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אייר
רק בשבוע החולף ציינו את יום השואה והנה
השבוע מצפה לנו יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,ומיד למחרת
נחגוג את יום העצמאות השבעים וארבע של
מדינת ישראל .מסכת של שלושה ימים כל כך
משמעותיים בהפרש של שבוע .שירו של צור
ארליך 'הפרש של שבוע' מעמיד אותנו בפני
שאלת המחיר של שני ימי הזיכרון:
ְׁשנֵי י ְֵׁמי זִ כָּרֹון ְׁסמּוכִ ים כָּל ָּשנָּה,
ְׁלטֹובַ ת הַ ִחּׁשּוב הַ כְׁ לָּ ִלי
כַמָּ ה עֹולֶ ה לָּ נּו ִעם ְׁמ ִדינָּה
ְׁוכַמָּ ה עֹולֶ ה לָּ נּו ְׁב ִלי.
יום השואה מייצג את חוסר האונים של
הקורבנות ,פירוק כל הערכים שאנו מחנכים
אליהם וחורבן העולם היהודי .פרופ' אליעזר
שביד טען שבשואה לא נרצח אלוהים ,אלא
האדם ,הוא שנרצח .נרצחה האידיאה של
האדם .השואה ,לדברי שביד הינה ההוכחה
שכשמשאירים את העולם לריבונות האדם,
העולם עלול להיחרב.
אני נאבק באמירה הקשה הזו ללא הרף משום
שאם ,חלילה ,האמירה הזו נכונה ,אין לנו ,בני
האדם ,זכות קיום בעולם הזה ,ועל אחת כמה
וכמה זכות לריבונות .כהומניסט ,אינני יכול
להעביר את האחריות מהאדם לגורם אחר,
ומכאן הקושי הגדול .אני מקווה שההבנה
שעלינו לשאוף לשוויון בין שונים ,בניגוד
לתפיסה שהייתה שלטת קודם לכן ודיברה על
שוויון בין שווים ,מהווה את המפתח ליכולתנו
לחיות יחד ולהיות ריבוניים.
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי
פעולות האיבה הוא במובנים רבים היום ההפכי
ליום השואה .המדינה מייצגת את האידיאלים
שלמענם לוחמים הקריבו את חייהם ובשמם
חיילים ואזרחים נפלו .השכול ביום הזיכרון מייצג
את מחיר הריבונות והעצמאות של המדינה.
הצמידות הזו של יום הזיכרון ליום העצמאות
נועדה לשרת את התפיסה של 'מגש הכסף' –
'בנופלם ציוו לנו את החיים'.

– תשפ"ב

א' אייר התשפ"ב 5.2022.2
אייל

במשך שנים רבות הגעתי מידי שנה לטקס בהר
הטייסים .במהלך השנים צברתי יותר ויותר
חברים ששמם נחקק על האבנים בהר .בשנים
האחרונות קשה לי יותר ויותר העלייה להר .אני
נקרע בין המוות הכל כך לא צודק ואכזרי של
צעירים במיטב שנותיהם ,שאותו אני מבקש
לבכות ,לבין התחושה שהטקסים הללו נותנים
לגיטימציה להמשך השכול והעלאות הקורבן
למדינה.
שכול איננו מטרה ומרטירולוגיה היא מהלך מאוד
מסוכן .בשנה שעברה התמודדה אם שכולה לשני
בנים שנפלו במערכות ישראל על תפקיד נשיאת
המדינה .עצם ההתמודדות של אישה ,מקסימה
וטובה ככל שתהיה ,שהצדקת המועמדות שלה
נובעת מהשכול שנכפה עליה ,מדאיג אותי.
מיתוס תל-חי התאים מאוד לזמן הקמת המדינה.
כיום חשוב הרבה יותר לחיות למען ארצנו מאשר
למות למענה .נכון ,נמשיך ככל הנראה לאבד בנים
ובנות נפלאים ויש לכאוב ולבכות על כל אובדן
שכזה .אבל יחד עם זה ,ההצדקה האוטומטית של
מותם וקידוש השכול עלולה להיות חרב פיפיות.
קידוש השכול מחזק את תפיסת הקורבן ואמונה
בהכרחיות הקרבת הקורבנות .הוא גם מחזק את
מרכזיות המלחמה ,הצבא ואתוס הלוחם
בלאומיות הישראלית .עלינו לעשות כל שביכולתנו
למנוע את ההרוג הבא .צדקת הדרך מחייבת
אותנו לעשות חשבון נפש עם עצמנו ולקדש את
החיים ,חיי אזרחים וחיי חיילים ,למען הדורות
הבאים ולתפארת מדינת ישראל.

עלון קהילת ֵרעים

א' אייר התשפ"ב 2.5.2022

גיליון מספר 15

פתיח

יונתן

הומניזם
לקראת חג הפסח ,הצעתי להתגייס ולתרום
לנצרכים בעיר .אייל פרסם ויצר קשר עם מחלקת
רווחה בעירייה להכוונה לזקוקים

נוצרו  16קרטונים עם מוצרים .הצטברו ₪ 1,000
אודי אילון ,רון בן יעקב ואנוכי הבאנו את הארגזים
למשפחות .עשרה תלושי מזון שאודי ארגן בשווי
 ₪ 100כל אחד ,עברו לעירייה לחלוקה לנצרכים.
אייל :מבקש לומר תודה גדולה לכל מי שתרם ,אם
בכסף ,אם במצרכים ואם בעשייה .בזכות התרומות
שאספנו  8משפחות קיבלו מצרכים לחג ו10-
משפחות קיבלו תלושים לרכישת מוצרים לחג .כל
הכבוד!
יונתן :נראה לי שבתור קהילה הומניסטית ,עלינו
לחשוב על משימות הומניסטיות נוספות ולבצע אותן!

אודי איילון התנדב לרכז את הפעילות בקהילה.

בעלון זה:

החברים נרתמו לתרום והביאו מצרכים .אחרים
תרמו כסף לפייבוקס הייעודי.
מיכל ולבנה ארזו את המצרכים בארגזי קרטון עם
מדבקות של הקהילה.

o

שער

1

o

יעוד הקהילה

2

o

חודש אייר.

o

פתיח ,הומניזם

o

פגישה אישית עם

o

עצות מן הצ"ד

o

מי אתה טוביה קושניר גילה אלון 8

3

אייל
יונתן
אבנר הלחמי

צבי אבני

4
5
7

– אייל אלף

10

o

שיר החודש

אקלה

11

o

המסע לפולין –

o

פיגועים פוליטיים וחוסן – אייל

o

אירועי חודש ניסן בקהילת רעים 14

12

מפיק ועורך :יונתן אלתר
עיצוב שערים והזמנות לאירועים :מיכל ישפה
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פגישה אישית
עם

אבנר

הלחמי
צבא

ילדות

החבר'ה של השכבה שלי הלכו לצבא ביחד עם גרעין
עירוני שהגיע לקיבוץ ,אבל אני הרגשתי צורך ללמוד
להתמודד לבד ללא הקבוצה החברתית ,והחלטתי
ללכת לאחת הסיירות .התקבלתי ל"יחידה" המ"פ שלי
היה יוני נתניהו .כעבור כמה חודשים הסתבר שיש לי
בעיה בראיית לילה ועברתי ל"גולני" .עשיתי שם את כל
המסלול כולל קורס קצינים.

