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ְסֵלו  חודש כִּ
 מקור השם:

מקור השם כסלו משם החודש הבבלי 
ומשמעותו אינה ברורה לנו. השם הבבלי הוא 
ֻמ וה'מ' התחלפה ב'ו'. במקרא מוזכר חודש  לִּ סִּ כִּ
כסלו לראשונה בפסוק הפותח את ספר נחמיה: 

ֶדׁש־' י ְבח ֹֽ ִ֤ ָ֑ה ַוְיהִּ ָ֖ה ֶבן־ֲחַכְלי  י ְנֶחְמי  ֵ֥ ְבר  ְסֵלו  דִּ ְׁשַנַ֣ת  כִּ

ה ֹֽ יר  ן ַהבִּ י ְבׁשּוַׁשֵ֥ ָ֖יתִּ יִּ י ה  ֵ֥ ים ַוֲאנִּ ִ֔ . בספר ירמיהו 'ֶעְשרִּ
 ( הוא מוזכר כ'חודש התשיעי'.22)פרק לו פסוק 

 חג החנוכה:

למשמע כסלו היא חג  הקונוטציה המיידית
החנוכה שחל בכ"ה בכסלו. חג החנוכה היה החג 
הראשון שנּוָכס על ידי חובבי ציון בהפכם את 
מועדי ישראל לכלים המחזקים את התנועה 
הציונית. במקום להמשיך בתפיסה הדתית 
שהבליטה את נס פח השמן, אליו התייחסו 

, 19-בתלמוד ואותו חגגו עד לשלהי המאה ה
בבי ציון את הפן הלאומי של החג הדגישו חו

בהתייחסותם לגבורת החשמונאים. הדגש על 
עצמאות מדינית וקוממיות שירתו את 
מטרותיהם של חובבי ציון בעוד שהגישה 
הניסית הייתה מנוגדת לחלוטין לתפיסתם. הם 
השתמשו בסיפורי החשמונאים כדי לחנך את 
הנוער לערכים של חופש ועצמאות, לפיתוח 

אומיות שכה חסרה בעם ישראל עד תחושת הל
לאותה עת. הרצל כותב בספרו 'מדינת 
היהודים': 'לכן אני מאמין, כי דור של יהודים 
נפלאים יצמח מן האדמה. שוב יקומו 
המכבים!'. אגודות 'מכבי' החלו לקום ברחבי 
אירופה ובא"י לאחר נאומו של מכס נורדאו 

 .1898בקונגרס הציוני השני בבאזל בשנת 

חובבי ציון לא היו ראשונים שהמציאו  אגב,
מסורת חדשה שהתאימה לאג'נדה שלהם. נס פך 
השמן הוא המצאה גדולה לא פחות. 
ההתייחסות המוקדמת ביותר לנס פך השמן 
היא במסכת שבת בתלמוד. ספרי החשמונאים 
הקדומים יותר שנכתבו בזמן האירועים לא 
התייחסו לנסים כלל. הם התייחסו לטיהור בית 

מקדש וחגיגה ככל הנראה של חג סוכות, ה
משום שלא יכלו לחגוג אותו במועדו בגלל 

 הלחימה.

אני מבקש לשתף אתכם באחת הדילמות 
ההומניסטיות הראשונות שעלו בקהילת ֵרעים 
והיא נוגעות לחג החנוכה. בשנים הראשונות 

לפעילות הקהילה נמנענו לחלוטין מלשיר את 
הפוגעניות הפיוט 'מעוז צור' בשל המלים 

. 'ְלֵעת ָאִכין ַמְטֵבַח ִמָצר ַהְמַנֵבחַ 'שמופיעות בו: 
בשלב מסוים קיבלנו לידינו את הסידור 
הרפורמי ומצאנו בו את הפיוט עם התיקון 
 הבא: במקום השורות הפוגעניות הופיע הנוסח

. השיר 'ְלֵעת ַתְשִבית ַמְטֵבַח ּוְשאֹון ְקָרב ְתַשֵכחַ '
אמנם אינו פוגעני אבל הוא עדיין לא רואה 
אותנו, בני האדם, אחראים למהלכים. התבקש 
תיקון נוסף והשורות בפיוט אצלנו נראות כך: 

 .ְלֵעת ַנְשִבית ַמְטֵבַח ּוְשאֹון ְקָרב ְנַשֵכַח''

 
 ומה אצלנו החודש? 

השבוע אנחנו מתחילים בניסוי לאורך שלושה 
ת שבועית. מדובר בקבלת חודשים: קבלת שב

ותימשך  17:00שבת שתיערך מידי יום שישי ב
דקות. אחת לחודש נקיים קבלת  45לכל היותר 

שבת חודשית גדולה יותר שתשלב נושא נוסף 
בתוכה. כדי להקל עלינו מבחינה לוגיסטית נכין 
סידור קבלת שבת קבוע לשלושת החודשים 
 הללו שיכיל לקט שירים, קטעי קריאה וברכות

ובכל קבלת שבת נבחר את הקטעים המתאימים 
 מתוכם. 

