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 מהי גאולה?

 

יו" ְמַכר ָאחִּ יָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחָזתֹו ּוָבא ֹגֲאלֹו ַהָקֹרב ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת מִּ י ָימּוְך ָאחִּ  "כִּ

פעמים ותמיד המשמעות היא פרטית לכאורה, אדם הגואל  30למעלה מ התורה משתמשת בפרשתנו בשורש ג.א.ל

 ב משפחה הגואל את קרובו מעבדות וכד'.את שדה קרובו מיד קונהו, או מיד ההקדש, קרו

הגאולה נעוצה ביכולת של האדם להרים את המבט מהעיסוק בו  -נראה שטמון כאן יסוד גדול 

 פיה לתמורה.יא צוהמוכנות שלו להשקיע למען האחר לל וברכושו

, ומתוך כך "הקרוב אליו" -אחר כך להרגיש קרבה  -אחיך"  "כי ימוך -לשם כך צריך קודם כל להרגיש אחים 

 "וגאל את ממכר אחיו". -הזולת ממצבו הקשה  להשקיע כסף ומאמץ על מנת לחלץ את

 זוהי גאולה!

  -חז"ל במדרש )איכה רבה( מלמדים אותנו את היסוד הזה 

 

לפני הקב"ה ואמרה רבש"ע "באותה שעה )=בשעת החורבן ולאחר שכל שבעת הרועים נדחו( קפצה רחל אמנו 

נים וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע דך אהבני אהבה יתירה ועבד בשבילי לאבא שבע שגלוי לפניך שיעקב עב

זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עלי הדבר עד מאד כי נודעה לי העצה והודעתי 

מתי בעצמי וסבלתי את ותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני, ולאחר כן נחלבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אח

שלא תצא לחרפה, ולערב חלפו אחותי לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי כל הסימנין תאותי ורחמתי על אחותי 

שמסרתי לבעלי כדי שהיא סבור שהיא רחל... מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל אני 

מבכה  ה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחלת ישראל למקומן הדא הוא דכתיב )ירמיה ל"א( כמחזיר א

על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו, וכתיב )שם ירמיהו ל"א( כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש 

 שכר לפעולתך..." 

 

בודה ל ומסירת הסימנים ללאה אחותה. מעשה הכרוך בעהגאולה הלאומית נעוצה במעשה אחד של ויתור של רח

 -"ורחמתי על אחותי"  -  נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי", שכל תכליתה מחשבה על האחות" -פנימית עמוקה 

 מעשה זה מגלגל רחמיו של הקב"ה ומביא לגאולה שלמה.

 

 הרב משה פליקס
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 תושבים יקרים,

 

כניסתה  השינוי שיבוא עםב"ה זכינו לקבל את אביה ברוקנטל כרכזת תרבות בישוב, שמחים ובטוחים שתראו את 

 ��בקרובלתפקיד 

 

שנה של השקעה ללא סוף  14להגיד לה תודה על  נוזו הזדמנות של –את הספריה  בלצערנו אפי החליטה לעזו

התאמת ספר לכל אחד והרצון תמיד שהספריה תמשיך להיות עוגן חשוב  ,בספריה, על חשיבה תמידית, יחס אישי

 לעשות טוב! כייל ותמשיבהצלחה רבה בהמשך, בטוחים שתעשי ח ךומשמעותי לכלל האוכלוסיה. מאחלים ל

 

 את הכוחות ומזמינים את כולם לקחת חלק:אנו מחדשים קצת 

ב"ה הישוב גדל ואנו רוצים לדאוג לכל יולדת ויולדת בישוב לפינוקים וארוחות. נשים   -מתרחבים בשכונה  ♥

 .052-5224426נשמח מאד שיפנו ליעל מלכיאלי   –ליולדות שמעוניינות להצטרף לצוות הנשים שדואג לארוחות

אני שאחראית על מועדון היולדות, נמצאת בשמירת הריון ואנו מאחלים לה, שיעבור לסלי קורד -מועדון יולדות  ♥

התוכנית  –שתיים שמעוניינות לסייע ולקחת על עצמן את ארגון המועדון \בעז"ה בבריאות ובשמחה. מחפשות אשה

 .פועל טוב והדברים עובדים כמו שצריך, ותדאג שהכל את הכל שתשכללכבר בנויה, הצורך הוא מישהי אחראית 

 .0533205069או לרונית  053-7082642לפרטים ניתן לפנות בשמחה ללסלי 

התרבות בעז"ה תתחיל לרקום עור וגידים  ,ב"ה עם כניסתה של אביה לתפקיד –מתרחבת  –ועדת חברה וקהילה  ♥

 וזו הזדמנות להצטרף לצוות משפיע ועושה. ולהתפתח בגדול!

 מה זה אומר?!?

יבה על האירועים ועד לביצוע שבועיים וחצי, סיוע בארגון כל הפעילויות החל מהחש-ישיבות אחת לשבועיים

 והפקת האירוע. 

 הבאת קולות השטח מה רוצים, מה צריך... מה רוצים שיהיה...   -דיוק האירועים לכמה שיותר אנשים 

 חשיבה על פרויקטים של הקהילה והוצאתם לפועל

 שיווק ודברור של הועדה והפעילויות השונות.

 .053-3205069או רונית  0528119975מעניין אתכם?!? מוזמנים לפנות לאביה 

 

 

 

 

 

קט, הציוד למטבח הגיע לישוב ובשבועות שמחים לעדכן שבשעה טובה רכשנו ציוד לתפעול המטבח של הפרוי

 הקרובים נלמד לתפעל את הציוד ונתחיל בהפעלת הצוותים לבישול במטבח.

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

  .לתושבי ברוכין היקרים ותיקים וחדשים שמחה ומתרגשת לפגוש אתכם שוב כרכזת התרבות של הישוב

ב"ה אלווה את הישוב בתקופה הקרובה באירגון והפקת ארועי תרבות משמעותיים ומגוונים מתוך רצון 

ישוב, לתת מענה לצרכי התושבים. המטרה שאותה אני רואה לנגד עיני היא לחבר ולקרב בין תושבי ה

להמשיך ולקיים את הישוב כמקום נעים וחברי שבו התושבים שמחים ומחכים להזדמנות להפגש ולחוות 

 .חוויות משותפות יחד

 �� אביה
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 ועדת ברוכין ג'ובס,

בי הישוב, המעוניינים בכך, למצוא עבודה ולסייע גם ועדת ברוכין ג'ובס יצאה לדרך לפני כשנה במטרה לסייע לתוש

מבקשים לשפר ולעבור למקום עבודה חדש. הוועדה הוקמה לאחר התייעצות עם תושב לשם, צחי אינדיק, לאלו ה

 שביוזמה פרטית שלו פתח ועדה דומה בלשם.

חרים של מחפש הבנה שבכוחם של התושבים לסייע במציאת עבודה במקביל למאמצים אהוועדה פועלת מתוך 

 ך וגדל.....העבודה עצמו, במיוחד כיום שמספר התושבים רק הול

כל אחד שרשום במאגר בכוחו לסייע, אין צורך דווקא באנשים בעמדות מפתח. ניתן פשוט להעביר קורות חיים 

 וכדומה.למשאבי אנוש, עמית לעבודה 

ודע על מחפש עבודה ומחפש העבודה לא יודע לעיתים הפתרון למציאת העבודה נמצא כאן, אצל השכן/החבר, שלא י

ונטים ויע לו. כאן נכנסת לפעולה הוועדה ע"י חיבור / שידוך של מחפש העבודה אל אלו הרלשהשכן שלו בכוחו לסי

 עבורו, מתוך מאגר התעסוקתי של תושבי הישוב.

 כל אחד שעובד ורוצה לעזור... -היכנס למאגר התעסוקתי?מי יכול ל

 נשמח אם יצטרפו עוד. -ר התעסוקתי תושבים במאג 100 -כיום יש מעל ל

 רובם מצאו עבודה בשעה טובה. -מחפשי עבודה  20-עד כה נרשמו כ

 חשוב להדגיש!!!!

 ***המידע נשאר חסוי )יחשפו אליו רק חברי הוועדה(!

 ם רק לתפוצה המתאימה מתוך המאגר ולא לכל מי שמופיע במאגר.חיים נשלחיה***קורות 

 .טפסים להצטרפות למאגר התעסוקתי ולמציאת עבודהבים ישלחו בימים הקרו

 .ניתן גם לפנות אל אחד מחברי הוועדה באופן פרטי

  .בהצלחה לכולם

 hlbrucin@gmail.com             חגי לשם

 shafirtamar@gmail.com   גלעד שפיר

 yiscar@gmail.com            עידן יששכר

 iraarye@gmail.com            איתי אריה

 urw1122@gmail.com           אודי וייס

 Kehilabruchin@gmail.com  רונית שבטל

 ועדת דת
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ר לי שכל כל חודש מחדש אני מתפעלת מכל האנשים שאני מגלה שנולדו או יצרו בחודש זה. בעצם, זה פשוט מזכי

סביבה שלו או על כל רגע בחיינו נולד מישהו )בעבר , בהווה או יוולד בעתיד( שביכולתו להשפיע עלינו, על ה

יש סביבנו, להעריך אותו וללמוד ממנו. להסתכל על השפע האנושי ש -העולם. לכן, אני מזכירה לעצמי בכל יום

 לטובה כמובן. 