הורי נולדו בתימן ועלו לארץ ב  1949במבצע "על כנפי
נשרים" שכונה גם מבצע "מרבד הקסמים" .עם הנחיתה
הם יּושבו בראש העין .הייתה לי שם ילדות רגילה של
ל"מֹורי".
ִ
בן תימן ,חוזר מבית הספר ,אוכל צהרים והולך
יושבים על הרצפה סביב שולחן נמוך שבראשו המורי,
שיושב על הברכיים המונחות על "סנדלי ברכיים" ובידיו
שוט גדול (שאף פעם לא השתמש בו) ולומדים את
פרשת השבוע.
אנחנו שבעה אחים במשפחה ,ובגלל קשיים כלכליים,
כולנו ,חוץ מאחותי הקטנה ,יצאנו לחיות במסגרות חוץ
של עליית הנוער .כשהייתי בכיתה ז' בראש העין ,אחי
גזר לי את הפאות הארוכות כדי להכין אותי ליציאה
למסגרת חיצונית .בהתחלה הפנו אותי לישיבה ,מיד
הרגשתי שזה לא מתאים לי ,חזרתי משם באותו היום,
ואז הציעו לי את קיבוץ ראש הנקרה.
נעורים
בקיבוץ התקבלנו על
ידי החברים ובני גילנו
בחיבוק גדול ,לא
הרגשתי ָּשם אפילו
נימה של ניכור .לא
היינו קבוצה נפרדת
מבני הקיבוץ ,עירבו
אותנו איתם ,ישנו יחד
הנעורים,
במגורי
אכלנו יחד בחדר
האוכל ,למדנו יחד
בבית הספר האזורי
"סולם-צור"
בכל
והשתתפנו
הפעילויות בדיוק כמוהם – הרגשה נפלאה .הלימודים
לא היו בראש מעייני ,באותה תקופה הקיבוצים התנגדו
עקרונית ללמד לבחינות בגרות .כך הולך לבית ספר וגם
מבלה הרבה על מגרשי הספורט או רץ .כל הזמן רץ.
בימים אלה אני עוסק בהכנת מפגש של בני המחזור
שלנו מבית הספר לאחר  52שנה .לכבוד זה הקמתי
אתר אינטרנט ,קבוצת ווטסאפ ובמקביל אני עמל על
תוכן המפגש וההתרגשות לקראתו גואה.

יום השחרור שלי היה  6.10.1973היום בו פרצה
מלחמת יום הכיפורים .לאחר המלחמה הציעו לי לחתום
קבע לשלוש שנים וחתמתי .אחרי המלחמה עברתי
קורס קציני בטחון שדה ועסקתי בזה עד השחרור.
לקראת סוף השירות ,התחתנתי עם אהובת ליבי –
שרהל'ה בת קיבוץ חולתה וגרנו בפתח תקוה.
אחרי הצבא
מיד עם השחרור התחלתי לימודי בווינגייט ,שנה
ראשונה מכינה שבסופה ,במהלך חודש אחד ,עברתי
בהצלחה תשע בחינות בגרות .באותה שנה גם נולד
הבן הראשון שלנו .בתום  4שנות הלימודים ,אמרנו
ננסה לחיות בקיבוץ של שרהל'ה .כדי להיות מועמדים
לחברות בקיבוץ ,היינו צריכים למכור את הטלוויזיה ,כי
בקיבוץ עוד לא היו טלוויזיות ,וצריך לשמור על שיוויון
ובוודאי למכור את הרכב שלנו ,אבל את הדירה שקנינו
השארנו ברשותנו .עבדתי כמורה בבית הספר התיכון
"הר וגיא" ובמקביל הייתי פעיל בחינוך החברתי של
הקיבוץ ,לקראת הקבלה לחברות הסבירו לנו שצריך
להעביר את הדירה לבעלות הקיבוץ אז החלטנו ש…
חוזרים לפתח תקווה.
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פגישה אישית עם אבנר הלחמי – המשך

ניווט ספורטיבי (ע"פ ויקיפדיה)
ענף ספורט עממי ותחרותי המשלב ניווט באמצעות מפ
ה ומצפן עם ריצת שטח .המתחרים בענף זה מקבלים
מפה ,ובה מסומנות מספר תחנות ביקורת ,בהן יש
לעבור על פי סדר מסוים בזמן הקצר ביותר .ענף ספורט
זה נפוץ במיוחד בארצות סקנדינביה ונחשב שם
כספורט לאומי.

בפתח תקווה הייתי מורה לחינוך גופני בבית הספר לגננות
ולטכנאות נוף של ויצו ,ובמקביל הקמתי עסק להפעלות
נופש.
כבקר
ָּ
בגלל הלימודים בווינגיט ,עברתי לעשות מילואים
מאמצים בבסיסי טירונות ,ובהמשך נהייתי ראש מדור ניווט
של הכנה לצ.ה.ל.

מפות לניווט ספורטיבי משורטטות בקנה מידה נמוך
יותר ,ובדיוק גבוה יותר ממפות טופוגרפיות רגילות .נהוג
לשרטט מפות ניווט בקנה מידה של  1:10,000או
 ,1:15,000וכאשר מדובר בשטחים קטנים ,כמו פארקים
או קמפוסים ,אפילו בקנה מידה של  1:5,000או
 .1:2,500הניווט הספורטיבי שונה מהניווט הצבאי בכך
שהוא יותר מדויק ,משתמש יותר בתכסית ובדרך כלל
יותר מורכב.

מכיוון ששרהל'ה עבדה במערכת הביטחון ,נרשמנו לכל
מיני פרוייקטים של דיור שהמערכת הציעה ,ולבסוף
החלטנו על רעות ,שהייתה אז חור על קו התפר .לרעות
היינו מגיעים בנסיעה על כביש משובש ,חלקה דרך ישוב
ערבי .היום אני יודע שזאת הייתה החלטה מוצלחת .כל
השנים המשכתי ללמד חינוך גופני בבית הספר בפתח
תקוה .יום אחד אמר לי מנהל הכפר החקלאי שבמסגרת
הקורסים של הכפר יש קורס בהדברה ,ואם אעבור את
הקורס ,הוא ייתן לי להיות המדביר של בית הספר .עברתי
את הקורס ומקביל לעיסוקי פתחתי עסק כמדביר ,ואפילו
היום ,מי שיחפש מדביר באזור ימצא שם את השם שלי.
בגלל הזיקה שלי לבריאות החלטתי להפסיק לעסוק בזה.