סוף השבוע בחצבה הותיר אותנו עם רצון לעוד: 
גם רצון למסד סופשבוע כזה מידי שנה וגם רצון 
לטפל באתגרים שהועלו במהלך סוף השבוע: 
יותר קהילתיות, יותר פעילות תוכן ועיבוי 
הקהילה. בחודש הקרוב נקים יחד  צוותי עבודה 

בכך. אשמח מאוד אם תיקח/י חלק  שיעסקו
 באחד הצוותים. 

 מאחל לכולנו פעילות ענפה, מגבשת ומהנה. 

אייל
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פתיח

 

 

 לחרוש את התלם הראשון

עושה בפנסיה אני נותן את  אניכששואלים אותי מה 

כשאני מזכיר בה את  החברות  .הרשימה הארוכה

מורמות הגבות ואנשים  הפעילה בקהילה חילונית,

 שואלים "מה זה?"

אני מספר על קבלות השבת, החגים, הטיולים 

ההרצאות ועל העלון וחש בקנאה.  פעם אחת כדי 

להמחיש, שלחתי את ה"רעיתון" לידידי מקבוצת 

שנה( והם סיפרו  20"שביל ישראל" )שנוצרה לפני 

לי שקראו את כל העלון והתרשמו מהפעילות של 

הקהילה. אני מהחדשים בקהילה )עוד לא מלאה 

חוץ ות עם חברי הקהילה אני מבין ששנה( משיח

יודעים  או מבינים  ממני יש עוד חברות וחברים שלא

 מה זאת הקהילה. 

מההרצאה של רותי ביידץ הבנתי שיש מעט מאד 

 –קהילות חילוניות בישראל ושקהילת "רעים" 

ייחודית שאין קהילה עירונית חילונית היא קהילה 

עים היא אמרה שקהילת רכמוה בערי ישראל.  רותי 

 משמעותו המקורית של המושג היא כוח) !אוונגרד

 .)לפני המחנה חלוץ צבאי ההולך

עכשיו אני מבין שאני שייך לתופעה ייחודית וככזאת 

היא עדיין בשלב שהיא מחפשת את עצמה ויוצרת 

 את עצמה. מתהווה.  אני חושב שכל אחד מאיתנו

צריך להיות גאה שהוא  חלק מיצירה ייחודית 

ומיוחדת. גאה על ההזדמנות שיש לו להיות חלוץ 

קהילה ושותף בעיצוב הדבר המיוחד הזה שנקרא 

 חילונית.

מלימוד תולדות ההתיישבות אני יודע שלחרוש את 

התלם הראשון זאת המשימה הכי קשה. האדמה 

ה מהודקת, קשה להעמיק, הכיוון לא ברור, ההצלח

לא מובטחת ובכל זאת אנשים חרשו את התלם 

היה כבר יותר קל, יותר ברור ואכן הראשון ואחר כך 

ההתיישבות והחקלאות בארץ הגיעו להישגים 

 אדירים.

אנחנו שותפים לחריש התלם הראשון של הקהילות 

 החילוניות בארץ ישראל. זה לא פשוט,

 

 

 

אין מדריך חקלאי, אין מממן ובכל זאת  חולמים 

 מאמינים וחורשים.

על שלב בדרך להגשמת החלומות תוכלו 

לקרוא בעיתון הזה ביחד עם המדורים 

 הרגילים.

 יונתן

אין ולא הייתה תפיסת יהדות אחת. שכן 

היהדות הוגדרה מחדש בידי נושאיה בכל דור 

ודור. ככל גוף חי בעל משמעות קיומית ורצף 

היסטורי מתחלף. היהדות השתנתה במהלך 

ההיסטוריה, הן משום שהושפעה מנסיבות 

חיצוניות משתנות והן משום שהגדירה את 

עצמה מחדש כל העת ביחס לתמורות רוחניות 

  וקיומיות

 רחל אליאור "צהר תעשהלך תיבה"                   

 

 בעלון זה:

o 1    שער 

o 2   יעוד הקהילה 

o  3             אייל - כסליוחודש 

o  4 יונתן -התלם הראשון  –פתיח 

o 5 מפגש קהילה – חולמים ומגשימים 

o  8     רבקה טובי  פגישה אישית עם 

o  11  ן גילה אלו -הסטוריית שמן זית 

o  12  אייל אלף –שיר החודש 

o 13 כסיית האבוב   -  עץ החודש 

o  14   בקהילת רעים חשון אירועי חודש 
 

 מפיק ועורך: יונתן אלתר

 מיכל ישפה עיצוב שערים והזמנות לאירועים:

