש ולהנות מבואם של תושבים 

 חדשים מאחלים לכולם יישוב טוב וקליטה נעימה!

 זו הזדמנות לעצור ולהגיד תודה!

מארגני המניינים, לכל הגבאים והעוסקים במלאכה שדאגו שחגי תשרי תודה לכל 

 יעברו על כולנו בצורה הנעימה והטובה ביותר.

 שמחים בשמחת החתנים בכל המניינים:

 



 ברוכיתון חשון

3 
 

 'בית לחיים'

 את הבית.בשעה טובה ובעז"ה שמחים לפתוח השבוע ביום שלישי 

 היות תושבות שלנו.בית לחיים הינו בית לבנות עם צרכים מיוחדים שיהפכו ל

 בנות הבית מלוות על ידי עמותת עלי שיח ועל ידי צוות מדריכות וצוות טיפולי.

 ,תושבי הישוב מוזמנים להצטרף לקבלת הפנים בקישור שנשלח בטלגרם

 וכמובן להצטרף להתנדבות בבית.

אפשרויות נוספות להתנדבות ואירוח בהמשך לאחר התאקלמות הבנות, נפרסם 

 הבנות.של 

 נאחל לבנות ולצוות הצלחה גדולה בקליטה וישוב טוב!

 מתחברים לשורשים

שנה לעלית המשפחות לישוב, ערב  22את כל התושבים לערב לציון  יםמזמינאנו 

 עמית סגל. קישור להרשמה באתר ובטלגרם. נשמח לראותכם! –עם מרצה אורח 
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 נפגשים על קפה

מה שיצר לנו ב"ה זכות גדולה  –השנה זכינו לקבל לישוב הורים של תושבים 

שיש לנו אזרחים ותיקים בישוב. האזרחים הותיקים נפגשים פעם בשבועיים 

למפגש עם הרצאה או סדנא  וזו הזדמנות להגיד תודה לכל מי שהעביר עד כה 

אלי הלפרן,  מפגשים: הרב וטלי הילביץ שאירוחו אותנו בביתם למפגש הראשון,

ישראל הלינגר ואיציק דוידסון, בעז"ה אנו ממשיכים ומזמינים תושבים נוספים 

 להעשיר אותנו בידע ובחוויה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בטחון

בקרוב בעז"ה תתחיל  .תודה לכל התושבים שהכניסו את מספרי הרכבים

המערכת לפעול ולזהות את מספרי הרכב. הודעה מסודרת תשלח עם תחילת 

 הפעלת המערכת.

 בש"ץר-עמישי
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 ועדת תקשורת

 קל לשמור על קשר! –בזכותכם 

 המערכת היישובית שלנו מצליחה ובגדול. שימו לב לנתונים הבאים:

 870מספר ידיעות בחודש האחרון: 

 693מספר נמענים: 

 89%שהם  618מחוברים לאפליקציה: מתוכם 

תודה על ההערות והעזרה עם המערכת. חלק מבקשות השיפורים שקיבלתי יעלו 

 .בימים הקרובים. אנחנו בשלבים סופיים של הטמעת המערכתב"ה לאויר 

 מתחילים להתרגל לתקשורת החדשה.

 בקרוב יתקיים ערב הסבר ועזרה למי שעדיין זקוק לזה.

 כמה טיפים שיוכלו לעזור לכולנו.

של כל ההודעה שנשלחו באותו  סיכום יוםנשלח  20:00בכל יום בשעה  •

"הגדרות < תן להוסיף/ להסיר אותו יום. לא כולם מנויים לסיכום יום. ני

 תדירות העדכונים"

במקום/ בנוסף  שירות למיילעדכונים ילקבל את כל הלמי שמעדיף  •

בתחתית המייל של הסיכום היומי ניתן ללחוץ על "פרופיל  –לטלגרם 

אני מעוניין לקבל ידיעות חדשות  אישי" ושם בתחתית העמוד ללחוץ על "

 "באופן מיידי

פשוט  –ברוכין באמצעות הטלגרם  לפון של תושבמספר טלמציאת  •

להתחיל לכתוב את שמו בחלון הצ'אט וללחוץ על שליחת הודעה. יפתח 

לכם תפריט שישאל מה אתם מעוניינים לעשות עם המידע ששלחת? האם 

לשלוח כ"הודעה ציבורית" האם "חיפוש תושב" או לפתוח "קריאת 

במידה והתושב נרשם  שרות". אנחנו כמובן צריכים "חיפוש תושב".

 למערכת תוכלו לראות את מספר הטלפון שלו או לשלוח לו הודעה אישית.

כל תושב רשום רשאי להוסיף את העסק שלו/ גמ"ח בבעלותו/ בני בית  •

" שלנו. להוספת עסק אינדקס עסקיםשמעוניינים לעשות בייביסיטר בתוך "

לחצו בטלגרם על "הגדרות < העסקים שלי" והמשיכו לפי התפריט. לכל 

ממליץ מאוד  –תוים של פירוט  300עסק ניתן להוסיף כותרת וכן עד 

 להוסיף פירוט כדי שיוכלו לדעת מה אתם בדיוק עושים.
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טיפ אחרון להפעם: אני מאוד ממליץ לכולם בין אם משתמשים בטלגרם  •

שלנו בדף הבית של  קיצור דרך לאתר האינטרנטלעשות  –לא  ובין אם

, באנדרואיד לוחצים bruchin.co.ilהטלפון. נכנסים לאתר דרך הטלפון 

בדרך כלל שלוש  - בחלק העליון שלו על פתיחת התפריט של הדפדפן

נקודות )לא התפריט של האתר( ולוחצים על "הוסף לדף הבית". עכשיו 

ל אפליקציה רגילה בשביל להכנס ישירות לאתר יהיה לכם אייקון כמו ש

שלנו. לפעמים הקריאה והשימוש יותר נוחים בכלל דרך האתר שמותאם 

 כמובן לטלפונים.