 סיון:בחרתי להתמקד בשתי דמויות שנולדו בחודש 

הילדה שלנצח נשארה ילדה ומוכרת בעקבות היומן שכתבה בזמן  -ואנה פרנקזמר הילדות שלי  -עוזי חיטמן

 שהתחבאה עם משפחתה ומשפחה נוספת בשואה. 

שכתב אני רוצה לשתף בסיפור אישי. כשהייתי ילדה מאוד אהבתי את עוזי לפני שניכנס לדברים  -עוזי חיטמן

צה בטלויזיה ותמיד הוא היה נראה לי כל כך מוכשר ונחמד. כשבגרתי ושמעתי מבת חיטמן. הסתכלתי עליו בהער

בקבוצה )שהיא נמצאת בה ( של ילדים מיוחדים ועושה זאת בקביעות, בלי לפרסם, בצניעות  דודתי שהוא מתנדב

 -רצון לתתאת הצניעות, את האהבה לאדם ואת ה -התרגשתי ומאז זה מה שאני זוכרת ולוקחת ממנו -ובאהבה גדולה

 בלי פרסום. באמת כדי לתת. 

)מתוך שיר שכתב  -".מי ידע שכך יהיה שבכמה לילות ללא אמא תהפוך מנער ותהיה לבחור מסתער קדימה"

 יחד עם אושרת קובי. (הרבה פעמים אנו נדהמים מכך :

ל איתי היא לדוגמה: למה הילדה שלי מתנהגת נפלא אצל סבתא אב –.ילד שלא נמצא עם הוריו מתנהג אחרת 1

סדר ואפילו מצוין. כי אני עושה פרצופים? כי לאמת יש הרבה פנים ובכל מקום היא מוציאה משהו אחר. וזה ב

לה לקבל כוחות מכך שאצל סבתא ובגן היא מדהימה ולדעת על האיכויות שלה ולזכור זאת גם לרגעים שמולי יכו

וצה, כאמא, כדמות חיובית ומשפיעה ולא מתוך היא מתנהג אחרת וכך זה עוזר לי להגיב אליה כמו שהייתי ר

 הפגיעה והאכזבה של תגובה להתנהגות הספציפית ברגע זה. 

הילד שרק אתמול עשה בעיות בבית ובבית הספר פתאום גדל ומתבגר.  ,חד לחיים האמיתיים . שלפעמים, במעבר2

ם ומבוססים על כל אותן שנים רק נראים פתאומיים  אבל הם באמת עמוקי יםההתבגרות , השינוי -לא סתם וז

 כל הערכים והחינוך וההשקעה נמצאים שם בפנים. גם כשלא רואים.  -ריםבמחיצת ההו

א נורמלי להיות פופולרי בקרב הילדים. אצל ילד אין דעות קדומות. הוא לא משוחד, גם לא קשוב זה כיף ל"

א. אני לא כותב אחרת לילדים. למעשה, לביקורת זו או אחרת. ילד תמיד אמיתי. או ששיר עובד עליו, או של

  – "אני כותב על נושאים הקרובים להם דרך עיניים של מבוגר

שלעולם לא אהיה טובה עם ילדים כי לא ידעתי לעשות קול כזה מתיילד ולהסתכל עליהם  כשהייתי צעירה הרגשתי

ההסתכלות עליהם כגדולים  כקטנים. משום מה תמיד הם נראו לי גדולים וחושבים. כשגדלתי גיליתי שדווקא

אני  כי הם אמיתיים והם מרגישים מה אנחנו חושבים עליהם בפנים, בעומק. –מאפשרת לי להתחבר אליהם 

בהתאם למוכנות הילד. איך יודעים כמה הוא מוכן? שואלים אותו: מה  –מאמינה בשיח כנה ואמיתי על כל נושא 

  אתה חושב? מה אתה יודע? ולפי זה ממשיכים.

אדם חייב לדעת על עברו כדי להשליך  ',מרטין בובר יציר החינוך או תוצר של החינוך, שכמו שאמרי אנ"

 - רא 'יהדות'ה להיות שייך למועדון האקסלוסיבי שנקאנחנו כל הזמן בורחים מעצמנו. אני גא.  'על עתידו

מיליונים )איש(, כל הצרות וכל הרעה שיש, וכל מה שאנחנו יודעים להלין עליו, ואני  13-12זה מועדון של 

לא רוצה לברוח מזה, אני זורם עם החיים...אני חילוני בהוויה שלי, אני מעורה בהוויה הישראלית, בכדורגל; 

גם בחינוך אישי וגם כהורים  –.  " שראלאותי לא לנתק בין עם ישראל, ארץ ישראל ותורת י ואבי תמיד חינך

  שלושת הערכים האלו מחוברים ומהווים בסיס איתן למשפחה. –

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
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 אנה פרנק: ביומנה כותבת אנה שאלות , התמודדויות ותובנות :

 "?ה בליבם פנימהלהסתיר בחרדה כזאת את הנעש אולי תוכלי לומר לי, מדוע נוהגים הכל" •

שאלה טובה. שאני בגילי המופלג עדיין שואלת. למה אנחנו משקיעים כוחות בהסתרה, בהתמודדות לבד? כשכל כך 

 פשוט ומקדם לשתף ולבקש עזרה.  יותר טוב,

עצמו'. אין הורים יכולים מדי פעם מבינה אני יותר כמה צדק אבא באמרו, כי 'כל ילד חייב לחנך את " •

 ".הוא בידי עצמו ה טובה ובהדרכה, אבל עיצוב אפיו של אדםלעזור אלא בעצ

אני יודעת כמה אנחנו כהורים עסוקים להאשים את עצמינו ולאכול את עצמינו מבפנים עם רגשות אשמה. רק 

 -יס את הכח שמשקיעים בזה השבוע הסברתי למתעניינים בחוג הורים כמה זה לא מקדם ומחליש אותנו במקום לגי

שמה ובכי על העבר. הרי בסופו של דבר ההורים ך, בילדים, בלמידה מלקחים ולא ברגשות אלהשקעה בחינו

אחראיים על החינוך, ההסבר, הסיוע וההכוונה אבל רק הילדים יכולים לבחור ברגע האמת איך הם מגיבים ומה הם 

 עושים עם כל זה. 

ושרת מאוד שאני יודעת לפחות שאינני יודעת לצייר, אבל עכשיו אני מא לפנים הייתי מצטערת תמיד" •

אין לי די כישרון לכתוב לעיתונים או ספרים, יכולה אני בכל זאת לכתוב לעצמי... אני רוצה  לכתוב. ואם

להוסיף ולחיות גם לאחר מותי! ולכן מודה אני כל כך לאלוהים, שבשעת לידתי כבר נתן לי את 

ותבת הכל עובר, צערי חולף, אומץ לבי ולכתוב ולבטא את כל אשר בלבי. כשאני כ האפשרות להתפתח

זר... אני מקווה, אני כל כך מקווה, כי בכתיבה אני יכולה לבטא את הכל, את מחשבותיי, את חו

  –( 1944באפריל,  4שאיפותיי ואת פרי דמיוני." )

 

תי מהכישרון הקיים ואת הכמיהה להיות משמעואנה ז"ל מיטיבה לתאר את ההסתכלות על מה שיש. את ההנאה 

הלב כשאני חושבת על הפשע הנתעב שעשו לנו הנאצים ימח שמם ועל כל בעולם ולהשאיר משהו אחריך. כואב לי 

 החיים הנפלאים שנגדעו. יהי זכרם ברוך.

 ול להיעזר בזה. אני מאחלת לכולנו שנדע ליהנות ממה שיש , להודות עליו ולתת ממה שיש לנו באהבה לכל מי שיכ

  מיכל כרמי
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 איך מעבירים את זה הלאה? ורה. מתן ת

הקדוש נאמרת ערב ר"ח סיון. זה הזמן לעצור, להתאפס, לראות  לא סתם התפילה על חינוך ילדים של השל"ה

שאני על התדר הנכון, לבדוק עד כמה אני מחוברת לתורה, עד כמה הבית שלי מחובר לתורה,  שאני מקיימת את 

 "ושננתם לבניך"...

 נו לחשוב על החינוך.חודש סיון מזמין אות

ך מסויימת ואם זה עוזר לו למה לא?! אבל לפעמים שום יש היום כ''כ הרבה שיטות חינוך. כל אחד מתחבר לדר

 דבר לא עוזר, אתה מרגיש אבוד. לא יודע כבר מה נכון ולמי להאמין.