על מנת להצליח בספורט הניווט דרוש שילוב של מיומנות
ניווט טובה וכושר גופני גבוה ,וכן יכולת קבלת החלטות
מהירה ונכונה תחת מאמץ .כל נווט נמצא לבד בשטח,
ועליו לבחור בעצמו את הנתיב בין תחנת ביקורת אחת
לשנייה .בחירת תוואי דרך לא נכון יכולה לעלות בזמן
יקר ,או להביא לפסילת המתחרה אם דילג על תחנה או
סימן תחנה לא נכונה.

בשנה שעברה הייתי אלוף ישראל בריצת ניווט
(לגילי).

תחביבים
בקהילה מכירים אותי מנגן על מפוחית .את המפוחית
קיבלתי מאחי הגדול ,כשראה שאני מנסה לנגן במפוחית
שלו ,נתן לי אותה ,הוא הפסיק לנגן ואני ממשיך איתה עד
היום .מלבד נגינה באירועים אני אחד משלושה אנשים
שנפגשים פעם בשבועיים שלושה ומנגנים יחד .קרדיולוג
בפנסיה מקיבוץ נען מנגן בכלי מיתר ,בחור מגבעת זאב
שמנגן באקורדיון ואנוכי ,נפגשים כל פעם אצל מישהו אחר,
אוכלים ,מנגנים ,שותים קפה נפרדים ומחכים לפגישה
הבאה.
יותר מלנגן אני אוהב לשיר .האמת היא שלא ידעתי את זה,
נחשפתי לזה במקרה לפני כ –  20שנה ,בקורס ללימודי
ערבית .לקחתי את הקורס ,כי הבן שלי למד בתיכון לחמש
יחידות בערבית .רציתי לעזור לו ,להיות לו פידבק.
במסגרת הלימודים למדנו שירים וגיליתי שאני ממש נהנה
לשיר ,זה כנראה מזכיר לי קצת את בית הכנסת התימני,
שם כל התפילות הם רצף של שירים.
אני גם אוהב לרקוד ואפילו מדריך לריקודי עם.

אני משתתף בתחרויות ניווט בארץ וכמעט כל שנה אני
יוצא לתחרויות ניווט ספורטיבי בחוץ לארץ.

מעבר לכל אלה

התחביב הכי משמעותי שלי הוא ניווט ספורטיבי.

אמנם ,ריסקתי פעם את המיניסקוס ויש לי נכות בברך,
אבל אני מנסה לא להראות את זה .בזמן ריצה אני
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פגישה אישית עם אבנר הלחמי – המשך

קהלת מודל .2021

ְלכָל ָק ִׁשיש  -עֵ צֹות ִׁמן הצ"ד

פשוט מתעלם מזה ,זה קשה משום שבניווט ספורטיבי לא
רצים על מסלול ישר ומהודק ,רצים ביער בין סלעים
ושיחים ,וכל פעם דורכים על משטח אחר בגובה אחר ,אבל
אני חייב להמשיך לנווט ולרוץ.

כְׁ ֶש ָּתקּום ְׁבכָּל ב ֶֹּקר
אֹור ְׁליֹום ִמ ְׁתחַ ֵדש
אַ ל ִת ְׁבדֹּק ָּמה ֶשאֵ ין כְׁ בָּ ר
ִת ְׁס ַתכֵל עַ ל הֲ יֵש.

מאז הפנסיה אני ממשיך לעבוד בבתי ספר ,אבל רק
בתחום הניווט הספורטיבי .אני עושה סדנאות ניווט לפי
דרישה .אני מכין תלמידים ל"ליגת בתי הספר בניווט"
במסגרת 'התאחדות הספורט לבתי הספר' .אני מפיק
אירועי ניווט לרשויות מקומיות ולאירועים פרטיים (מראה
לי סרטון של אירוע ניווט ביום הולדת של ילד בן 7
שהתקיים בפארק ענבה וצולם על ידי רחפן).

ּגּופָך
ְׁת ַמ ֵּׁשש אֶ ת ְׁ
ִאם כָּל אֵ בָּ ר ַקיָּם
פֹּ ה ו ָָּּשם ְׁקצָּ ת כֹואֵ ב?
נֹורא בֶ ן אָּ ָּדם.
ל ֹּא ָּ
אַ ל ִת ְׁפ ַתח אֶ ת הָּ ַר ְׁדיֹו
ָּשם אֵ ין חֲ ָּדשֹות,
הָּ ִאּוֶלֶ ת חֹו ֶגגֶת
וְׁאֵ ין ָּמה לַ עֲׂשֹות.

בנוסף לתחביב הזה אני פעיל בעמותת "נאות רעות" ,אני
בוועדת הביקורת של העמותה ,מתחזק את אתר
האינטרנט ואת דף הפייסבוק שלה.

הֵ ן ִט ְׁפשּות הָּ עֹולָּ ם
ל ֹּא חָּ ְׁלפָּ ה וְׁל ֹּא ָּּגזָּה,
הַ ּקֹורֹונָּה שֹולֶ טֶ ת
ְׁחֹוט ִפים שּוב ְׁבעַ זָּ ה.
ו ְׁ

בבחירות האחרונות נבחרתי ל"ועד רובע מכבים רעות"
ואני מוציא את כל הפרסומים של הוועד.
מכבים-רעות הוא רובע עירוני בתוך העיר מודיעין.
בבחירות בוחרים  3פתקים :לראשות העיר ,למועצת העיר
ולמועצת הרובע .כשלא הייתי בוועד לא הרגשתי אותו ולא
הבנתי למה צריך אותו .היום כשאני בפנים ,אני יודע שחלק
מאנשי הועד ממש עובד למען התושבים .הוועד מייצג את
צרכי התושבים במכבים רעות בפני הגורמים הרלוונטיים
ברשות המקומית ,מייצג את האינטרסים שלהם ,דואג
לרווחה שלהם .למשל בנושא היער הקהילתי של מכבים,
הוועד תיווך בין התושבים לבין הרשות לצמצום העקירה.
הוועד מעורב גם בתחומי תרבות ופעילויות אחרות של
הרובע .אני יודע שיש אנשים שחושבים שאפשר לבטל את
המוסד הזה ,אני חושב שעדייו יש לזה חשיבות.

אֲ בָּ ל ֶש ֶמש עֹוד יֵש
וַאֲ וִיר וְׁעֵ צִ ים,
ו ְָּׁקפֶ ה ֵריחָּ נִ י
וְׁסָּ לָּ ט ִעם בֵ יצִ ים.
ו ְִׁחבּוק ַר ֲעיָּה
וְׁצִ ְׁלצּול ְׁמחַ בֵ ר,
ּופַ עַ ם ְׁבפַ עַ ם
עֹוד בָּ א ְׁמבַ ֵּקר.
אָּ ז ִל ְׁדאֹּ ג ל ֹּא צָּ ִריְך
קֹורץ לָּ נּו אֹּ פֶ ק,
הֵ ן ֵ
ֵתן ִחיּוְך לָּ עֹולָּ ם
כָּל עֹוד יֵש ְׁלָך דֹופֵ ק.