 רעיון לשיפור, מוזמנים לפנות אלי /עזרהלכל בעיה טכנית/ 

 0507564717 -יגאל זמיר 

 

 שיםועדת דת נ
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החורף מתקרב. מרגישים זאת בכל המובנים. החגים הסתיימו , האוויר מתקרר 

 והימים מתקצרים.

 חורף. 

 ידוע שיש אנשים של חורף ויש אנשים ש...פחות. ובכל זאת כולנו נדרשים

להתמודד איתו, עם אותו הדבר. זה נראה קצת מוזר בתקופה שלנו שאנחנו 

מרגילים את עצמינו שכל אחד הוא שונה ולכל אחד התמודדויות שונות. אני 

פוגשת הורים שרואים בילדים שלהם יכולות גבוהות לגבי דברים מסוימים 

קשים ולעומת זאת יכולות מועטות או אפילו אי יכולות בתחומים אחרים ומב

ופתאום בא הטבע ומלמד אותנו שכולנו ניצבים  -למנוע התמודדות כזו או אחרת

בפני אותם דברים ושלפעמים )לצערנו ( אין לנו שליטה על ההתמודדויות 

 שיבואו. 

 אז מה בכל זאת אנחנו יכולים לקחת מזה לחיים שלנו? 

קרר החורף לא מגיע כך פתאום, אנחנו נכנסים אליו בהדרגה : מת : הכנה .1

  -בחוץ, מתחילים להוציא סוודרים, להפעיל פחות מזגנים , לשתות יותר תה ועוד

כל משפחה וההכנה שלה. כשהייתי מורה מתלמדת זכיתי ללמוד ממורה ותיקה 

ומקסימה שאמרה לי: את לא יכולה לשלוט בכל המשתנים : התלמידים יכולים 

, עם קושי או משהו להגיע במצב רוח שלא מתאים ללמידה, אחרי שיעור ספורט

אבל את יכולה להגיע הכי מוכנה שאפשר לשיעור: לדעת את  –שמסיח את דעתם 

החומר, להכין את הדפים והמהלך, לחשוב מראש על פיתרון לאלו שברמה אחרת 

ועוד. זה לא אומר שיהיה בהכרח שיעור קל או שיעור משמעותי אבל זה אומר 

 סיכויים להשגת המטרה. שאת תגיעי עם יותר ביטחון ותגדילי את ה

גם ה' לא הביא את המבול בבת אחת ונתן הזדמנות לנח ולכל החיים אז להתכונן. 

לחורף: קונה בגדים, בודקת  -ומה אני עושה עם זה? אני מכינה מה שאני יכולה

ארונות, מכינה שמיכה בסלון להתכרבלות הילדים בבוקר ועוד. ואיך זה קשור 

וקדמת תעזור ותקטין התנגדויות והתמודדויות. לחינוך? הרבה פעמים הכנה מ

אתם יודעים שיש לכם קושי בנסיעה ברכב? תכינו מראש דברים שיחכו במקום 

נגיש לנסיעה רגועה יותר. הילדים חוזרים מהפנימיה ואת יודעת שיש משהו 

שישמח אותם במיוחד ושאת יכולה להכין ולא ייקח ממך יותר מדי כוחות? תכיני 
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יש ילדים שאם  -זמן שנח לך. ההכנה היא גם טכנית וגם נפשיתאותו מראש, ב

 נעזור להם לצלוח אותו בצורה המיטבית . –נדבר ונכין אותם לקראת אתגר 

: אנחנו מתפללים על הגשם. זה נראה לנו ברור כי כך אנחנו  תפילה  .2

רגילים . אבל האם זה ברור? הרי כביכול גשם זה טבעי ואין לנו יכולת להשפיע 

כאנשים מאמינים אנחנו יודעים  -. ברור שהמילה כביכול היא התשובהעליו

אמא למתבגרת שבאמת ניסתה  שלמעשים ולתפילות שלנו יש כח. הגיעה אלי

הכל ועדיין הקשר שלה עם הבת שלה מאוד בעייתי והבת מסרבת לקבל את 

עזרתה למרות שבטוח היא צריכה. כשהאמא סיפרה לי שהיא משתגעת מדאגה 

מה את יכולה לעשות ושמחתי בשבילה כשהיא  -ה מה לעשות שאלתי אותהואין ל

היא תתחיל להגיד תהילים. כמובן שעשינו יחד  –אמרה שבמקום להשתגע 

תהליך עמוק ומשמעותי אך אל לנו לשכוח את השותף השלישי הקיים והמחכה 

נו ולבקש הקב"ה. אנחנו צריכים להקפיד ולהשתדל לעשות את חלק -לתפילתינו

 ממנו שיעשה את שלו. בתפילות. 