מר לה: איך היה אבא אישה באה לרבי מסאטמר, הבן שלה עזב את הדת. מה עשיתי לא נכון? היא מיואשת!! הוא א

 לא הכל תלוי בנו, לא הכל אנחנו מבינים.  של עשו )יצחק(? ואמא שלו )רבקה(? והחברותא )יעקב(?

 לא תמיד את מבינה איך באותו בית, ילד אחד הוא שעיר לה' ואחיו הלך לאיבוד בעזאזל...

 מה.יש רק דבר אחד, עמוק מאוד שאותו אסור לזנוח מול ילדנו, וזהו המבט אל הנש

 רק רמת הנשמה. לא משנה איפה הוא נמצא. 

יצחק לא ויתר על עשו. יצחק הסתכל לעומק וראה בעשו את הנשמה. את שמעיה ואבטליון, את רבי מאיר, את 

 אונקלוס...

 כשאת ברמת הנשמה את בלי אגו. כשאת בלי אגו את בלי ה"מה יגידו", ה"איך זה ניראה", 

 וח. ואז יש שמחה, יש שלווה ואפשר לסל

תוכלי לסלוח לבן שלך על מי שהוא, על שהוא מידי רגיש, על שהוא לא מספיק רגיש, על שהוא לא מצליח, על 

 שהיא לא צנועה, על שהיא מידי רוחנית, על שהוא מידי חומרי, על שהיא לא מספיק יפה, על שהוא לא מספיק...

מה? כמה את עסוקה לגבי עצמך הנש אבל ראשית האם תצליחי לסלוח לעצמך? האם את רואה את עצמך ברמת

 במה יגידו ובאיך זה ניראה?

האם אנחנו סולחים לילדים על שהם לא מושלמים? על שהם נמצאים בסיבוב של החיים שלהם? האם אנחנו 

 סולחים לעצמנו על שיש לנו פגמים? על הסיבוב שלנו?

ה כתב את נשמתו בתורה. אנחנו הקב"לאהוב את עצמך ולאהוב את התורה זה אחד. "אנא נפשי כתבית יהבית". 

 חלק ממנו. משמע שהתורה היא שפת הנשמה שלנו.

 לחבר את הילדים לתורה זה לחבר אותם לעצמם. לנשמה שלהם. ואולי נתחיל בעצמנו...

  ��חודש טוב

 אריה אביגיל
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 "ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים "

ומתקרבים אל השיא שהכל מוביל אליו : חג  ת העומרירספבימים אלו אנו ממשיכים לטפס במעלה המדרגות של 

 כל כך הרבה נכתב על קדושת התורה ועל מרחביה האינסופיים.  מתן תורה.

 התלמוד", כמו מים אינסופיים. יםאחד הביטויים שמבטאים את הגודל הזה הוא :"

, גמרא, מדרשים, הלכה, יותמשנ היהודי : חומש + מפרשים, נביאים וכתובים, ארון הספריםכשיהודי עומד מול 

 נסתר..

 על גדולי ישראל שלמדו והיו בקיאים בכל חדרי התורה ,  סיפורי צדיקיםאו לחילופין, כשיהודי קורא 

 .זה" עלולה להיווצר אצלו תחושה קשה : " אני כל כך רחוק מהגודל הזה.  אין לי סיכוי להכיל ולהקיף את

 ה יכול לכאוב ולהחליש .ינסופיות של התורה, ספריה ורעיונותיהעצום שבין המקום שלי כיום לבין הא הפער

 מתוך חוויה של פער כל כך גדול עלולות להתפתח תחושות של תסכול, אכזבה, מרירות ואף ייאוש.

 הייאוש הוא האבא של  הרמת הידיים וההתרחקות.  כי "ממילא זה לא יילך"...

תים לתורה, אז איך בכל זאת, הרי כל יהודי מצווה לקבוע בכל יום עיו

 ת, שרוצות לרפות את ידינו?מתגברים על התחושות המחלישו

איזושהי זווית ראיה , תפיסה  אם ניכנס לתוך העולם המחשבתי שהוביל לתחושות הקשות, נגלה שמסתתרת שם

  מסוימת שקיימת שם ומייצרת רגשות ופעולות.

 לות כמה אופציות לגבי אותה זווית ראיה בסיסית:אפשר להע

 א. " אני חייב ללמוד את כל התורה , להקיף את הכל, זה מה שנדרש ממני"

 ב. " אני צריך להיות כמו אחד מגדולי ישראל שקראתי עליהם בספרים"

 ג. " אני מכיר את עצמי. איך שלמדתי עד היום,  כך גם יהיה בהמשך..."

 ם...תנו עוד כל מיני זוויות ראיה/תפיסות שנמצאות שואפשר להעלות על דע
 

נשאל עליה את השאלות הנכונות ונפתח זויות אם ניקח כל אחת מזוויות הראיה האלו ונתבונן בה כמו שהיא, 

המחלישה בתפיסה מאוזנת יותר, שתאפשר לנו גישה  , יתאפשר לנו ב"ה להחליף את התפיסהראיה חדשות

 יותר.מרגיעה ומחזקת 

 נדגים את זה על הדוגמא הראשונה:

 הקיף את הכל, זה מה שנדרש ממני"את כל התורה , ל " אני חייב ללמוד

מהר מאוד לתסכול וייאוש. הרי התורה  ברור שאם אני עומד מול החובה ללמוד תורה עם תפיסה בסיסית כזו, אגיע

  לכן, זה המקום לשאול את עצמי: באמת אינסופית בכמות ובאיכות.

 לי?עם איזו מחשבה אחרת אני יכול לגשת אל לימוד התורה ש -

 כיצד ניגשו אל לימוד התורה גדולי ישראל השונים? -

 אילו הדרכות הם נתנו ללומדים השונים ביחס לגישה ללימוד? -

 האם זכורה לי חוויה חיובית ומעצימה שבה למדתי תורה והרגשתי טוב ומלא?  -

געים שלמדתי אם כן, מה היה שם? איזו מחשבה בסיסית היתה קיימת בראשי ביחס לחובת הלימוד באותם ר

 והרגשתי ממש טוב?

 פית והרחבה מיני ים ?הרב שלי, שאני אוהב לשמוע ממנו דברי תורה , כיצד הוא ניגש אל לימוד התורה האינסו -
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זוית הראיה הבסיסית, שגרמה לי  שאלות כאלו והתשובות הכנות שאתן לעצמי עליהן יוכלו להוביל אותי להחלפת

מתוך ההתבוננות הפנימית הזו אוכל להגיע לתובנות שונות,  וד התורה שלי.לחולשה ולרפיון ידיים ביחס ללימ

 מרגיעות, מחזקות.
 

 בפרקי אבות )ב' , ט"ז(אחת מהן מנוסחת 

 ותתמיד בו( שהגיוני עבורך"לא עליך המלאכה לגמור ) תנשום...ותקבע סדר לימוד 

 ! תפעל! (ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה ) אל תתרשל ותתעצל, תכנן את הזמן

 

 שנזכה כולנו להתחזק בקביעת עיתים לתורה, באהבת ה' ועמו.              

 חג שמח!

 ישראל הלינגר

 מאמן אישי לגברים ונוער

 
 

 

 

 

 

ָהָרר ִחיָרה /מֹוִטי ֶאלְּ  בְּ

ים ְפֵני ָשנִּ  הּוא ָבַחר ָבּה לִּ

ְכְזָבה אֹותֹו יא לֹא אִּ  הִּ

ים ָבאּו ַהְיָלדִּ  ַגם ַאֲחֵרי שֶׁ

 

 ק ָאז ָקְראּו ְכתּוָבהתֶׁ ַלפֶׁ 

י  ֲחֻתָנה -ּוְלַקְלפִּ

 

יר ָעַמד ְבָגאֹון  ַהַמְזכִּ

ְזמֹון י ַהפִּ ת ַהְכֻתָבה ְלפִּ יא אֶׁ ְקרִּ  ְוהִּ

ָחָתן ָפַצח ְוָאַמר ָלּה  הֶׁ

יד  " ֵיש ָעתִּ

ְשֹבר אֹוָתנּו י ַאף ַרַעם לֹא יִּ ְדֲאגִּ  ַאל תִּ

יל  כּוד ֵביֵנינּו יֹובִּ ם ַהלִּ  אִּ

ְמָצא ָכלָאז בְ   ֲעבֹוָדה נִּ

ים  ְקָוה ֲחָדָשה ּוְלַבּסֹוף ָנרִּ ל ָכֹחל ָלָבןתִּ גֶׁ ְמָחה  דֶׁ  ְבשִּ

ְך ְקבֹוַתיִּ יָנה ָאז ֵאֵלְך ְבעִּ י ָימִּ ם ֵתְלכִּ  אִּ

יָמה ם ַרק ָקדִּ לֶׁ ת ַבתֶׁ כֶׁ ינּו ָללֶׁ ַפַעם ָרצִּ י זֹוֵכר שֶׁ  מִּ

ל ת שֶׁ פֶׁ יָמה ַהְמֻשתֶׁ ת ָהְרשִּ י אֶׁ ְסרֹונֹות ַאל ַתְחְפשִּ  ַהחֶׁ

ְתרֹונֹות  י ַביִּ ְתַמְקדִּ  הִּ

ת ַאף ַאְרֵיה משֶׁ  ְלַהְראֹות ָלְך אֶׁ י מִּ יד אֹותִּ ַסע לֹא ַיְפחִּ

י   ַאֲהָבתִּ

ת ַיֲהדּוֵתנּו יר אֶׁ  לֹא ַנְסתִּ

ְהיֶׁה ֵנר ְלַרְגֵלינּו  ְוַהתֹוָרה תִּ

 

י בֹוֵחר ְבָך" י, ֲאנִּ  ֲאהּוָבתִּ

 

יּום ַהנְ   אּום, ֻכָלם ָדְמעּו ְבסִּ

ינּו, ַרק ְבַאֲהָבה  י ֵהבִּ יָבה.כִּ ְמָשָלה ַיצִּ ים מֶׁ בֹונִּ
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 מיכל כרמי : מנחת הורים ומרצה -לשפר באהבה

קשה לי לענות על שאלה כל כך   אז מי אני?