חלום

וְׁנִ ְׁׂש ַמח חֲ בֵ ִרים
כִ י הָּ ֶרגַע ִהּגִ יעַ ,
אֶ ת ִת ְׁקוֹות הֶ עָּ ִתיד
לַ ְׁחּגֹּ ג ְׁבג ִָּביעַ .

בין התחרויות בחו"ל השתתפתי באירוע ניווט ספורטיבי
בשבדיה שנקרא  .O-RINGENזה אירוע ענק שמשתתפים
כ –  25,000מנווטים מכל העולם .ראיתי שם מנווטים בני
 95והחלום שלי הוא להשתתף שם בניווט כשאני בן ,90
אמנם אף אחד לא מוכר כרטיסי טיסה היום לחלום הזה,
אבל אני מתרפק עליו ,ולכן אני מנסה לשמור על הבריאות,
לשמור על המשקל .כל בוקר אני מתחיל ב –  10דקות של
תרגילים ,אחר כך אוכל משהו ומתחיל את היום.

צְ ִׁבי אַ ְבנִׁ י 2.9.2021
צְׁ ִבי אַ ְׁבנִ י ,חֲ ַתן פְׁ ַרס י ְִׁׂש ָּראֵ ל,
כ ַָּתב ז ֹּאת ִלכְׁ בֹוד יֹום הֻ לַ ְׁדתֹו הַ ־( 94צ״ד).
הַ ְׁלוַאי עַ ל כֻלָּ נּו!

עד כאן
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סיפורו של טוביה קושניר משיירת הל"ה
מספרת :גילה אלון
מיזם להנצחת טוביה קושניר
מסיירת הל"ה באמצעות
הצבת פסלון של הצמח
סתוונית טוביה על קברו.

עם ד"ר מיכאל
זהרי,
שהתרשם
משפע ידיעותיו
בחי ובצומח
של האזורים
הביוגיאוגרפים
ישראל.
של
לימים יכתוב
מיכאל זהרי על
טוביה" :הכרתיו בעודנו נער ,עיניו חתרו לעמקים
נעלמים ,ליוו להקות צפרים ,חתרו אחר קיניהן ,חדרו
והציצו לבין חגווי הסלעים ,חיפשו סחלבים ואיריסים
ולא עייפו .בעיניים אלה שכנה אותה סקרנות
המצמיחה חוקרי טבע מושלמים" ("השדה" ניסן
תש"ח) .את שאלותיו בבוטניקה הפנה טוביה למחלקה
הבוטנית באוניברסיטה בירושלים אל הד"ר זהרי והגב'
נעמי פינברון (שלימים היתה לפרופסור במחלקה
לבוטניקה) .אף כי היה נער ,היו בממצאיו גילויים
חדשים למדע .הוא מצא בכרמל שום שהיה מין חדש
למדע ,ופינברון קראה לו שום החורשים ,וצמחים
נדירים כמו דבורנית כחלחלה ,דבורנית גדולה ובן חצב
החורש.

לאחר הכרזת האו"ם על
חלוקת א"י בכ"ט בנובמבר
התקפות
וגבור
,1947
הערבים על היישוב היהודי
בארץ ,התנדב טוביה קושניר לגדוד השישי של
הפלמ"ח ,לפלוגה של חברו הקרוב ושותפו לסיורים
הבוטניים יצחק (איציק) הלוי ,שהיה עתה למפקדו .את
מחקריו ,תוכניותיו ורעיונותיו המדעיים הרבים השאיר
מאחור ,כשהוא מגייס את עצמו מתוך הכרה והזדהות
עם צו השעה .במעלה החמישה עשה לילות כימים ,שם
השתתף באבטחת השיירות שפרצו בדרך לירושלים,
עד שנקרא עם חבריו להחיש עזרה לגוש עציון הנצור.
לאחר מסע רגלי מפרך באישון לילה ,כשהם עמוסים
בתחמושת ובעזרה רפואית ,נפל טוביה וכל השלושים
וחמישה בקרב גבורה ,ביום ה' בשבט ,תש"ח .ימים
ספורים לפני נפילתו כתב לאביו" :יודע אני כי המעשה
שעושה אני כיום הוא היחידי ,שעשוי לתת עתה לנער
יהודי קורטוב של סיפוק".
משחר ילדותו בכפר ניכר היה טוביה באהבתו לטבע,
לצמחים ולבעלי חיים .ב"ניסיונותיו הביולוגיים"
הראשונים החל כבר כילד כאשר זרע וגידל בערמות
חול ליד ביתו חיטה ושעורה והיה חותך טבעות בשורשי
גזר ,תוקע אותן בחול וממתין לצמיחתן.

גולת הכותרת היתה מציאתו של שושן צחור בכרמל,
גילוי בוטני חשוב של ראשית המאה ה 20-לאחר שנים
רבות של חיפוש בארץ .טוביה חש עם הבצל שמצא אל
תחנת הניסיונות ברחובות אל "איש הצמחים
והפרחים" נח נפתולסקי והוא אכן אשר את תגליתו.

בבית הספר בתיכון
הקים פינת טבע בה
התלמידים
גידלו
זוחלים ,מיני דו-חיים
ודגים .בעזרת המגדיר
לצמחי ארץ ישראל
(מאת א.איג ,מ.זהרי,
)1931
נ.פינברון,
הקים גינה בוטנית של
צמחי הכרמל ואוספים
לימודיים של פרפרים
ודבורי בר.

שושן צחור

בחתירתו לידע יצר
טוביה קשרים עם גדולי חוקרי הטבע בארץ ,במיוחד
8
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מ  300מיני הצמחים הנדירים בעשבייה של האוניברסיטה
העברית ,אסף טוביה כמחצית .ב 30-מיני צמחים שגילה
היה משום חידוש לידע צמחיית ארצנו :שני מינים מאלו
שמצא והיו חדשים למדע נקראו על שמו "סתוונית טוביה
ואירוס טוביה" .מינים אלו הם אנדמים הגדלים אך ורק
בישראל (ובדרום ירדן) ,ויש להם חשיבות כמרכיבים של
המגוון הביולוגי.

דבורנית כחלחלה

דבורנית גדולה

אירוס טוביה

ב 1945-התקבל ללימודים באוניברסיטה העברית
שעל הר הצופים והתגלה כסטודנט מצטיין ששמו הולך
לפניו בכל מקצועות הביולוגיה ,נטייתו גברה להתמחות
בלימודי הגנטיקה והביוכימיה .יחד עם זאת הקים בגן
הבוטני של האוניברסיטה גינה בוטנית של כל צמחי
הבצל והפקעת של ארץ ישראל ,צמחים שאסף מכל
רחבי הארץ ,שתל וגידל וערך בהם תצפיות וניסיונות.
אוסף הפרפרים שיצר היה אחד המקורות לספר
"פרפרי ישראל" מאת יצחק אייזנשטיין .לזכרו קרא
חוקר הפרפרים דובי בנימיני לפרפר שנאסף בחרמון
"נימפית טוביה".