 -אם הטבע והקב"ה מעמיד אותנו בפני העובדה הזו -הבנה שזה אפשרי  .3

יהיה חורף, יהיה גשם, יהיה קר. כנראה שזה אפשרי בשבילנו לעבור אותו. נכון, 

זה לא פשוט. עם ילדים קטנים שצריך לקחת אותם למעון, לגן, לבית הספר וגם 

ם או לאוטובוסים וצריכים להספיק לעשות לא עם גדולים שמחכים בטרמפי

אני מביטה לשמים ואומרת  –דברים שלפעמים קשה לעשותם בגשם. כשקשה לי 

 זה אפשרי ומה שאני זה מספיק בשביל לעבור את זה.  -לעצמי : אם זה כאן

: בחורף הגינה שלי ריקה והרבה פרחים וצמחים נראים  אמון ביכולותינו  .4

כי לא רואים.  -ודע יכול לטעות ולחשוב שאין תקווהעלובים ומסכנים. מי שלא י

כמו  -אבל כולנו יודעים שבחורף התהליך מתרחש בעומק שלו מתחת לפני השטח

זה  -בחינוך. אמרתי משהו לבן שלי והוא לא עשה? זה לא אומר שזה לא נכנס

שם וזה יחכה לרגע הנכון כדי לבצבץ ולצמוח. עשיתי משהו עם הילדים והם לא 

אלו  -)שזה די מבאס כאמא למתבגרים( זה לא אומר שזה היה לשווא זוכרים

 השורשים שיחזקו אותם לעתיד. 

גם בחורף אנחנו כאן. חברים ושכנים. צריך לדעת שבעולם  - קהילה  .5

 –מוכרת תופעה של התגברות דיכאון ועצבות בחורף. עם כל הקושי והאתגר 

 -ייך והגשת עזרה. וכמובןהתבוננו סביב, תשלחו הודעת התעניינות, סמיילי מח

 אל תתביישו לפנות ולבקש כשאתם זקוקים לכך. 

 
 חורף טוב

 מיכל כרמי
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 חודש מרחשון

 .להתכנס הביתה, מתחילים להתפלל על הגשמים

השנה הזו כמו נלחמנו לצאת למרות שלכולם היה ברור שהמסר הוא להכנס 

 גרה. נלחמנו על שיגרה, למרות כל הסיכויים לש .פנימה

 נגמרו החגים, מועקה מזדחלת, מה תביא איתה השנה? 

זע העולם חשון הנקרא "ירח בול" התחיל המבול ומאז כל שנה הזדעדש בחו

מפחד המבול בחשון. עד שבימי שלמה הסתיימה בנית בית המקדש בחשון ושקטה 

נה גם הבית השלישי, חודש של תקווה האדמה. בחודש זה, אומרים חז"ל, יב

 גדולה.

חג לעגלים אך גם "מר" מלשון מרירות, על שבחודש זה בדה ירבעם בן נבט 

ים, הרי כל השנה החולפת בט"ו חשון על מנת להפריד בין חלקי העם. כמה מתא

 סימנה היה לשמור בכל הכוח על בין אדם לחברו, לא ליפול לשנאת חינם...

ספר התודעה(. באמת חודש מבלבל... איך לא נשאבים לתוהו בול זה גם בלבול )

 ובוהו של העולם הזה?

רחשות באויר, בזיכרון פילות של תשרי, שעדיין מ"מרחשון" נאחזים ברחש הת

 המתוק של הסוכה, בריח האתרוג, בחום החיבוק של ספר התורה... 

מרחשון אמר ה"פרי צדיק": "והנה בכל חודש יש עניין מיוחד לעסוק וחודש 

כי   העסק להתחזק להחל לקום מהנפילה ולהכניס עצמו לקדושה ביראת השם"

ום, ליצור חיבור במקום פירוד, לזכור את היש, את כל בחודש הזה העניין הוא לק

 הטוב שעוד לפנינו!

חודש בול גם מלשון יבול, שבו מכניסים את היבול מפני הגשמים. זה הזמן 

הנפלא שלנו ולהתפלל: רבונו של עולם, אנחנו  להכנס הביתה, להסתכל על היבול

הזוגיות, על מתפללים אליך שתשמור לנו על היבול שלנו, על הילדים, על 

 הפרנסה ועל הבריאות. כמה שום דבר לא מובן מאליו!

תשמחי במה שיש וגם אם יש לך עוד שאיפות אל תתבלבלי ואל תיפלי ברוחך, 

 את בול במקום! 

 

 באהבה

  ל אריהאביגי
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 "אחרי החגים יתחדש הכל...

 "אחרי החגים אתחיל לרוץ פעמיים בשבוע באופן קבוע"

שמחת תורה אני מתחיל להקדיש חצי שעה יומית ללימוד אחרי "מיד 

 תורה..."

 "כשתגיע שגרת החורף אשקיע כל יום חצי שעה אישית עם אחד מהילדים"

לרשימת הרצונות והתקוות היקרה והחשובה  עוד הרבה שורותאפשר להוסיף 

 הזו.

 שנה חדשה, התחלות חדשות, שגרת חורף...הלב מתעורר ורוצה יותר.