פשוטה. למה קשה לי?  כי כל הזמן אני מגלה עוד על 

עצמי, על נושאים שמרתקים אותי, על עוד אנשים 

ואוהבת . ובכל זאת: אני מיכל כרמי , שאני מעריכה 

)הזיכרון כבר לא משהו אז אם פגשתי אתכם  40בת 

מתנצלת ממש מראש, זה  -ואני לא זוכרת את השם

 כוונה(. לא ב

אמא לשבעה שאני מאוד אוהבת ומעריכה, מורה 

לספרות בבקרים בישיבת ברוכין עם הבנים 

המופלאים והמהממים הכי שיש!!! ובשאר הזמן 

להורים להבין את הדינמיקה שלהם עם  עוזרת

הילדים ואיך לשנות ולשפר אותה. אני מנחת חוגי 

הורים ומרצה בכל נושא שנוגע לליבי ושאני 

יש לי מה לתרום )דיכאון, חינוך, העצמה ה שמרגיש

 ועוד(

 

דברים:  3בעסק שלי יש   תיאור קצר של העסק:. 2

 חוגי הורים וייעוץ אישי. –( עזרה להורים 1

 הרצאות לקהלים פרטיים ובתי ספר (2

( משחק משפחתי שהוצאתי יחד עם רעות לביא 3

שמטרתו לעזור להורים לעודד ולפתח שיח , שיתוף 

 ת. ופרגון בבי

 

. לא תאמינו...גם אני לא מאמינה אבל התחלתי 3

בעבודה בבנק. הייתי כל כך גרועה שאפילו לא 

ביקשו שאשאר. במיוחד אחרי שבטעות לחצתי על 

אזעקה ביום שנפלו מגדלי התאומים בארה"ב מרוב ה

לחץ מהחדשות ותוך שניות הבנק הוקף בשוטרים. 

ה( המשכתי בהוראה )שזה היה החלום שלי מלכתחיל

שנים שאני בחינוך. כל שנה בטוחה שזו  18וכבר 

השנה האחרונה ושוב מגלה שאני מטורפת על נוער! 

 מאוהבת באנשים! 

  שלך? איך הגעת לעיסוק הנוכחי. 4

פצפונים בבית. נפתח  3כבר היו לי  25כשהייתי בת 

ביישוב חוג להורים בגישת "שפר" והצטרפתי יחד 

נדהמתי כמה דברים השתנו עם רבות מחברותיי.  

והשתפרו אצלי בבית ואיך פתאום קשיים ואתגרים 

שנראו לי הגיוניים פשוט התפוגגו. עברו שנים 

ת" קיבלתי וכשהילדים שלי הגיעו ל"גיל ההתבגרו

כאפה לפנים ונלחצתי וכל הגישות והיועצים שהלכתי 

אליהם לא עזרו לי לצערי ואז בעלי החכם הזכיר לי 

ר עזרה לנו בעבר אז שאולי אלך שהגישה הזו כב

ללמוד אותה יותר 

ואכן כך  -ברצינות

היה! למדתי הנחיית 

 שנים + 3הורים 

שנה סטאז' וקפצתי 

עוסקת בתחום:  שנים ( אני 7למים. ומאז )כבר כ

ד פעמיות, מנחה חוגי הורים, מעבירה הרצאות ח

 מקבלת בבית וכותבת טיפים , טורים ועוד...

 

את הרגע  בעבודה שלך? תאוהבמה את הכי . 5

הזה שהורים שנכנסו לפגישה עם גבות מכווצות, עם 

ראיית הבעיה, עם הקושי, עם גב מכופף יוצאים עם 

יש מה לעשות, הבנה חדשה, עם חיוך, עם תחושה ש

 כי אני כאן. -שהם יודעים מה לעשות ושהם לא לבד

 

( מוצלח תהמלצה על מוצר/שירות )שאת מספק. 6

הכי אני אוהבת את הקורס שלי להורי  יהכבמיוחד? 

מתבגרים. הוא נכתב בדם ליבי, השקעתי בו והוצאתי 

אותו במיוחד להורי מתבגרים שלפעמים כבר 

לחוג הורים עם  עסוקים או לא מעוניינים ללכת

זה קורס מוקלט שהתגובות אליו מדהימות  -אחרים

ומרגשות. מקבלים בו הרצאות מוקלטות עם נושאים 

+  ם וייחודיים לגיל זה + כלים פרקטייםמשמעותיי

ליווי שלי וזה פשוט מדהים ומרגש לראות כמה גיל 

ההתבגרות יכול להיות נפלא וכמה הורים הם 

 להשקיע בבית שלהם.  משקיענים ואכפתיים ומוכנים

 

סיפור קצר מרגש/מצחיק שחווית כחלק  יספר. 7

לא אשכח את הקורס שפתחתי בתחילת  מהעסק.

ל והגיעו אליו קבוצת נשים שכבר דרכי באריא

במפגש הראשון אמרו לי :" אם היינו יודעות שככה 

היינו מראש מביאות פחות ילדים"  - זה עם ילדים

 9ת עד כדי כך שבסיום הקורס כולן היו מאושרו

 חודשים אחר כך כולן ילדו עוד ילד ועד היום אני

 מרגישה קצת "סבתא" של החוג ההוא. 

שם  פהסק? אם היית מחליאיך נבחר שם הע. 8

 בהתחלה קראתי לעסק: לעסק איך הוא היה נקרא?

"שפר באהבה" כי זה מה שגישת "שפר" הביאה לי 

ים הביתה: המון המון אהבה! אבל עם הזמן כשאנש

אמרו לי שאני קצת שונה ממנחות שפר אחרות 

הבנתי שזה לא רק  –וכשהתחלתי גם עם ההרצאות 

גישה חינוכית אלא זו בכלל ההתנהלות והאמונה שלי 

בעולם שאפשר וכדאי לשפר כל דבר שאתה נמצא בו 

 בהמון אהבה. 
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 אלהרר משפחת

 .הר חומה -רושליםר מיבמקואיש קבע בחיל הים,  ,30מוטי, בן הוא: 

 .יועצת בצופית, במקור מאורנית ,28מוריה, בת  היא:

לומד בגן  5נוה בן  .לומדת בביהס שילת 7שילת בת  יורשי העצר:

 .איתי דוד בן חצי שנה .הדס

 41רחוב ההדר  מתגוררים ב:

בן דוד של מוריה הכיר בינינו. היה עם מוטי בהכנה   איך הכרתם?

 .באקצינים בצלקורס 

 .חודשים   5פז"ם בברוכין:

 אורנית מאיפה הגעתם לברוכין:

מוטי ראה הרבה פרסומים בעלוני שבת, איך שמעתם על ברוכין? 

חיפשנו אנשים שגרים כדי להכיר... את מוריה היה צריך קצת לשכנע, 

 ��והיום היא לא מתחרטת

פעם אחת  .אחות של מוטי לא דתיה.. מקרה מפדח שהיה לכם:

 ?נוה שאל אותה, פה כולם כמוך עם הפופיק בחוץ .ל אביבנפגשנו כל המשפחה בת

  .כל ערב שבת אנחנו אוהבים לשחק משחקי קופסא כל המשפחה יחד תחביב מעניין:

 .אוהבים לצאת למסעדה עם כל ילד יומולדת בנפרד :תמסורת משפחתי

 .ל, תפילין וכרית הנקהמנגשלושה דברים שהייתם לוקחים אתכם לאי בודד: 

 .חצי שעה קפה זוגי כל יוםפרגנו בטיפ לשדרוג החיים! 