 אייל ישפה, ליאורה רוטשטיין :הגהה
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 חולמים ומגשימים
 מפגש המשך למפגש שהתקיים בסוף השבוע בחצבה

 
מפגש חשיבה בנושא של הגשמת חלומות כום ס

ש "סופהקהילה וזאת בהמשך לדיון שהחל ב
 .חצבהב 2.10.21-ביום ההולדת 

המפגש נפתח בהרצאה מאירת עיניים שהעבירה 
ה  )מועצת הרבנים  , יו"ר מרח"ברותי ביידץהָרבַּ

החילוניים בישראל( על קהילות חילוניות 
 בישראל ועל מקומה של קהילת רעים בתוכן.

רותי תיארה את התפתחות החילוניות עם חידוש 

-1881העלייה לארץ ישראל: מיוסף חיים ברנר )

( שדיבר על יהדות בלי דת בכלל, דרך אחד 1921

-1873( וחיים נחמן ביאליק )1856-1927העם )

רך חילונית לחגוג את ( שדיברו על ד1934

ו בחילון המושגים היהודיים והחגים היהדות ועסק

היהודיים וגם הסבירה על גישתו ליהדות של 

(. ולבסוף היא 1856-1927אהרון דוד גורדון )

סיפרה על תופעות החילון של ימינו שהתגברו 

מרצח רבין עד היום. בחלק הזה סיפרה רותי איך 

החילוניות החדשות, האזוריות, נוצרו הקהילות 

הקיבוצניקיות, והקהילות העירוניות והעלתה 

שאלות כמו, מה זאת קהילה ומה זאת קהילתיות 

קהילת רעים, שהיא קהילה חילונית היא ציינה ש

 .בעיר, זו תופעה נדירה ושזה אוונגרד ישראלי

 

 אוכל

בתום ההרצאה של רותי, התאספנו סביב 

פרי ידי   ווניםמאכלים מג עמוסישולחנות 

המשתתפים, היה מרק והיו סלטים מירקות 

 ומפירות, מאפים מסוגים שונים ועוגות.

 
 מעגל גדול

אחרי ארוחת הערב המעולה, עברנו לדיון בנושא 
השתתפו הגשמת חלומות שיש לנו בקהילה. 

נושאים  6-חברים אשר העלו כ 25בדיון כ
 להתייחסות:

 .תכנים ופעילויות בעלות ערך .1
 .הקהילתיות ותחושת השייכותהגברת  .2
 .עיבוי הקהילה .3
לפוטנציאל האנושי   נתינת מקום ביטוי .4

  .הקיים בקהילה
 הוספת צעירים.רב גילאיות,  .5
אחריות חברתית והתנדבות כמשימה של  .6

 הקהילה.

 חצי מהמעגל הגדול

בחרנו לדון בשלושת ששת הנושאים  ךתומ
המשך לניקוד הגבוה ביותר. הנושאים אשר זכו 

היה בשלוש קבוצות על פי הנושאים  הדיון
שנבחרו, הדיון אמנם היה קצר אך נתן כיוונים 

 ראשונים להמשך עשיית הקהילה.

על מנת לממש כיוונים אלו יש צורך בהקמת 
שלושה צוותי משימה להמשך חשיבה והגדרת 
המשימות לתרגם את החלומות למציאות, 

 הלכה למעשה.

 
 

 הקבוצות: 3 -תקציר הדיון ב יםהבא יםבעמוד
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   תכנים ופעילויות בעלות ערך - 1 יעד
 נורית בן עמיבהנחיית 

נחמיה : מוריס בוגנים, יוסי שחר, משתתפים
ספקטור, דליה ספקטור, שוש מזרחי, אתי קול, 
ליאורה רוטשטיין, איל אלף, אקלה, זאביק 

 רילסקי, חבצלת רונן, אודי שני.

 
 

מבקשים להרחיב ולהעמיק בנושאי דעת בעלי 
ערך, כגון: תחומי דעת שעוסקים בעולם 
היהודי. למשל, הגותו של הרמב"ם, לייבוביץ, 
בובר, גורדון, דמויות חילוניות שעסקו ביהדות. 

 הדגש לא על הדמות אלא על הנושאים.

יהודי, יתקיימו דעת מהעולם ה-לגבי תחומי
לנו, על התכנים יון שלנו, בהנחייה שד-קבוצות

שעלו. לאו דווקא באותו הערב בו שמענו את 
 ההרצאה אלא אפשרי גם במועד המשכי.

בנוסף מציעים סדרות קצרות בנות כמה 
מפגשים, של מרצים איכותיים בתשלום. חברי 
קהילה שמעוניינים, יירשמו ויתחייבו מראש 
 לסדרה, על מנת שנוכל לעמוד בתשלום למרצה.