 כאן דחיפה טבעית פנימית שנובעת מהגודל הנשמתי שקיים בנו. שיש ברור

 תקוות, שאיפות. כמו מעיין פנימי שנובע מתוכנו ומזרים רצונות,

 נו מכירים את הסיטואציה שבה אנוהחלק המצער בסיפור הזה הוא, שכול

מתחילים לממש את המטרה בהתלהבות רבה בימים/שבועות הראשונים של 

גיה וההתלהבות יורדות ואיתם גם ההתמדה מים האנרוהרבה פע, חשוון

 והמימוש...

 ?התלהבות ודעיכהכזה של גל מה עובר לנו בראש אחרי 

 "עזוב אותך, חבל על הציפיות והאכזבות, רד מזה "

 "אני רואה שלא התקדמתי בכלל! זה בדיוק אותו גל ששטף אותי בחשוון הקודם"

 מי, להתמיד... מבאס שככה אני...""מצער לראות שאני לא מצליח להרים את עצ

מחשבות כאלו ואחרות יוצרות תחושה קשה מאוד ובפועל עוצרות אותנו 

 אל עבר המטרות שעלו מתוכנו והן חשובות ויקרות לנו. מלהתקדם

  אז מה אפשר לעשות עם זה?!

 קודם כל, כמו המון דברים בחיים, הדבר תלוי בבחירה שלנו. 

 תנו.ה על הגל הזה עצמו ששטף אובידינו לבחור את זוית הראי

אם נבחר לסכם את הגל הזה במחשבות ואמירות שליליות שמתארות את 

והתקדמות מועטה וחוסר האונים שלנו אז כמובן שנקצור תחושות קשות  החולשה

 מאוד.

 של הגל,  ההתחלה, יש לנו אפשרות  לבחור למקד את המבט שלנו דווקא על אך
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 יים הפנימי שלנו.נות והתקוות מתוך מעיין החעל הנביעה המחודשת של הרצו

 אם נתבונן בפליאה, בהשתאות ובפירוט על כל רצון חדש שעלה, 

 על כל תקווה, חלום שנבט בעולמינו הפנימי, תיקון שצצה,-על כל שאיפת

 נוכל לתפוס ולקלוט שאכן יש בתוכנו מנוע פנימי אדיר שלא נח ולא שוקט לעולם

 סוקים שונים ומשוניםות של "מירוץ החיים" ועיואפילו אחרי תקופות ארוכ

 בתוך שגרה פחות או יותר קבועה.... המנוע הפנימי הזה ממשיך לרצות, 

האור  ממשיך לקוות, ממשיך לדחוף אותנו להוציא אל הפועל את האיכויות,

והטוב שהקב"ה נטע בנו. ומדובר באור הייחודי של כל אחד ואחת, שרק הוא 

 עולם כפי שתכנן וקבע הבורא יתברך.אמור ויכול להאיר ב

 יות עסוקים בהתבוננות במנוע האדיר שקיים בתוכנו, נוכל להרים את כשנבחר לה

הראש, להזדקף, לנשום עמוק ולהבין שאכן "אין שום יאוש בעולם כלל" ושגם 

אכזבה", זה לא אומר כלום על -עברו עלינו שנים רבות של גלי "תקווה אם

ות לנו לקדם היום, בהווה, את הרצונועל היכולת שהעצמית שלנו  האישיות

 והשאיפות שלנו.

בצורה כזו ניתן נוכחות ומקום לכל שביב של רצון ותקווה שעלתה בנו, נשקה 

 נטפח אותה ונאפשר לה לטפס, לצמוח ולהתעצם. אותה,

 ומה נעשה כדי שת'כלס נוכל לקחת את הטוב הזה ולממש, להתמיד, לבצע?!

 זה שקיים בנו, נוכל להתקדם עם ננות בטוב העצום המתוך הבחירה בהתבו

 "אוויר בריאות" לכיוון של עשיה פנימית וחיצונית שתאפשר לרצונות להתממש.

 מה זה אומר ,בעצם? על איזו עשיה מדובר?!

 יש עבודה פנימית ויש עבודה חיצונית.

 ת הנפש העוצמתיים כשאנחנו מדברים על הרצון אנחנו מדברים על אחד מכוחו

 !!! אי אפשר לעצור את הרצון.אנחנו תמיד רוציםביותר שהקב"ה ברא בנו. 

 זה בסיסי וקיומי כמו החיים עצמם.

 קצוות שונים: 2הגישה אל הרצון צריכה להיות במקביל מ 

 .הדמיון : שבו נמצאים החופש והמתיקות של הפנימימהקצה 

 ר.במציאות, כמו שרי : לתרגל את הרצון הספציפיהחיצונימהקצה 

 , שמבטאת חלקיקמטרה ממש קטנהאם כל אחד מאיתנו יבחר לו  והכי טוב,

 של אחד מהרצונות החדשים שהתעוררו בו לאחרונה, ועל זה יתחיל לתרגל את 
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 העבודה הזו. 

 כדי לחדד את הדברים בצורה בהירה ופרקטית ,ניקח לדוגמא את מה שרבים 

 נים: מאתנו כל כך רוצים אחרי כל השבתות והחגים האחרו

 להוריד כמה ק"ג מהמשקל..