 המפל הנעלם, צפון הכינרת מקום מהמם במיוחדהמלצה למקום בילוי קרוב )לילדים / זוגות(: 

  .קידוש או סעודה שלישית משותפת רעיון לחיזוק הקשר בין התושבים בברוכין:
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  ברגד משפחת והפעם
 

 כתה י"א בנות: ה שאתם מאמציםהשכב

 

  שנים 3: פז"ם באימוץ

 

חברה שלי  ?איך הגעתם להיות משפחה מאמצת

היתה והתלהבנו מהרעיון, פנה אלינו הלינגר וישר 

 .שמחנו

 

כיף  ?בשבילכם להיות משפחה מאמצתמה זה 

גדול, אין על הבנות המדהימות שלנו. תמיד 

 .מוסיפות שמחה בבית

 

 ? ת שהיתה לכם עם השכבהחוויה טובה ומעניינ

נסענו יחד לספורט ימי בנתניה, אופנוע ים גלשנים 

 .ואבובים. היה מטורף

 

  כמה מילים לשכבה שלכם -ולסיום 

תודה שאתן תמיד פה גם  .שאתן באות, נהנים מהדיונים העמוקים והשיחות המעניינותיקרות, כל כך כיף לנו 

שנים מאז שהגעתן אלינו לראשונה. ועכשיו  3שעברו כבר  לא יאמן .כשאנחנו צריכים ואפילו בלי שנבקש

שחר  אוהבים אתכם מאד. משפחת ברגד, דובי, שיר, רות, .כשאנחנו כבר גרים קרוב הלוואי ונפגש אפילו יותר

 .אורי ומיכל
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 בתפילה לרפואת הפצועים מהאסון במירון והפיגוע באיתמר, ולעילוי נשמתם של הנספים. נפתח קודם כל 

 "אם נחרבנו ונחרב עולמנו על ידי שנאת חינם נבנה ויבנה העולם איתנו באהבת חינם!"

 

 מה היה בחודש האחרון בסניף?

 מדרך, ונהננו מאוד! .. התחלנו במסע פסח עם כובעים סניפים מטורפים! טיילנו בנחל.אז

באותו שבוע ביום חמישי ציינו את יום הזכרון לשואה ולגבורה בטקס שהרימו שבט רפאל בנות ובשיחה עם סבתא 

 שושי הוכוולד שסיפרה את הסיפור של משפחתה.

שבט רפאל יצאו לסיור בהר הרצל אחרי דמותם של חלק מחללי צהל  –את חודש אייר התחלנו ביום הזכרון 

קט נר ודגל, הגענו לקברים של מספר לוחמים מכל השנים של בהר. הסגל יצא ערב יום הזכרון לפרוי שקבורים

מתש"ח ועד ממש לפני שנים אחדות להניח נר ודגל על קברם של הנופלים למען העם והארץ. בניהם  –המדינה 

 נופלים מנצר אחרון שאין מי שמגיע להגיד קדיש ביום הזה.

ה וזכרון, כל שבט קיבל חלל עליו הוא למד ואמר תהילים והדליק נרות, והצטלם עם שלט למחרת הרמנו חדר הנצח

 ובו תכונה אחת שכל חניך למד מהנופל, את התמונה שלחנו למשפחות הנופלים.

 מדרכם.. קצת לנסות ללמוד

 לחגיגות יום העצמאות בברוכין. –ומשם, מאבל לשמחה 

בעומר משמח, המדריכים התותחים שהרימו מדורות עם השבטים. שבוע שעבר התחלנו את יום חמישי עם ל"ג 

על האסון הקשה שהיה במירון ובשבת עצרנו להגיד תהילים לעילוי נשמת ההרוגים ולרפואת  שמענובמהלך הלילה 

 הפצועים..

 

 ��ומה הולך להיות?

 # טיול סניפי לירושלים

 # מפגשים בשבועות

  ת שבט מעלות בנות# הפנינג יישובי לכבוד יום ירושלים בחסו

 

 ��תשארו מעודכנים
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 מבוגרים -  עדיין אליס

המרצות המובילות שם, , אליס היא פרופסורית מוערכת בחוג לפסיכולוגיה ואחת מ 50בגיל 

  היא נשואה לבעל מצליח ואם לשלושה ילדים בוגרים.

היא מתחילה לשכוח דברים קטנים, איפה המפתחות, באיזו שעה יש לה שיעור, כשהיא יוצאת 

  מבינה שמשהו מפחיד קורה.לריצה במסלול הקבוע שלה ואין לה מושג איך לחזור הביתה היא 

  דמת משנה את חייה.האבחנה של מחלת האלצהיימר המוק

 -ספר יפיפיה אך עצוב כ"כ. תיאור מרגש וחי להפליא של מה מרגיש אדם עם אלצהיימר 

מהשלבים הראשונים ועד הסוף. בעיני ספר חובה. יש גם סרט מאוד יפה שנעשה ע"פ הספר. 

  מומלץ.

 

 

  נוער ) ז' ומעלה( -השחר של גאיה 

ד מגלה גוש בצוואר ומסתבר שהיא חולה בסרטן, ספר נוער מרגש ומומלץ, על גאיה , שיום אח

אנחנו מלווים את גאיה בהתמודדות שלה עם המחלה, עם אובדן השיער. כשהיא מגלה את 

התמיכה של החברות שלה, של המשפחה שלה, כשהיא מבינה איך הדברים הקשים שאנחנו 

יל ההתבגרות, יים בעצם מחזקים אותנו. עוברים איתה את החוויות הקטנות של געוברים בח

  טיול שנתי, אהבה ראשונה וחברות אמת.

 

 

 יסודי -אנה בננה והחברות שהתפרקה 

אנה וסיידי הן החברות הכי טובות, ביום ההולדת של אנה סיידי מקנאה ומתנהגת לא יפה, 

היא הכי אוהבת. אנה מנסה לרצות את סיידי אך מעליבה את אנה ולוקחת לה את השרשרת ש

  ותה יותר.היא רק מעליבה א

אנה פוחדת שאיבדה את החברה הכי טובה שלה, אחרי שמקבלת עצה מאח שלה שאומר לה 

שהיא צריכה לעמוד על שלה ולא לוותר כל הזמן, היא מנסה להחזיר לסיידי ומעליבה אותה, 

  אחרות, ואז מגלה עולם חדש.במקביל גם מתחברת עם בנות 

ם אלא התמודדות עם סיטואציות יותר מורכבות זה לא ספר בנות רגיל, אין כאן פיות ונצנצי

שכל ילד חווה. בסופו של דבר , אנה וסיידי משלימות וחוזרות להיות חברות אבל לא בצורה 

יכול להיות האובססיבית שהיו לפני זה אלא מצרפות אליהן עוד בנות ומגלות שזה דווקא 

  נחמד.

 

 

 

 ב-גנים +כיתות א -מי אכל את לואיס 

חיק ומקורי, יום אחד שרה ולואיס הולכים לטייל ביער כשלפתע בולען טורף את ספר מתוק מצ

לואיס, שרה עוקבת אחרי הבולען כדי לחלץ את לואיס אבל אז הבולען בעצמו נטרף ע"י 

ציורים  -מפלצת אחרת, ואח"כ גם המפלצת נטרפת ע"י דג גדול, וכך זה ממשיך וממשיך 

  וב כמובן.מקסימים ומשעשעים וסוף ט

 

 

 

 קריאה מהנה!

 אפי הלינגר
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החדשה לניהול הישוב, לתקשורת בין המזכירות לתושבים ולתושבים  לרגל השקת הפלטפורמה הישובית

 פניתי לברוך להבין על מה בדיוק מדובר.  בינם לבין עצמם.

 

 !מי זה ברוך?? הרובוט הישובי! נעים להכיר 

 

 נעים מאוד! מי אתה?

 י לעשות לכם קצת סדר בעומס הטכנולוגי של ימינו.הישובי. באת אני הרובוט

  הכוונה?מה 

 לא קשורים אליכם? 99%היום אתם מקבלים מלא מיילים ש שנכון 

 נכון.

צאפ טצאפ של המיני נוער לווטצאפ של הספרייה לווטמהוו היום אתם עובריםשנכון 

א על של השיעור תורה, כדי לוודא שההצגה לא נופלת על השעות של הפוייקה ול

 הפריסה בשיעור?

 נכון.

 (?1213ם בשבוע שאלה במייל כדי לדעת מה הקוד של המקווה כלים )רמז נכון היום אתם שולחים פע

 נכון.

החזון שלי הוא להחליף את  לישוב. אז בדיוק בשביל זה אני פה. אני בא לתת לכם מענה לכל השאלות שקשורות

 צאפ.  טכל התקשורת שמתנהלת עכשיו במייל הישובי ובוו

 מגניב!! מה עוד אתה יודע לעשות?

אתם יכולים להחליט איזה מידע יגיע אליכם. ובאיזו דרך, מייל או  .מסנן לכם את הספאם לפי הצורך האישיאני 

אפליקציה. למשל, יש לכם רק ילדי גן, אתם יכולים לבטל את הערוצים ששולחים הודעות לגבי הנוער ובני עקיבא. 