סתוונית טוביה
את עיקר פרסומו המדעי קנה במחקריו על תהליכים
אבולוציונים של בעלי חיים בא"י (ערצבים) כגשר גאוגרפי
בין אפריקה לאירופה.

הסוף בעמוד הבא
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שיר החודש

טוביה קושניר היה יכול להיות אחד המדענים
הגדולים בישראל ,אך כמו רבים מאוד מחבריו,
בהגיע יום פקודה התגייס להגנת היישוב .היטיב
לסכם את אובדן חברו פרופ' יגאל תלמי" :במלחמת
השחרור נפלו  600סטודנטים מהאוניברסיטה
העברית שעל הר הצופים .רבים מהם היו בעלי
כישרונות ,שיכלו לתרום כה רבות לתרבות ולמדע
בארצנו .יחד עם זאת לא הייתה נפילה בודדת –
כנפילתו של טוביה קושניר – באבדה שנגרמה
לעולם המדע".

"שיר ערש"( ,מס' ,4באלבום "שבועה").
"את תקומתנו ואת עצמאותנו  ,לא קיבלנו על
מגש-כסף" .שיר ערש"  ,הינו שיר זיכרון  ,המשקף
את רוח הלוחמים ולעילוי נשמות הנופלים ...
דרך אגב ,השיר נכתב ,יחד עם "נשמת אנוש",
( מס'  ,3באלבום "שבועה" ) ,בדיוק חמש שנים,
לאחר פרוץ מלחמת יום הכיפורים" ...

לאחר שנדחתה האפשרות להעביר תגבורת של
שיירת כלי רכב דרך הכביש לחברון החליטה
מפקדת המחוז על העברת כוח רגלי לגוש .המחלקה
הרגלית התגלתה על גבעה  573ליד הכפר צוריף,
כותרה על ידי המוני ערבים מהסביבה וכל לוחמיה
נהרגו בקרב ממושך באותו הבוקר.

 | 04שיר ערש
מילים ולחן :איל אלף | שירה :אילה אלף

עצמי עינייך היוקדות ,הלאות תוגת ערבית,
כבר אורות תועים וערב מתבושש .
ארווה רך הדרך ,הוגה באחרית ,
צליל ניגון פעמייך ,בדמי רוחש .

פרשת הל"ה הפכה לאחד האתוסים החשובים
ביותר של המלחמה ,ולסמל של הערכים והאמונות
שעליהם התחנכו הדורות הבאים .היתה לי הזכות
להשתתף בצוות שמינה דוד בן גוריון בראשותו של
יהושע כהן לחפש ולמצוא את גבעת הנפילה ולהביא
אליה את האנדרטה הראשונה לזכרם.

עצמי שמורות ריסייך ושיר לך אזמר ,
נוגה מנגינתו ומיליו כחוד חנית .
אהבה שלמה ,לעד לא תגמר ,
שירת דמנו אנו ,לאיחוי הברית .

ב 2021 -הוחלט על מיזם מיוחד להנצחת טוביה
קושניר ועל קברו הוצבו פסלוני פרחים של הצמח
סיתונית טוביה אותה גילה לראשונה ליד הרודיון.
הפיסלונים ניבנו מחומרים עמידים ושולבו במצבת
הקבר .הם יבטאו לדורות אמירה אישית לדמותו
ופועלו המדעיים וינציחו את הלהט למציאת צמחים
ובעלי חיים נדירים ומיוחדים לישראל.

אם בליל סגריר ,עת הרוח מטרפת ,
עוד אמעד בשביל ויאבד הכיוון ,
את רוחך אשמע ,בתוך נפשי טופפת ,
אזכור אז את הברית ,אשירה הניגון.
עצמי עפעפייך בבת ובדמי אלטוף זהרך ,
בגופנו את הלב ואני ידי התכלית .
בדמנו נבנה ותוחלתו נצור שערך ,
משכן יהבך עלי ועלי הברית.

אפשר להגיע לביצוע השיר
המילים וכל הפרטים הנלווים
באמצעות לחיצה על הקישור
שיר ערש
אפשר להקליד  /לחפש ביוטיוב
איל אלף Ayal Alef /

כל טוב והאזנה ערבה
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לפולין  /לאה (אקלה) אקשטיין
בעצמנו כבני אדם וכמחנכים,
מנסים לחבר את הזוועה שם,
למציאות הסובבת את חיינו.

חודש מאי  ,2009אגודת הסטודנטים בסמינר הקיבוצים
יוזמת משלחת של סטודנטים ומרצים לפולין .במשלחת
 20סטודנטים ואנוכי ,מרצה יחידה שהחליטה "להרים
את הכפפה".

ככל שאני מנסה לפרק בעיני רוחי את טביעת
אצבעותיו העמוקה שהותיר המסע הזה בבשרי ,אני
מוצאת עצמי חופרת בתוכי רובד אחר רובד ,כמו
ארכיאולוג המקלף בזהירות שכבות של קרקע ,מנסה
ליצור סדר פנימי בכל מה שהותירה טלטלת המסע.
בחפירותי ,אני מגיעה עד לרובד האישי ,כאותו
ארכיאולוג נאמן למלאכתו ,חושפת שכבה אחר שכבה
עד לקרקע הבתולית ,שם החל הכל לצמוח עבורי.
כרבים מבני דורי צאצאים להורים ילידי אירופה ,גדלתי
בתוך משפחה קטנטנה ,ללא סבים וסבתות ,וכמעט
ללא דודים .הורי שעלו לארץ לפני פרוץ הזוועה ,שתקו
את אסונם המשפחתי ולא שיתפו אותנו הילדים
"שם"
בכאבם .ידעתי רק שמרבית משפחתי נרצחה ָּ
ל"שם" הזה לא היו שמות מוגדרים .כל ערב פלט
ָּ
אבל
הרדיו בקול מונוטוני רשימות ארוכות של שמות,
חיפוש קרובים .היו אלה דקות של עצירת נשימה
בביתנו -הכל נעצר ודמם ,הורי כמו נדבקו אל מקלט
הרדיו.

מסע מטלטל אל "תעשיית המוות" ,מפעל המייצר מוות
נותר רק בצלמם של עדים אילמים שפניהם החתומים
אינם מספרים על הנורא שהתחולל שם .תאי הגזים -
חדרים כמעט סתמיים ,קירות אילמים ,מסויידים לבן,
הנוצרים בתוכם את הדי צווחות האימה של אלפי
אנשים דחוסים .אני בוהה אל הקירות מנסה לדמיין
והדמיון מהדהד בריקנות חלולה .טורים טורים ארוכים
של ביתנים תחומים בגדרות תיל הפכו למוזאונים
המציגים אוסף של פיסות חיים אחרונות ממויינות
לנעלים ,בגדים ,מזוודות ,תמונות .מאות שנים של
תרבות יהודית משגשגת ,מוארת ,עלו בעשן אפור
השמיימה.
שבילי עפר תמימים למראה מובילים אל בורות ההריגה
ביערות .השלווה השורה מסביב ,משרה תחושה של
פסטורליה ,עצים ששורשיהם טבולים באדמת דמים,
מקבלים אותנו בפנים חתומות של רוגע ירוק .נרות
הזיכרון ,דגלונים ומגיני דוד שהותירו חבורות של בני
נוער שביקרו במקום עדים אילמים לבורות הירי
הנעלמים מן העין.