 בשלב הראשון: מקדו לעצמכם את המטרה הגדולה בצורה בהירה:

 ק"ג תוך חודשיים בעזרת פעילות גופנית מסודרת " 8"אני רוצה להוריד 

 מטרה ממש קטנה לשבוע הקרוב:מתוך המטרה הזו קח לך 

זה  ובמקום"כל יום השבוע אני מוותר על נסיעה אחת ברכב בתוך הישוב  

 "לך ברגלהו

 המישורים: 2אחרי שמיקדת את המטרה השבועית הקטנה, העבודה תהיה ב

 : )יש הרבה כלים, אני מציע כאן אחד מיוחד ומתוק(עבודה פנימית

 מקד א. פנה לעצמך כמה דקות. שב במקום שקט, קח כמה נשימות עמוקות, תת

וקים בנשימה עד שתרגיש שאתה רגוע והמוח לא מתרוצץ לכל מיני עיס

 ופעילויות...

כעת הפעל את הדמיון )אם אתה לא זוכר איך עושים את זה כשאתה ער, לך 

 תציץ באחד מהילדים הקטנים שלך בזמן שהוא שקוע באיזה משחק עם עצמו...(

 וריד.הק"ג שרצית לה 8במצב שבו ירדו ממך  דמיין את עצמך

 ?איך אתה נראה מול המראה? איך ההרגשה כשאתה עולה במדרגות 

 איך התחושה לגלות שהמכנסיים נופלים ממך למרות שאתה מהדק את החגורה?

 איזה מחמאות אתה מקבל מאשתך? מהילדים? מאמא שלך? מהחברים בעבודה?

 לו שמע מה הם אומרים לך, ראה את החיוכים והפירגונים, כנס לתוך הסרט, כאי

 לב? שזה קורה עכשיו ממש. איך אתה מרגיש ? איזו שמחה ממלאת את ה

מה אתה אומר לעצמך לפני השינה ?.... השתדל להישאר בתוך המתיקות 

 הדמיונית הזו כמה שיותר זמן , תרשה לעצמך להתענג על זה.

 ככל שתיכנס יותר אל הסרט הדמיוני ותרגיש את המתיקות , כך הרצון הפנימי

ח ועוצמתי יותר והוא ידחף אותך באופן יותר חזק וממשי אל עבר יהיה נוכ

 המטרה.

ברגעי חולשה, תוכל תמיד להיזכר ברגע המתוק הזה שעלה בדמיון ולהחיות 

 .אותו
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 הדמיון הוא ויזואלי, תמונות, זה קורה כהרף עין. מהיר, חוויתי ועוצמתי.

 עבודה חיצונית:

 ותינעל עליה.  ךקח את המטרה השבועית הקטנה שהצבת לעצמ

 היא אמורה להיות קטנה, קלה לביצוע יומיומי, קצרה ושאתה לא סובל ממנה...

 דקות. 3. אפילו אם היא לוקחת רק פשוט תעשה אותה כל יום

 " זה צחוק....אני עושה צחוק מעצמי...אם תעלה לך מחשבה בסגנון של: 

 לם ממנה, זו סתםצורה...", תתעק"ג בשום  8דקות האלו לא יעזרו לי לרדת  3ה 

 מחשבה מחלישה, מחשבת היצר הרע שבא לייאש אותך ולהכשיל אותך.

 במקום זה, תאמר לעצמך: "זה משהו קטן, רק לשבוע הזה, קטן עלי..."

 השריר של הרצון יתחזק ויתעצם.ברגע שתעשה את זה יום ועוד יום, 

 ה מזה!להתבוננות על מה שעשית ותהנ, עצור רגע כשתסיים את השבוע הראשון

 תפרגן לעצמך, דבר על זה עם אשתך, עם הילדים והחברים, תחגוג את זה, קבל 

 פרגונים בהנאה... מתוך הטוב הזה תתמלא בכוח פנימי לבחור את המטרה הקצת 

. עבוד בהדרגה אל תתפתה להגדיל יותר מידייותר גדולה לשבוע הקרוב. 

 ובהתמדה.

-" מפיל אותנו בדר"כ אל ה"לאיוניסטי של "הכל או לא כלוםהפיתוי הפרפקצ

 .כלום"

העבודה המשולבת הזו: פנימית וחיצונית , תוכל לסייע לך להתקדם בבטחה אל 

 המטרה הגדולה שהצבת לעצמך. עבר

  סימום תצליח...קמה אכפת לך לנסות ? מ

 והנאה.  הזכר לעצמך תמיד :" מטרות גדולות , צעדים קטנים".  מאחל לך הצלחה

ל עם ישראל חורף בריא ,פורה , מלא בעשיה ברוכה ובטוב שיהיה לכולנו ולכ

 ב"ה.

 ישראל הלינגר

 מאמן אישי לגברים ונוער

  



 ברוכיתון חשון

14 
 

  

 בוטיק בית מלאכה" -סטודיו "אטלייה  –חינעם עוקבי א

 

  נעים להכיר

  ואמא לתומר נשואה,  אחינעם עוקבי

 .ויעלה, ישי, נעמי, אמונה, בניה ,חרותל

 

 תאיר בקצרה את העסק שלך

 .בוטיק בית מלאכה"  -אני בעלת סטודיו "אטלייה 

מפעילה סדנאות נגרות לבתי ספר, אולפנות, צוותי 

עבודה, בת מצוות ועוד ובנוסף  ערכות נגרות ועץ 

 לקבוצות ולבודדים  .