ייתכן שתצטרכו למצוא ישוב אחר לגור תיים? תוכלו לבטל את הערוץ של קהילה ותרבות )אתם טיפוסים לא חבר

  בו.. אבל טכנית, אפשר לבטל את הערוץ(.

השוטפת בישוב. זמני תפילות, טלפונים ומיילים של חברי  להתנהלות אני יודע לענות על כל שאלה שקשורה

רטיים. לים לשלוח דרכי הודעות לכל הישוב או לאנשים פאתם יכו הישוב, לוח שנה עם כל הפעילויות הישוביות.

 אתם בוחרים מתי להיכנס להודעות הישוביות, או לא להיכנס בכלל. ומהצד השני

 הקרוואן.של האמת, מה שבאמת מעניין אותי, זה איך אני שולחת את המונה חשמל 

 חיננית, לפי הרישומים שלי את כבר לא גרה בקרוואנים.

 חשמל? חרר מהתקופה הזו... אז אין אפשרות לשלוח מונהסליחה, קשה להשת

בטח שיש! יש אפשרות לשלוח קריאת מונה, קריאת שירות על תקלות בישוב, או מילה טובה למזכירות על פועלם 

  הרב.

 ע"י בינה מלאכותית והולך להשתלט על הישוב? אז מה אתה בעצם? אתר? אפלקציה? רובוט שמופעל

מחודש ומתוחכם שניתן לפתוח גם במחשב וגם בסמארטפון. אני אישית עובד בערוץ  גם וגם! יש אתר ישובי

הישובי בטלגרם, שזו דרך נוספת לראות את כל התכנים שבאתר הישובי, ושם אתם גם יכולים לשאול שאלות ואני 

  אענה.

 יש לי כמה חברים טכנופובים. הם יסתדרו עם זה?

הנוכחיות. מאוד נגיש וחביב לקהל. מעבר לזה יש גם תמיכה  פורמותכן! זו פלטפורמה הרבה יותר נוחה מהפלט

 טכנית ורגשית לכל מי שיצטרך.
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  ואנחנו הראשונים שהמצאנו את זה??

ממש לא. הפלטפורמה הזו קיימת כעשרים שנה בהמון קהילות, ולמעשה נבנתה כך שתוכל לתת מענה לאופי 

 הקהילתי של ישובים דומים.

 יר אותך?מתי התושבים יזכו להכ

אני מקווה שממש בקרוב. לא נעים לי לומר אבל תכלס אני די מופעל על ידי אנשים אחרים. אני יודע... אני נמצא 

 בטיפול והכל, אבל זה תהליך... בכל אופן הבנתי שבין שבוע לשבועיים אני אמור לצאת לאור. 

 אז אנחנו נעקוב אחרי הפרסומים?

 צאפ. אירוני, לא?טהישובי ובווכן כן, הם אמרו שהם יעדכנו במייל 

 טוב ברוך. שכנעת. אני הולכת לנסות.

 

 אז ניסיתי!

פשוט  קיבלתי הודעה מפורטת עם כל השלבים, מהורדת האפליקציה ועד הרישום. הכל -קודם כל תהליך ההרשמה 

 מאוד, בלחיצת כפתור. גם עבור מי שזו הפעם הראשונה שלו בטלגרם, הערוץ מאוד פשוט לתפעול.

ל מה שמתרחש בישוב, -שר לומר שיש שלוש אפשרויות עיקריות בערוץ. שליחת הודעות, קבלת מידע על כאפ

 ופתיחת קריאות שירות. 

ת מתי אוכל לראות את אפי. עוד מעט היא עוזבת את הדבר הראשון שעשיתי היה להיכנס לזמני הספרייה, כדי לראו

התפילות ולראות האם אסף מתעכב בסוף התפילה או לא. הספרייה והגעגוע קשה... הדבר השני להיכנס לזמני 

 מומלץ מאוד! -נשים עם בעלים פטפטנים

 צאפ. טלסיכום החוויה הראשונית, מעולה! פשוט, נגיש, ברור ובעיקר חוסך שיטוט בין קבוצות הוו

ק תנסו. אז בעוד שבוע שבועיים, כשברוך יצא אל האור, פרגנו לו, ולכל האנשים שהשקיעו בבנייה שלו, ור

 באחריות. 

 חיננית מורד
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 שמתאפיין בבחירה המחודשת של עמ"י בתורת ישראל ,לכבוד חג מתן תורה, 

 חשבנו על אישה אחת, שמייצגת בעינינו את הבחירה בחיים ששלובים בתורה, 

 לא רק בתוך הבית והמשפחה,

 אלא בהארת אור התורה לכל תושבי היישוב. 

 

 לא רוצה שנקרא לה "הרבנית", טלי הילביץ', ש

 ענתה לנו על כמה שאלות משמעותיות, בדרכה התמציתית  ומעוררת מחשבה :

 

התפקיד של רב נשמח לשמוע את סיפור ההגעה שלכם  ליישוב ברוכין,  ואיך היה המפגש הפנימי שלך עם 

 ורבנית קהילה .

 לגל את ההכרות.הגענו לברוכין בזכות משפחת סמואלס. גלי, חבר ילדות של בעלי מרחובות ג

 ולמען האמת, כשהגיעו אלינו 'ועדת הרב', הייתי אחרי לידה, עסוקה במעבר דירה. ספונה בחדרי.

 לא באמת חשבתי שזה יהפוך למציאות ממשית )הייתי אברכית צעירה עסוקה בבניית הקן הפרטי שלנו(.

 .��ועד היום אני מחפשת את ה'רבנית'

 בעיקר שמחה להיות טלי בקהילת ברוכין היקרה!!

 מש בתואר 'הרבנית' כשזה מסייע לאחרות.ולהשת

 מה שמשך אותנו לברוכין הוא המפגש עם אנשים טובים מלאי רצון טוב ושאיפת התקדמות.

 וכך אנו חשים עד עצם היום הזה.

 

 ת המפגש הנשי עם עולם התורה ?איך את רואה באופן כללי  א

 בעניי המפגש של אישה עם התורה רחב ומרובה בגוונים.

הוא כולל את קיום המצוות, העיסוק בדברי התורה עצמם, כל אישה כפי סגנונה ונטיית ליבה, חינוך הילדים לאהבת 

 בודת התפילה.תורה והתמסרות אליה, תמיכה ודחיפה עדינה לבעל לקבוע עיתים ולעסוק בתורה, וכמובן ע

מפגש נשי, חברי, שמצליח לחדור לשיח  -לדעתי עוד מסלול בעל ערך גדול בעיניי, עצם המושג 'מפגש נשי' שוי

כנה, עמוק בפשטות ובישרות. מפגש של נשמות. מפגש כזה הוא עצמו מהווה כר לגידול במידות טובות בתורה 

 וביר"ש.

 

 ולימוד תודה.נשמח לשמוע טיפ מעשי, לחינוך הילדים לעבודת ה' 

 ' תזכו לגדלו ולהתגדל עימו...'. - הרב אלישע וישליצקי זצ'ל היה נוהג לברך כשנולד ילד

ית סוגים רבים של ישויות ונפשות. כל ילד ועולמו. אני יותר ויותר בהיום כשחלק מילדיי כבר בגר ונמצאים ב

טב מגדל ומצמיח. נהיה שמחים ומלאי חדורה בתובנה שככל שנאמין שכל אתגר עם ילד וכל מפגש איתו, לטוב ולמו

 כוחות לעבוד, לראות את הטוב ולהודות על מה שיש לנו! להיות נוכחים לטוב הקיים עבורנו, איתנו ובתוכנו. 

 ם. וזה עצמו עבודת המידות, עבודת ה'.  )בטח לאשה ובטח לאמא(יולא להיות עסוקים בטוב שיש לאחר
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 בחג שבועות נהגו נשות ישראל להסתער על התנור. 

 זילופים, שכבות של גבינה, וקצפות בכל פינה.קרמים ,

 ואבא לא כל כך זרם איתה. כל הבית מתמלא ריחות של כל המשאלות שאמא רצתה להגשים בארוחות חג ושבת, 

אם  -או לחילופין  אז,  בין אם גם אתם, כמוני, ניחנתם ביכולת המדהימה להרוס כל מאפה עוד בשלב הבלילה, 

 המילה מסקרפונה, עושה לכם ברק בעיניים:

 -אספנו כאן רשימה מכובדת של נשים, נערות ונער

 מתכון לקינוח שווה לשבועות. ויתנו לנו  גם מתנה מיוחדת:, שיספרו על אהבתם לאפייה

 

 התורה נמשלה לחלב,

 ועל ידי זה גדל ומתפתח.-כמו התינוק,  שיונק חלב מאימו 

 כך גם עמ"י , ניזון רוחנית מהתורה, שהיא הצינור המקשר בינינו לבין הקב"ה. 