לא היו טקסים של ימי שואה בילדותי ,גם ספרי הלימוד
שלנו בקושי התייחסו לנושא .הציבור ומערכת החינוך
כמו התעלמו ממה שקרה רק לפני שנים ספורות.
לכידתו של אדולף אייכמן הייתה נקודת מפנה -התחילו
לדבר יותר ,הרדיו השמיע ללא הרף דיווחים מן
המשפט ,בספריה שבבית הורי התחילו להופיע ספרים
אודות לכידת אייכמן והמשפט ואודות השואה-
קצטניק ,וייזל ועוד .כילדה קטנה קראתי אותם
בשקיקה ,הקשבתי ללא הרף לרדיו ,ניסיתי לדלות עוד
ועוד ידע מתוך המילים הכתובות ,רק את הורי לא
העזתי לדובב .תשובותיהם הדוממות-עצורות הרתיעו
אותי -העמקתי לחקור על האסון הקולקטיבי,
התחמקתי מהאסון הפרטי .המסע הזה לפולין החזיר
אותי אל בורּותי בכל הנוגע לקורות משפחתי בשואה.
רעבה לכמה פיסות מידע ,לאחר שובי לארץ ,התחלתי
לחפש בארכיונים של "יד ושם" ,מצאתי שם רק רשימה
לקונית של שמות :אקשטיין חיים ,אקשטיין לאה,
אקשטיין ירוחם ,אקשטיין ציפורה ,אקשטיין צילה,
לסנר גיזה .ליד כל שם מילה אחת יחידה -אושוויץ.....

המפגש עם הטבע האנושי מגלה את רב-פרצופיותו
במנעד מטלטל בין שני קטבים  -רוע שטני מול טוב
נאצל .שניהם טוטליים ובלתי נתפשים .בויז'קי ,כפר
קטן ,פוגשים את הלנה גוסק ,כפריה פשוטה שופעת
אנושיות טהורה ,חסידת אומות עולם ,היום כבר אינה
בחיים .בהיותה נערה בת  21הצילה את משפחת
שומוביץ -אבא ,אמא ושלושה ילדים .הסתירה אותם
בתוך בור בדיר החזירים שבמשק המשפחתי .בכל
בוקר ,במשך  8חודשים ,הייתה נכנסת לדיר עם שני
דליים -האחד עבור החזירים והשני עבור המשפחה
הנחבאת .איש מבני משפחתה מלבד בעלה לא שותף
בסוד .כך ,יום אחר יום במשך  8חודשים ובהם 245
ימים הנפרטים ל 352,800 -דקות רצופות של פחד
שמא תתפש ,מחיר אנושיותה ,בחירתה "להיות אדם".
קשה לנו להיפרד ,מלטפים ,מנסים לספוג קצת מן הטוב
האינסופי הזה ,לקחת משהו ממנה איתנו ,כזכרון מזכך-
מרכך.
בדיונים מהורהרים עמוק לתוך הלילה מנסים להבין את
המושג "אדם" ,את התנהגותו ואת מניעיו ,דנים גם

עכשיו מאוחר מדי ,כבר אין את מי לשאול.
סוף
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יטים וחֹוסן לאּו ִׁמי
ִׁפיגּו ִׁעים ְפ ִׁל ִׁ
להלן דרשה לפרשת מצורע – שאייל נשא בקבלת
השבת של הקהילה ב"שבת הגדול" – שבוע לפני
פסח .ואני (י.א ).חשבתי שהיא מתאימה מאד גם
לעלון של חודש אייר שעניינו חודש עצמאות מדינת
ישראל.
שבת הגדול היא השבת שלפני פסח .החג הלאומי
המשמעותי ביותר עבור רוב מוחלט בקרב העם
היהודי בכלל וישראלים בפרט .זהו החג שנחוג יותר
מכל חג אחר .חג החירות .בתקופתנו אנו פסח
מקבל משמעות כבירה עוד הרבה יותר .במאה ה-
 20אירעו שני אירועים עצומים בהקשרו של העם
היהודי שלא חווינו משך אלפיים שנה.
השואה ,שבה ניסה הצורר הגרמני לחסל באופן
שיטתי ומקיף את העם היהודי כולו ללא אף יוצא מן
הכלל ,תוך השקעת מיטב המוחות המדעיים
והטכנולוגיים של המעצמה החזקה ביותר
באירופה ,ואולי בעולם כולו ,על מנת להשיג את
התכלית הזו .הפרופסור יהודה באואר טוען
שהשמדת העם היהודי הייתה המטרה הראשית
של הנאצים וכדי להשיג אותה יצאה גרמניה
למלחמת עולם.
מכל המהפכות שעברו על עם ישראל ,הקמת
מדינת ישראל הייתה ,לדעתי ,המהפכה הגדולה
מכולם .לראשונה זה אלפיים שנה העם היהודי
ריבון לעצמו .מדינת ישראל קמה למרות השואה
ולא בזכותה כפי שלעתים נוהגים לחשוב .העם
היהודי שרק שנים אחדות קודם לכן איבד שישה
מיליון מבניו ובנותיו .מחליט ומצליח נגד כל
הסיכויים ,וללא שליש מהעם ,להקים מדינה
עצמאית .בית לאומי לעם היהודי .הוא עושה זאת
בעיקר בזכות התנועה הציונית שפעלה מסוף
המאה הקודמת במטרה להקים בית לאומי לעם
היהודי בארץ ישראל.
לחגוג פסח במדינה יהודית וריבונית זו זכות עצומה
שלאורך הרבה דורות נראתה דמיונית ,שלא לומר
הזויה לחלוטין .מדינת ישראל הוקמה בזכות התנועה
הציונית שקמה מתוך רצון לתת מענה לאומי לעם
היהודי ולא מתוך פחד מאימת הגולה .אחת ההוכחות
המשמעותיות לכך הייתה ההחלטה כנגד תכנית
אוגנדה שהועלתה במסגרת הקונגרס הציוני השישי.
ההצעה הועלתה מיד לאחר הפרעות שהיו
בקישינייב ,שברוסיה ,באותה שנה .המתנגדים