יות, ספסלים על רגל, נדנדות אז מה כוללות הסדנאות והערכות? ספסלי זולה, אדנ

 גינה, ארגזים מרופדים ועוד.

 

 עבודות קודמות לפני שקפצת למים?

 .מיציתי את התחוםו עבדתי במחשבים כשסיימתי את התואר

למדתי גם טיפול באמצעות בעלי חיים ובדקתי והתנסתי בתחומי אומנות שונים עד 

ארתי רק את התחום הזה התאהבתי ,התמקדתי ולאט לאט הש .שהגעתי לתחום הנגרות

ציור משחקי רצפה ופלייס מייקינג על קירות בתי  -נה נוספת שלי וגם עוד  אהבה קט

 ספר.

 

 מה את הכי אוהבת בעבודה שלך?

 אני הכי אוהבת את ההתלהבות של האנשים כשהם מסיימים לבנות מוצר. 

ות שלא למר -את הרצון שלהם לבנות פרגולה מיד אחרי שסיימו לבנות ספסל זולה 

 ידעו להחזיק מברגה לפני.

 ודעות של רכזים אחרי סדנה או ערכות. את הה

בקורונה נולדו הערכות, השנה אני בהפסקה  -את היכולת לגוון ולשנות כל פעם 

 כגון חידוש רהיטים.  ,מהחוגים אבל מתכננת קורסים למבוגרים

 .��..את העובדה שאני עצמאית ויכולה לצאת לחופש מתי שרוצה 
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 צלח במיוחד?( מותמספק לצה על מוצר/שירות )שאתהמ

 קשה לבחור בין כל ילדיי..אבל...

ספסלי זולה זו הערכה והסדנה הנמכרת ביותר שלי. גם קלה להכנה. גם תוצר מהמם. 

  .מושלמת

הערכה מתאימה לבתי ספר  -אבל! גם ערכת שלטי השראה שנולדה בתקופת הקורונה 

 ואולפנות והיא פשוט מושלמת! 

 (��שלמת עבורכם..דברו איתי להצעה מו -מורות/רכזות )

 

 סיפור קצר מרגש/מצחיק שחווית כחלק מהעסק. יספר

 וואי. יש מלא  . 

בגלל  90התקשרה נכדה מתוקה שלא יכולה להגיע ולבקר את סבא שלה בן  -

 ורכשה עבורו ערכה של ספסל זולה ואדנית.  -הבידודים 

 . ו היתה תחושה מספקת ורגע מרגשכשקיבלתי תמונה של הספסל בנוי ז

כל פעם ערכה אחרת. היא  -סבתא שקנתה לנכדים שלה שנכנסו לבידוד שוב ושוב  -

 ל. "הזמינה בהתחלה ערכות קטנות ובבידוד השלישי כבר הזמינה שולחן קק

מפעילת סדנה הבריזה להם פנתה אליי אמא של ילדת בת מצווה שברגע האחרון 

  והיתה סדנה מעולה בסופו של דבר. -ושאלה אם אוכל להגיע 

 .עבודה עם הרבה סיפוק וחוויות..בקיצור.

 

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

אחרי כמה שנים מיציתי את השם  -בהתחלה קראו לעסק שלי " חרות היצירה' 

 סליחה חרותי( , וחיפשתי הרבה זמן שם חדש. )

יה" שפירושו בית ייתי המנחה אמרה את המילה "אטליובאחת מההשתלמות שה

 ושיניתי את השם של העסק.  ,. מיד התאהבתימלאכה של אומנים

 .הבעיה שאף אחד כולל אני לא מבטא את השם במבטא הנכון

 

 בקיצור, תני המלצה למי שקורה את הכתבה? 

 תתנסו. אל תחששו. פנו זמן משפחתי או זוגי ותתכוננו להתמכרות חדשה.

 חוויה.זה פשוט עולם שלם של ידע ו

  



 ברוכיתון חשון

16 
 

 בעיצוב אישימטפחות  –נסיה 

 

  נעים להכיר

, נשואה באושר עם נתנאל ואמא  28שמי ספיר יונייב, בת 

 . 2ל

נסיה מטפחות מעוצבות, מוכרת מטפחות  -עלת המותגב

וליומיום, לשבתות חגים ואירועים. מוכרת גם חגיגיות 

  ��דשות עגילים, צעיפים, ובקרוב הפתעות ח

 

 עבודות קודמות לפני שקפצת למים?

 עבדתי בעיר דוד כאחראית מדריכים במחלקת תיירות. 

 

 איך הגעת לעיסוק הנוכחי שלך?

במרוץ הזה של החיים, בין זוגיות,  גידול ילדים, קריירה ועוד ועוד, הרגשתי שאני 

משהו  טפחות. מבחינתי זהעיצובי מ -רוצה לפתח משהו שתמיד היה מעניין אותי

 לנשמה שהופך ונהיה לעיסוק המרכזי שלי. 

 

 מה את הכי אוהבת בעבודה שלך?

בין בחירת הבדים, השילובים, הרצון ליצור ולהיות לשם מוביל בעולם כיסויי הראש, 

הדבר שהכי אני אוהבת זה השיח עם הלקוחות שלי. אני אוהבת שמתקשרים 

י הקשירה שמבצעת את סרטונ ומתייעצים איתי לגבי התאמות וסוגי הבדים, אוהבת

באהבה למי שמבקשת, אוהבת את המפגש עם הלקוחה בירידים מעת לעת, ושמחה 

 לפגוש לקוחות חוזרות ברשימת ההזמנות. 