 

 שנזכה למאכלים טעימים, ולצידם לימוד תורה מרומם ומשמעותי.

 ג שמחח

 נעמה דביר
 

 

 

 

 

 

 עדי אהרן

 . ספרי בכמה מילים על העסק שלך

 ועוגות לאירועים.מכינה מאפים לשבת מארזים לפני חגים 

 

 ?אפייה שלךהמתי ואיך גילית את כישרון 

 תמיד אהבתי לאפות בשנתיים האחרונות פיתחתי את זה והתחלתי למכור.

 

 להכין? מה את הכי אוהבת

 בצקים, ובעיקר אוהבת לנסות דברים חדשים.

 

 פנקי אותנו  בבקשה במתכון למאפה/ קינוח חלבי טעים , לכבוד שבועות :(

 מתכון לקינוחי כוסות:

 מצרכים:

 עוגיות/ ביסקוויטים

 חמאה 

 שמנת מתוקה  2

 גרם גבינה לבנה  250

 שקית ג'לטין

 כוס סוכר

 יםמחית אוכמניות/פירורי עוגיות/ ממרח

 אופן ההכנה:

 טוחנים ביסקוויטים

 מוסיפים חמאה מומסת משטחים בכל כוסית קצת מהתערובת. 

 שמים את הג'לטין בכוס מים רותחים ומחכים שקצת יתקרר,

 מקציפים את השמנת המתוקה עם הסוכר והגבינה, מוסיפים את הג'לטין )קצת נוזלי, אחכ מתקשה( 

 שמים ממרח לבחירה/ פירורי עוגיות.שופכים לכוסיות ומחכים שיתקשה, למעלה 

 מקפיאים ללילה.

 בתאבון!!
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 תלמה כהן

 ?אפייה שלךהמתי ואיך גילית את כישרון . ספרי בכמה מילים על העסק שלך

בחופשת הלידה, אחרי לידתה של הללי רחל שלנו )כאן בברוכין מיד בהגיענו  שנים, 4נולדה לפני כמעט  מאפיונת

 והתחלתי לאפות! ל חיפוש,הייתי בדיוק בתקופה ש. משנה מקום משנה מזל(. �� לישוב

 התחלתי למכור עוגות שמרים בישוב וכך זכינו להכיר הרבה אנשים תוך פרק זמן די קצר!

 מזכירה באולפנא בעלי זהב. -למדתי והתנסתי עוד ועוד והעסק התפתח, כל זה תוך כדי שאני שכירה לאט לאט

 .100%בשלב מסוים הבנתי שהגיע הזמן להתמקד ולצאת לדרך עצמאית ב

 את הראשון בספטמבר באותה השנה חגגתי בבית  -עם פרפרים בבטן והמון סימני שאלה

 כיום הראשון לעצמאותי.

  סדנאות אפיה ובישול,יש לי  יכים להתפתח וליצור.ומאז ב"ה ממש

 .מגשי מתוקים ,פירות ועוגות, דוכן פיצה ודוכן פסטה טריה -דוכני מזון לאירועים

 

 מה את הכי אוהבת להכין?

חלות, פיתות,  -לי תמיד ועם כל השמחה של יצירת קינוחים ואוכל, אין על בצק שמרים אמת שהאהבה לבצק היתהה

צק בידיים , גם כאשר הוא נעשה באני ממש אוהבת לעבד את ה זה כמו חיה נושמת, עם התנהגות משלה,. פיצה וכו'

 משמח אותי! שזה ממ ם.במיקסר, אני חייבת לתת לו עיסוי פינוק , לישה ידנית עם לב לסיו

 

 פנקי אותנו  בבקשה במתכון למאפה/ קינוח חלבי טעים , לכבוד שבועות :(
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 אור-הילל בן

 . ספר בכמה מילים על העסק שלך

 ,אני מתמחה בעוגות וקינוחים בכל הסוגים עושה הזמנות לאירועים מיוחדים ושבתות

  .תי מאודינהנ אחד.לאחרונה יצא שביקשו ממני גם ארוחות שבת ואירוע חלבי 

 בשרים טובים ואוכל מיוחד . ,אוהב להכין גם בצקים מיוחדים

 

 ?אפייה שלךהמתי ואיך גילית את כישרון 

 .בגיל שמונה התחלתי להתעניין ולהתנסות אין לי מושג איך זה קרה פשוט הייתי שם

 

 הכי אוהב להכין? המה את

מאפים ,בשרים ,קינוחים מורכבים  ,דות מבצק שאני מכין לבדפסטות מיוח לחמים מלאים, .אני ממש אוהב להכין הכל

 וגם פשוטים .אני אוהב להכין הכל .

 

 פנק אותנו  בבקשה במתכון למאפה/ קינוח חלבי טעים , לכבוד שבועות :(

לד לבן ומסקרפונה זה קינוח שוקו. אשתף בקינוח לשבועות ככה קל וככה טעים )הוא סתם נשמע מפחיד ומורכב(

 .קרם פירות יערבמילוי 
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 נסיה שבתאי

 . ספרי בכמה מילים על העסק שלך

 Nesyaהעסק נקרא 

 חוויה של טעם בחיים. 

 הדגש שלי מעבר לטעם הוא על החוויה, גם של הלקוח וגם של האורחים באירוע או בסדנה. 

 העסק שלי מתחלק לשניים: סדנאות ואירועים.

מזון באירועים )מתוקים ומלוחים( למי שמחפש לשדרג את האירוע שלו עם בתחום האירועים יש לי קייטרינג של דוכני 

 או לעשות אירוע שלם בקונספט של דוכנים.  שייקים, שקשוקה או פיצה..דוכן מגניב.. כמו וופל בלגי, 

הסדנה שאני מעבירה כבר שנים זו סדנת שוקולד לקבוצות קטנות וגדולות ) זה מוצר הדגל שלי.. משם  - וסדנאות

 (��תחלתיה

 סדנאות חדשות: חיתוך ועיצוב מגשי פירות וסדנת קינוחים. 2ובקרוב ממש משיקה עוד 

 ?אפייה שלךהך גילית את כישרון מתי ואי

 תמיד אהבתי לאפות, לבשל ולארח. 

בחופשת הלידה של שחר ) שחגג בר מצווה לא מזמן.. גיליתי את עולם השוקולד( צפיתי בהמון סרטונים מעשיים 

לאוזניה של הניה .. והתחלתי לעשות ניסויים בבית ולחלק לשכנים. השמועה שאני מתעסקת בשוקולד הגיעה נטרבאינט

רוזנברג שהייתה אז רכזת נוער בנות ביישוב והיא ביקשה שאעביר סדנה לבנות הנוער.. לא חשבתי שאני יכולה לעשות 

י את זה.. הסדנה הייתה מוצלחת כנראה והניה דבר כזה, חששתי שאני לא מספיק מקצועית אבל היא די לחצה ועשית

 ומרון.העבירה את השם שלי בקבוצת רכזי הנוער בש

 להפתעתי התחלתי לקבל טלפונים והזמינו אותי לסדנאות ביישובים.. שם הכל התחיל..

 החינוך. התחלתי לרכוש ציוד ולהעביר סדנאות עוד לפני שלמדתי בצורה מקצועית.. בשילוב עם עבודתי כשכירה בתחום 

 .בהמשך למדתי קונדיטוריה באסטלה ובהמשך קורס שוקולד בינלאומי אצל ניל פוגל

 לפני שנתיים יצאתי לעצמאות מלאה ובנוסף לסדנאות השוקולד התרחבתי גם לקייטרינג. 

 במהלך הקורונה התמקדתי במגשי אירוח, מגשי פירות וארוחות ארוזות.

 הדוכנים. אני שמחה לחזור לאירועים הגדולים ומרחיבה את ,עכשיו כשחוזרים ב"ה האירועים הגדולים

הטריות והריחות שיש באוויר כשהאוכל נעשה מול העיניים של האורחים, משלב טעם וחוויה.. הכי אני מאוד אוהבת את 

 טעים וטרי שיש.

 

 מה את הכי אוהבת להכין?

 י זמן לזה..(אני הכי אוהבת להתנסות ולגלות מתכונים חדשים שמצליחים. ) כשיש ל

 ענקיות של אוויר בתוך בצק תפוח שישב לילה במקרר.מאוד אוהבת בצקי שמרים.. תמיד מרגש אותי לראות בועות 

 

 פנקי אותנו  בבקשה במתכון למאפה/ קינוח חלבי טעים , לכבוד שבועות :(

 פיצה אליפות כמו בפיצרייה. 

 ק"ג קמח

 כפות שמרים יבשים 2

 כף גלוטן )לא חובה(

 ות מלחכפי 2

 כף משפר אפייה ) לא חובה(

 מ"ל שמן 100

 מ"ל מים.  550

 שעות לפחות. 12דק.. להתפיח שעה בחוץ ולהעביר למקרר ל  10ללוש 

 תופח בטירוף. 