העיקריים היו חברי הקונגרס מרוסיה ,שהפוגרום אירע
בתחומם .בסיכומו של דבר ההצעה נדחתה
וארץ ישראל חזרה להיות במרכז השאיפה הציונית .חיוב
ארץ ישראל עלה על שלילת הגולה .הנעה ממקור חיובי
חזקה הרבה יותר לאורך זמן מהנעה על בסיס שלילי,
שעלולה למכר לטווח קצר.
אגב ,דוגמא נוספת לבחינת ערכים על דרך החיוב ולא על
דרך השלילה ניתן לראות בהקמת קהילת ֵרעים :המחשבה
הייתה כיצד להסתכל על החילוניות באופן חיובי .לא דרך
שלילת הדת אלא דרך חיוב החילוניות .פעולה על בסיס
החיוב פותחת אותנו לאופקים רחבים ומאפשרת חיים לצד
תפיסות אחרות .בזכות אותה תפיסה שמלווה אותנו אנחנו
מסוגלים לפתוח שיח גם עם קהילות רפורמיות
ואורתודוקסיות.
במעבר חד אני מבקש להתייחס לאירועי השבועות
האחרונים .הטרור שחווינו השבוע גורם לתחושת פחד לא
רציונאלית וחרדה קיומית .חשיפה לאירועי טרור מעוררת
תחושה לא מידתית של סיכון וחוסר אונים .בנוסף ,הטרור
גורר דמוניזציה של האחר .אנו עלולים מצד אחד לראות
את עצמנו כקורבן ומצד שני את האחר כאויב חסר עכבות,
תוך כדי טשטוש הגבולות בין המחבלים לבין הציבור
הפלסטיני כולו .טרור יכול לגרום לתחושת אחדות מזויפת.
זוהי תחושת אחדות על רקע שלילת האחר ,והיא מזויפת
משום שהיא מהווה סטיריאוטיפיזציה של האחר באשר הוא
אחר .האחדות הזו קצרת מועד וכשהיא תיעלם ,תשובנה
כל המחלוקות שמאיימות לשסע אותנו .רק יומיים קודם לכן
זועזעה הקואליציה על רקע הדרישה למנוע חופש מדת של
אזרחים לא דתיים .דרישה שמנוגדת לפסיקתו של בית
המשפט העליון.
אנחנו מדינה חזקה ,ואפילו חזקה מאוד .גם בהיבטים
ביטחוניים וגם בהיבטים כלכליים ,מדינת ישראל חסונה
ויציבה .הפערים הגדולים שבהם אנחנו חייבים להתמקד
הם הפערים החברתיים ,והשנאה המתפתחת בין השבטים
השונים ,כפי שהגדיר זאת הנשיא ריבלין .הפערים הללו
נובעים בעיקר מתפיסה של שלילת האחר במקום להתמקד
בחיוב העצמי .דתיים וחילוניים ,אשכנזים וספרדים ,יהודים
וערבים ...אם נדע להתמקד בחיוב עצמנו
ונימנע משלילת אחרים ,נצליח לשוחח זה עם זה ולהתחיל
לפתח פתרונות לחיים משותפים.
במשך אלפיים שנה עם ישראל ישב בגולה והיה תלוי
בחסדי אחרים .לראשונה מאז ממלכת החשמונאים הפכנו
12
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פיגועים פוליטיים וחוסן לאומי  -המשך
ריבוניים .הריבונות שלנו קצרה מאוד בראייה
היסטורית ,אבל ההישגים שלנו כמדינה הם עצומים
בכל קנה מידה .מדינה כל כך צעירה המהווה כור
היתוך ליהודים מכל קצוות העולם .בהחלט מקור
לגאווה .יחד עם זאת ,יש דברים ששבעים וארבע
שנות ריבונות עדיין לא הצליחו לתקן .חלקים נרחבים
בעם עדיין רואים עצמם כקורבנות .ראיית עצמנו
כקורבנות מעוותת את יכולתנו לראות את האחר .זו
ראייה על דרך השלילה שמבוססת על פחד מהאחר.
אנחנו עדיין חיים בפחד שמא קליטת שיעורים
מזעריים של פליטים תשנה את אופייה הדמוגרפי של
המדינה .בנוסף ,אנחנו נוהגים איפה ואיפה בין
פליטים שמגיעים מאירופה לבין פליטים שחורי עור
שמגיעים מאפריקה .לעתים נדמה ששכחנו איך רק
לפני שמונים שנה התדפקנו על כל דלתות העולם
ונענינו בשלילה שגבתה מאיתנו מחיר דמים עצום.
הפחד העמוק לאיבוד הזהות היהודית בעקבות
קליטת פליטי מלחמה הוא פחד מעוות .גם הטענה
שתפקידנו מסתכם בקליטת פליטים יהודים מעוותת
מיסודה .הלא קליטת אותם פליטים יהודים הינה
למטרת עלייה לארץ .זו אחת מתכליות הקמתה של
מדינת ישראל .אין לה יד ורגל עם קליטת פליטים לא
יהודיים .אנחנו כמדינה יהודית חייבים להפגין רוחב
לב גדול יותר מולם .גם בראייה צרה של האינטרסים
הישראליים ,יש לפעול מתוך חשיבה של מה נכון ולא
מתוך פחד הישרדותי מדומה.
נראה שיש עוד דרך לעשות עד שנהיה חברת מופת.
ויחד עם זאת לא הייתי רוצה או יכול לחיות באף אחת
ממאתיים המדינות שעל הגלובוס למעט כאן.
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת אל עורקי ,אל נשמתי.
בגוף כואב ,בלב רעב,
כאן הוא ביתי.

הרב אייל ישפה
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05.04.2022

דליה ספקטור :תודה לאייל על שהאיר עינינו במידע רב
סביב ההגדה והמסורת ,הערב במפגש " .מכל מלמדי
השכלתי".
גילה אלון :השכלתי גם אני בנושאי ההגדה ועריכת הסדר
בעיקר בכל הקשור לשילוב תכנים חדשים ,הקשורים
לזמננו אנו .הרבה הרבה תודות.

במפגש הזה עסקנו בהומניזם .התקיים דיון האם
אדם הומניסטי ,דואג לכל האנשים בעולם באופן
שווה או שמותר לו להגיד עניי עירי קודמים .האם
אפשר להיות אדם הומניסטי ולהעדיף את הקרובים
אליך :בני משפחתך ,אנשי קהילתך ,בני עמך על
פני בני אדם רחוקים יותר?

 8.4.2022קבלת שבת

עסקנו בפליטים .קראנו את שירה של ויסלבה
שימברוסקה "אנשים כלשהם" ראה קישור:
ואת השיר
https://www.facebook.com/
המדהים "בית" של ורסאן שייר .ראה קישור:
https://www.facebook.com/452953154782
היום מדברים על פליטי אוקראינה אבל בעולם יש
כ 80 -מיליון פליטים .האם אנחנו יכולים להשפיע
על מצבם? האם אנחנו יכולים לעשות משהו בנדון?