 

 צלח במיוחד?( מותמספק המלצה על מוצר/שירות )שאת

ממליצה על המטפחות החגיגיות המשלבות פייטים, פרנזים, שמשדרות יוקרה 

 ה. ומשדרגות כל הופע

 

 סיפור קצר מרגש/מצחיק שחווית כחלק מהעסק. יספר

מגניב  -לראות הזמנות מחוץ לגבולות המדינה, ובתוכה כולל המגזר הלא יהודי

לקוחה  -מבחינתי ופותח פתח מעניין להמשך והתפתחות מבחינה עסקית. סיפור מרגש

רית מאוחרות של מוצ''ש ואומרת לי שיש לבן שלה במתכתבת איתי בשעות הערב ה
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למחרת ואין לה מטפחת עדיין. ביחד )טלפונית( עזרתי לה להתאים מטפחת לשמלה, 

ארזתי יפה ונסעתי מאפרת )משם עברנו לברוכין( אל הרובע היהודי בירושלים. כך 

 בלילה משמחת לקוחה.  2:00מצאתי את עצמי בסביבות 

 

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

ל נתנאל, ספיר, והקב''ה. שלמה עם השם שמבטא את הסיעתא ראשי תיבות ש -הנסי

 דשמיא ואת האמונה שהכל מאת ה'.

 

  

 וילדיהם 25צבי שרית ורועי גרניצה שעברו לרחוב ה

 ,לומדת בכיתה ד' בבית ספר שילת 9.5הילה בת 

  כיתה א' בברוכיןלומדת ב 6שי בת  

 .במעון ברחוב השגב 1.5ומוריה בת 

רועי בעל משרד עו"ד בתחום ו שרית מורה להיסטוריה בתיכון בחולון

 .שנים 14נשואים  .הנזיקין והביטוח

 .הגענו לברוכין מאלקנה, אוהבים לארח חברים ומשפחה 
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 וילדיהם 69שעברו לרחוב השיר  רץול שונעם ובתא

 ,עולה לכתה ב בשיל"ת 7בת  -גפן 

 ,גן הדס 5בת  -שקד  

  מעון הצבי 3בת  -כרמל  

בשנת שבתון מהוראה, עובדת כרכזת  -בתאלו הנדסאי אדריכלות נוף -נעם 

 .שוב פדואלתרבות וקליטה בי

 .אלקנה, ומחכים בקוצר רוח להשתלב בישובמהגענו 

 

 וילדיהם 46רץ שעברו לרחוב השגב חגי ושירה שו

 .81:( ואחיה בין 5, שילת בת קרוב ל 7עטרת בת 
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 ובנותיהם 77שרון ושילה יגודה שעברו לרחוב הצבי 

 עשרה חודשים במעון ברח' השגב. בת  יבית ושירהבגן אב 3טליה בת 

 שילה עובד במובילאיי ושרון מרפאה בעיסוק. 

הגענו לברוכין אחרי תקופה ארוכה בירושלים ותקופה קצרה בעלי זהב. נשמח 

ממש להכיר, אבל שימו לב לא להתבלבל עם משפחת יגודה השניה שגם 

 ��.עוברים עכשיו )אח של שילה(
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 גופר משפחת

, ר"מ בישיבה פה 29טל, בן  הוא:

 .בברוכין. מגני תקוה במקור

, קצינת מבחן 28אופירה, בת  היא:

לנוער )עו"ס( בפתח תקוה. מפתח תקווה 

 .במקור

גן  3 ישי ,גן הדס 4.5עז  יורשי העצר:

 .חצי שנה נוה ,אביבית

, מול האמפי 85בצבי  מתגוררים ב:

 .ומתחת למשפחת ריינשמיט האגדית

 .בני עקיבא -במפעל השידוכים הגדול במדינה איך הכרתם?

 ..חודשים ושבוע, אבל מי סופר  8 -פז"ם בברוכין

 ?מאיפה הגעתם לברוכין

 .שנים האחרונות 7ובגבוהה ב טל למד בבוגר"צ הגענו לברוכין מעלי.

 .דרך חבריםאיך שמעתם על ברוכין? 

כשהתקנו את המזגנים, מיד אחרי שעברנו לישוב, ביקשנו  מקרה מפדח שקרה לכם:

לעלי. הבעיה הייתה שדלת הנגרר הייתה  טובה מהמתקין שיחזיר נגרר איתו מברוכין

ץ ]למרות ל האוטו של עמישי הרבשפתוחה ובסיבוב ליד בית הכנסת היא נפתחה ע

שציפינו להכיר את התושבים הוותיקים על קפה ועוגה, מתברר שגם גם לדפוק להם 

 .את האוטו זו אפשרות טובה...[ הנזק הכלכלי היה קטן, אבל הפאדיחה הייתה גדולה

 .בניה -טל ,תפירה -אופירה תחביב מעניין:

  (;לי עד הברוכיתון הבאאנחנו עוד חושבים על זה.. או מסורת משפחתית:

  (:את שלושת הילדיםשלושה דברים שהייתם לוקחים אתכם לאי בודד: 

 !לחייך. מלא - פרגנו בטיפ לשדרוג החיים

 אביאל, קרוב יחסית ומלא מיםעין  המלצה למקום בילוי קרוב )לילדים / זוגות(:

 רעיון לחיזוק הקשר בין התושבים בברוכין

 .ים הוותיקים והצעיריםסעודת שבת משותפת של התושב

  ...אנחנו פנויים בשבת הקרובה
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 ��חניכי סניף ברוכין היקרים

אחרי החגים מאחורינו עם מלא דברים שווים  אז

 -שהיו 

 סליחות סניפיות, תחרות השרשרת הכי ארוכה ו

 ��כמובן מסע סוכות מטורף

היה כיף ברמות!! כל הכבוד למדריכים האלופים 

 על מסע מוצלח!