 מלח, פלפל, סוכר, בזיליקום, אורגנו, רוטב: בסיר מאדים בצל, גמבה, עגבניות ) אפשר עגבניות מרוסקות(, שום ) הרבה(

 טחון בבלנדר מוט לרוטב.ל לבשל יחד כשעה.
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 עפרה פליקס

 . ספרי בכמה מילים על העסק שלך

 ם , מפנקים ובמחירים נוחים.יעסק של עוגות קינוחים ומאפים ביתי -האופה הקטנה 

 

 ?אפייה שלךהמתי ואיך גילית את כישרון 

 )לפני שלוש שנים( פיתחתי את זה. תמיד אהבתי להיות במטבח , במעבר דירה לברוכין

 

 את הכי אוהבת להכין? מה

 ם:(יגם קינוחים מורכבים עם שכבות ומרקמים וגם קלאסיקות ודברים יותר פשוטים וביתי

 

 פנקי אותנו  בבקשה במתכון למאפה/ קינוח חלבי טעים , לכבוד שבועות :(

 

 כוסות  10-כ -מתכון פשוט לקינוחי כוסות

 מצרכים:

 עוגיות  16חבילת אוראו של 

 מיכל שמנת מתוקה 

 כפות גבינה לבנה  2

 כפות אינסטנט פודינג וניל  2

 אופן הכנה: 

טוחנים את העוגיות עד לקבלת פירורים בגודל הרצוי ובעזרת כפית מניחים בתחתית של הכוס. )שומרים את מה שנותר 

  לקצפת(

שנותרו לנו  מקציפים את כל שאר החומרים במיקסר עם בלון הקצפה עד לקבלת קצפת יציבה ומוסיפים את הפירורים

 ומקפלים לתוך הקצפת.

 מעבירים לשק זילוף )אפשר גם בעזרת כף( ומזלפים מעל הפירורים, דופקים מעט את הכוסות להוצאת בועות אויר.

 שוקולד , קצפת , נשיקות קליק ועוד ועכשיו אפשר לקשט אם מה שתרצו:( גנאש 

 ️❤בהצלחה 

 



תשפ"א ןסיוברוכיתון   

 

  

 שיר גרינברג

 . ספרי בכמה מילים על העסק שלך

ונושמת אפייה. פתחתי את העסק בתחילת הקורונה אחרי התלבטויות וחששות רבים אבל בסוף  אוהבת ,אני שיר גרינברג

 החלטתי שאני קופצת למים. 

 האפיה זה המקום שלי להביע את עצמי ואת היצירתיות שלי.

 הגבול.ה אני מאמינה שהשמיים הם "כרגע העסק שלי הוא ביתי אבל בעז

 

 ?אפייה שלךהת כישרון מתי ואיך גילית א

 האמת שבילדות ובנערות שלי לא אהבתי במיוחד כל מה שקשור למטבח, בישול או אפייה עד שהכרתי את בעלי נריה. 

הולדת הראשון שלו שחגגנו היום ה לכבוד תהילהכין, אהבתי ונהנתי  את העוגה הראשונה שאני זוכרת שהכנתי, רציתי,

והה, )מעניין מה עכשיו הייתי אומרת על אותה כ"כ התלהבתי שיצאה לי עוגת שוקולד עסיסית וגב ביחד כשיצאנו.

  ��עוגה(

 ומאז הכל הסטוריה.

 

 מה את הכי אוהבת להכין?

כי קלישאתי אבל אני אוהבת להכין דברים מיוחדים ושאני אוהבת ולא לפי טרנדים כאלו ואחרים. אין מצב שאכין משהו 

 שאני לא מתחברת ושלמה בטעמים של הקינוח.

 

 מתכון למאפה/ קינוח חלבי טעים , לכבוד שבועות :(פנקי אותנו  בבקשה ב

 מתכון לטרמיסו קליל ופשוט:

 מצרכים: 

 ת מתוקה מ"ל שמנ 500

 גבינת מסקרפונה  1

 כוס אבקת סוכר 1/2

 כוסות אספרסו או נס קפה מהול במים,  1.5

 כפית מחית ווניל

 שרוולי בישקוטי 2 

 

 אופן הכנה:

 מכינים את קפה ומעבירים לקערה רחבה.

 בקערת מיקסר מקציפים שמנת מתוקה עם אבקת סוכר לקצפת יציבה.  

מורידים את מהירות המיקסר ומוסיפים בעדינות את הגבינת מסקרפונה ומחית הווניל וממשיכים להקציף במהירות נמוכה 

 עד שהבלילה יציבה.

 

 טובלים את הבישקוטי בקפה בשני הצדדים )שימו לב לא לטבול יותר מידי(

 מניחים על תחתית התבנית )אם יש צורך חיתכו בישקוטים לפי צורת התבנית(. 

מעבירים חצי מהבלילת הקרם על הבישקוטים ומיישרים. מוסיפים שכבה נוספת של בישקוטים טבולים בקפה. ומסיימים 

 בשכבה נוספת של בלילת גבינה.

 שעות במקרר. 8מכסים בנילון נצמד ומקפיאים או מינימום  

 

 לקישוט:

 אפשרויות או שניהם ביחד: 2 

 נכם..מקציפים שמנת נוספת ומזלפים לפי רצו1 

 . מבוזקים מעל כל העוגה קקאו.2 
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 הודיה טרטנר

 . ספרי בכמה מילים על העסק שלך

ת, עוגיות בטעמים שונים, קינוחים אישיים במגוון טעמים ופרים, עוגות מעוצבאני מכינה עוגות מס -המטבח של הודיה 

 אני מעבירה סדנאות אפיה לכל הגילאים.  ,בנוסף. וגם מארזיםמיוחדים 

כשהם מקבלים את ההזמנה, וכמובן את  שלהםאני מאוד אוהבת לשמח אנשים עם המתוקים שלי, לראות את החיוך 

 המחמאות שאחרי.
 

 ?אפייה שלךהלית את כישרון מתי ואיך גי

למשפחה. בזמן הקורונה היה לי הרבה זמן פנוי, אז מאז ומתמיד אהבתי להיות במטבח ולהכין עוגות וקינוחים שווים 

 התחלתי לפרסם את עצמי מעבר למשפחה ולמכור את המתוקים שלי, כדי שכולם יוכלו ליהנות.
 

 ולחלוק את הידע שלי ,דנאות אפיהלהעביר ס אני מאוד אוהבת מה את הכי אוהבת להכין?

 עם המשתתפים.

 ה שאפשר לשחקאוהבת את ז עוגות מעוצבות וקינוחי כוסות. אניעוגות מספרים, אוהבת להכין אני 

 לפי בקשת הלקוח.  בעיצוב שונה עם העיצוב ובכל פעם להכין
 

 פנקי אותנו  בבקשה במתכון למאפה/ קינוח חלבי טעים , לכבוד שבועות :(
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 תהל דולב

 . ספרי בכמה מילים על העסק שלך

 המתוק של תהל

 עוגות ראווה לארועים מיוחדים -קונדיטוריה ביתית לעוגות ופינוקים מתוקים, סדנאות וחוגי אפייה וכמובן

 

 ?אפייה שלךהמתי ואיך גילית את כישרון 

ליום הולדת חמש וכבר אז הייתי אופה עם אבא במטבח. את סרטון האפייה ונים הראשון שלי קיבלתי את ספר המתכ

 .ככה שאפשר להגיד שאני אופה כל החיים 9הראשון שלי הוצאתי בגיל 

 

 מה את הכי אוהבת להכין?

 ��קינוחים מיוחדים ומושחתים, עוגות מפוארות וחגיגיות והכי אוהבת להמציא מתכונים מתוקים 

 

 פנקי אותנו  בבקשה במתכון למאפה/ קינוח חלבי טעים , לכבוד שבועות :(

 נמסיס

 גרם שוקולד מריר משובח 350

 כוס שמן

 חצי כוס סוכר

 חצי כוס מים

 ביצים 5

 חצי כוס סוכר )לביצים(

 ההכנה:אופן 

 סוכר לשוקולד והשמן.את סירופ ה ףבקערה נמיס שוקולד ושמן. בסיר קטן נרתיח מים וסוכר עד שהסוכר נמס.  נוסי

 בקערת מיקסר נקציף ביצים וחצי כוס סוכר עד קבלת קצף בהיר ותפוח.

 פול.נעביר שליש מהקצף לתערובת השוקולד ונערבב, נעביר את השוקולד לשארית הקצף ונערב בתנועות קי

ולה ליצירת אדים נמזוג לתבנית משומנת, נניח את התבנית בתוך תבנית תנור גדולה ונשים מים חמים בתבנית הגד

 בתנור.
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מפרטורת החדר ומקפיאים את העוגה. חותכים לקוביות קטנות ונהנים)אפשר לשדרג עם גנש שוקולד טמקררים ל

 .במקפיא ולמרוח מעל לפני שחותכים( לשמור

 