 – 8.4.2022עושים סדר
אייל תאר את מקורות  /תולדות ליל הסדר וסיפר על
סדר פסח במשפחתו :תכני ההגדה המשפחתית
השנתית ,הכנתה כמסמך ישראלי (ללא ארמית) עם
שיתוף המשתתפים בדילמות ובשאלות שהיא מעלה
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קבלת שבת – המשך

א' ִׁאייר התשפ"ב 2.5.2022
עסקנו בכוח של רשויות הרווחה ומערכות החוק על
הפרט בצפון קרוליינה בשנות ה  60של המאה הקודמת,
שאלנו אם זה היה יכול לקרות בארצנו ,מה יכולה
החברה למנוע מפרטים בתוכה ,ובאילו תנאים.
ספר מומלץ ,מוזמנים לקרוא.

קבלת השבת החודשית התקיימה ב  8.4והייתה
בסימן חירות .השתתפו  30חברות וחברים  2נכדות
ונכד .הארוע התקיים למחרת האסון בדדזינגוף בו
נרצחו שלשוה צעירים .והייתה אוירה מעורבת של
עצב וקבלת שבת .שרנו ,קראנו ,אייל דרש דרשה
מעוררת מחשבה המופיעה בעלון זה .בסיומה אכלנו
יחד ארוחת ערב פרי ידינו.

הספר הבא
22/5/22

10.4.2022
 10.04.2022מועדון קריאה

"בית העם סרטים – משני צדי העדשה" מפגש אונליין
מיוחד המחבר בין שתי קהילות מעבר לים .מיזם של
צפייה משותפת בסרט ישראלי קצר זוכה פרסים
"מבורכת" בנושא תרבות מזרחית בישראל ,ושיח ודיון
בעקבותיו.
המיזם מופק על ידי "המחלקה לארגון וקשר עם
ישראלים של ההסתדרות הציונית העולמית"
בהשתתפות :קהילת דרכי נועם  -טורונטו ,קנדה
וקהילות ניגון הלב ,רעים ויה"ל – ישראל .בדיון לאחר
הסרט עלתה השאלה על המיקום בציר שבין מסורתיות
למודרניות .היה מעניין מאד לשמוע את תשובות
החברים בארץ ובעולם ,לשמוע את ההבדלים בינינו
הישראלים ואת ההבדלים בין הישראלים לקנדים.
התשובות היו מאד אינדיבידואלית והמשתתפים דיווחו
איך הם מתמודדים  /מיישמים את עמדתם בנושא.

כ  10קוראות וקורא נאמנים נטשו את מטלות הניקיון
והבישול ,כדי לעסוק בדילמות מוסריות מהפכות בטן
שמציב הספר "שקרים הכרחיים"  -דיאן צ'מברלין.
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 15.4.2022ליל סדר בזום למבודדי קורנה
שאפו לאייל ומיכל ולכל החברים והחברות שלקחו
חלק👏👏👏
רחל וונש :תודה לאייל שארגן סדר פסח נפלא לכל
המבודדים .בזכותו לא הרגשנו בודדים

 25.04.2022ערב לציון יום השואה

אייל ישפה :ליל הסדר תשפ"ב
שבוע לפני ליל הסדר קיימנו קבלת שבת גדולה
בקהילה .תוך מספר ימים נפלו כמה מביננו למשכב
עם קורונה .כשהבנו שלא נוכל לקיים את ליל הסדר
עם המשפחות והחברים כפי שתכננו ,התגבשנו
יחד לליל סדר משותף בזום :ירדנה וארי ,ציפי
ודייוויד ,רחל ויוסי ,מיכל ואני וזוג נוסף  -נורית
ושריה פלד -זוג חברים של ירדנה וארי .בנינו את
ליל הסדר כך שיתאים לזום ועצרנו מידי פעם למנות
השונות בארוחה.

חיה ישפה :שרה פישמן ,אשה מלאת חיים ,מדברת
בקול צלול וברור ,אשה צעירה בת  .95סיפורה על
קורותיה במחנות ההשמדה בתקופת מלחמת העולם
השנייה ואחריה ,היה מאד ברור ,מרגש ומלמד

מכיוון שלא היו לנו ילדים איתנו בליל הסדר,
החלטנו על מנהג מעט שונה מהאפיקומן המסורתי.
בתחילת הערב שוחחנו על ארגונים שלדעתנו ראוי
לתרום להם .עלו מספר ארגוני מתנדבים .במהלך
הערב ערכנו חידון והמנצח בחידון בחר את ארגון
המתנדבים שלו תרמנו .הארגון שנבחר ,אגב ,היה
מנדלת הלב גם משום שהם עושים עבודת קודש
וגם משום שהם ארגון מקומי.
במהלך הערב כל אחד ואחת בחרו שירים שאותם
הם רצו לשיר סולו (מגבלת הזום) .יצא שלמדנו
לחנים חדשים ושירים שלא הכרנו כמו למשל את
השיר שנורית פלד לימדה אותנו מתוך לילות הסדר
בקיבוץ עין דור – 'בכל דור ודור' .בסיכומו של דבר
יצא מתוק מעז :ליל הסדר היה מהנה מאוד ,נמשך
כשלוש שעות ,והפך להיות מזכרת מיוחדת מימי
הקורונה שלנו.

פתיחה מוזיקלית עם איתן ואבנר

ירדנה פיינמסר :ליל הסדר הוירטואלי היה לנו
חגיגי מעניין ומהנה .משולב בשירים סיפורים ועוד.
בנוסף להגדה המיוחדת -אייל הרכיב חידון,
שבסופו הוחלט על תרומה כספית לפי הלב
והיכולת ,של משתתפי הסדר לאחד מארגוני
המתנדבים בעיר – הלב בחר ב"מנדלת הלב".

תודה לאייל על ההפקה
הצילומים :ירדנה
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א' ִׁאייר התשפ"ב 2.5.2022

 29.04.2022קבלת שבת

בחודש הבא
 – 07.05.2022טיול לנבי סמואל

1.05.2022
בין שואה לתקומה
בשבת ה .7/5

נצא

לסיור

לנבי

סמואל

הסיור יערך כ  5עד  6שעות .חשוב ומומלץ להביא נעלי
הליכה ,כובע ומים .גילה אלון

ועדת קישוט
במידה ואתם מתכוונים להפרד מכמה אוצרות כגון:
מפות ,סכו"ם ,מנורות וכו...
אנו בוועדת קישוט נשמח לראות אם הם מתאימים
לשימוש עבורנו בקהילה.

ערב יום הזיכרון בקהילת רעים תשפ"ב .הערב
מובל על ידי קהילת רעים ומופק בשיתוף אגף
קהילה בשל חשיבותו הציבורית.

נשמח אם תשלחו לנו תמונות
בפרטי בלבד
לערטל  /מיכל /אתי ירמיהו /ג'קלין

2.05.2022

אתר האינטרנט של קהילת רעים
האתר שלנו עבר שדרוג ואתם יכולים לראות בו מגוון
גדול מהפעילויות שלנו (בינתיים בעיקר במחשב -
בטלפון הנייד עדיין בעבודה) .מומלץ במיוחד לצפות
בסרטון של טעימה מאירועי הקהילה  .נעמי סיון עושה
עבודה מדהימה בתיעוד ובהכנת הסרטון
קישור לאתר
https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%
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