 

ה בליל הושענא רבא, נכנסנו בחנוכת בית מרגשת "ב

 למבנה החדש של הסניף.

אחרי הרבה מאמץ של הרבה גורמים, זכינו להתחדש 

 במבנה מדהים!

גם רוצים להודות לכל מי שעסק בבניה ובכל המסביב. לחברי המזכירות, לתמיר, 

 זכות גדולה בשבילנו! שנגע בדבר., לרועי, ולכל מי ללירון

כמו שהרב בירך ונתן קריאת כיוון, שנצליח ונזכה להכניס 

למבנה הזה תוכן מלא בתורה ועבודה, שיהיה מקור של אור 

 לכולנו!

 

אנחנו אחרי החגים מצפים בשמחה רבה ובהתרגשות לחודש 

 ארגון הקרב ובא.

 ��אז יאללה תתחילו להתכונן

 

 -סף בנו

 שלחנו קישור שחשוב מאוד למלא! בבקשה תקדישו לזה כמה דקות ותמלאו בהקדם.

 תודה!

 

 ��וזכינו לפתוח את חודש חשוון בתרומות דם של צוות נחשון

 אלופים אלופים אלופים!

  בעזרת ה' לשנה מלאה עשייה והתקדמות!

 הבים אתכם מאודאו

 סגל תשפ"ב ורעות הקומונרית
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מבוגרים  -אורנים / ימימה חובב   

היא צעירה דתיה שחווה טראומת פרידה כאשר הארוס  נגה לרמן

"המושלם" שלה נוטש אותה כמה ימים לפני החתונה, במקביל סבה 

האהוב נפטר . נגה משקיעה את יגונה בעבודת התיזה לדוקטורט . 

 -מסגרת העבודה היא נתקלת באוצר של מקורות היסטוריים ב

בחליפת מכתבים מימי העליה הראשונה. היא שוקעת כל כולה 

מכתבים שמצאה בין סבא רבא שלה לאשתו דאז, מגלה סודות 

משפחתיים ואהבה חדשה על הדרך. ברקע היחסים הסבוכים של נוגה 

  עם משפחתה ובכלל יחסי משפחות לאורך הדורות.

פר הזה פשוט מקסים. כתוב בשפה עשירה, מרתק מבחינה היסטורית ובנוי טוב. הס

  מאוד ממליצה לקרוא.

 

 כיתה ז' ומעלה -  של אהבה / יונה טפראבנים 

שנה. הרומאים שולטים בארץ,  1,700-תמר חיה בארץ ישראל לפני כ

ואחת ממצודות המשמר שלהם גובלת בכפר של תמר. דרך עיניה 

על צורת החיים אז, הפחד מהרומאים , התרבות אנחנו לומדים 

והאומנות המפוארת שלהם והרצון לשמור על היהדות בכל מחיר. 

עבד נבטי שהגיע עם אמן  -  ברקע משולש אהבה בין תמר, פיליפוס

פסיפס רומאי, ואליקא, הנער היהודי מהבית השכן. סיפור ההתבגרות 

בין אהבתה לאומנות לסלידתה  והקונפליקט שלה -  של תמר בארץ ישראל של פעם

  מהרומאים. ספר טוב.

 

אמילי ממולד ירח / לוסי מוד מונטגומרי )כן, כן, מחברת 

 ה"אסופית"( כיתה ה' ומעלה

  ראשון בסדרת "אמילי" שמתורגם לעברית .ספר הה

, מתייתמת משני הוריה ונשלחת לגור יחד עם דודיה  10אמילי בת 

 בביתם במולד ירח.

לדה רגישה, בעלת לשון חדה וחובבת כתיבה. היא נאלצת אמילי היא י

להסתגל למציאות החדשה שנכפתה עליה, שכוללת מגוון דודים 

 וחברים חדשים.נחמדים יותר ופחות, בית ספר 
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הספר כולל המון תיאורי נוף ואנשים, דמויות נהדרות, אופטימיות ואמונה בעולם 

ו עלילה מרעישה אלא סיפורים קטנים נפלא, שקיימות בעיקר אצל ילדים. אין פה איז

  מהחיים.

 

  -  טרמפ על מטאטא/ ג'וליה דולנדסון

 ילדי גנים וכיתות נמוכות

מכשפה נחמדה, חברים שהיא פוגשת ספר מתוק בחרוזים על 

בדרך, וקצת קסם. חרוזים מקסימים , ציורים מדליקים, כיף 

  חיים לילדים.
 

 קריאה מהנה!

 אפי הלינגר
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 ועדת דת

ושמרוגזרו  – ילותמצורפים זמני התפ  

 