בהם מביאים שלושה ש TEDבנוסף לערבי 
אנשים שמרצים על תחומי ההתמחות שלהם 

דקות בלבד, יתקיימו גם  20ולכל אחד מהם יש 
ערבי יחיד. בערב כזה יהיה מרצה אחד, לאחר 
תהליך שמסייע לראות האם זה באמת מתאים 

 להרצאת יחיד בקהילה.

לקיים סופש"ים במתכונת נופש, שבהם נעסוק 
נים של יהדות גם בפעילויות מקרבות וגם בתכ

 כתרבות.

 הגברת הקהילתיות ותחושת השייכות  2 יעד
 רבקה טוביבהנחית 

: אביה אלף, גילה דגן, סימה סנפי, משתתפים
 נירה בן ישראל, יונתן אלתר, ערטל רילסקי

כולם תמימי דעה שיש צורך להגביר את 
תחושת הקהילתיות והשייכות של חברי 

 הקהילה.

  

 
ירגישו שהם שייכים? עלתה השאלה איך אנשים 

כאשר ירגישו זהות עם ערכי הקהילה, יקבלו 
במה וירצו להיות פעילים, ייקחו חלק ממשי 

 בביצוע הפעילויות, ויבואו מתוך רצון ושמחה.

דובר על הצורך בפרסום קיומה של הקהילה 
ופעילויותיה מעת לעת . זאת גם לצורך 
השקיפות וגם לצורך החשיפה של קהילת רעים 

הרחבה יותר, ניתן יהיה גם להצביע על  לקהילה
ה"תפקידים" שהקהילה צריכה ] כגון רכז 
תכנים ורכז פרט[ ועל ידי חשיפת הקהילה אולי 
נצליח לגייס חברים נוספים. בנוסף מוסכם כי 
פניה אישית של מובילי וחברי הקהילה בבחינת 

 חבר מביא חבר יכולה גם להוסיף.

 :המלצות

 מה שיותר להאציל סמכויות, לתת לכ
חברים מקום לביטוי עצמי, כדי שירגישו 
יותר משמעותיים, זה יכול להיות בצד 
המקצועי או האישי, לספר על תחביב 

 מעניין וכו...

  לתת חשיבות ודגש לפעילויות של
אינטראקציה בין אישית ] להבדיל 
מהרצאות, קיום פעילויות שיש בהן מפגש 

 חברתי, שיח וכו... {

 ימות כגון: "נעים לחזק פעילויות קי
להכיר", משלוחי מנות , בנק הזמן...  

 ולהוסיף עליהן

 טיולים ארוכים וקצרים 

 סופ"שים לגיבוש 

  לקחת חלק במיזם התנדבותי שמרבית
 חברי הקהילה לוקחים בו חלק

  יש צורך  –התייחסות לחבר בעת מצוקה
לאייש "תפקיד" של רכז פרט שיתקשר 
בשם הקהילה לחבר בעת מחלה או מצבים 
מיוחדים, ויבדוק כיצד הקהילה יכולה 
לסייע , שהמענה יהיה ספציפי למקרה, זה 
יכול להיות עוגה, פרחים, בישול, ספר, 
 ביקור, שיחת התעניינות טלפונית.

 בעמוד הבא הסוף                                       
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 סוףה -חולמים ומגשימים 

  עיבוי הקהילה – 3יעד 
 קריזלמן ציפיבהנחית 

 ז'קלין שחר, אליזמשתתפים: מיכל ישפה, 
 בן יעקב. אלבז, רון

 

o  כדי לעבות את הקהילה, צריך לצרף אנשים
חדשים מבחוץ ולקרב את האנשים שישנם 

 להיות פעילים יותר במעגלים הפנימיים.
o  פעילויות המעודדות קירבה, יש ליצור

אינטראקציות זוגיות או בקבוצות קטנות, כדי 
שתיווצר היכרות מעמיקה יותר ותחושה של 

 קהילה.
o  צוין כי האכילה המשותפת במפגשים חשובה- 

 היא יוצרת תחושת קירבה.
 

o  צריך לייצר אירועים  קבועים היוצרים תחושת
משמעות, כדוגמת קבלת השבת. וכן לפתוח 

מהארועים לקהילה הרחבה, להזמין חלק 
 חדשים.

o  
ת אכדאי לעשות  -ראות חשובה לצורך עיבוי הנ

קבלת שבת וכן אירועים נוספים על דשאים 
ושטחים ציבוריים ברעות ובמודיעין, על מנת 
 שייראו ויעוררו ענין.

 
o רועים תכופים מדי ייש לקחת בחשבון שא

 עלולים להתחרות במפגשים המשפחתיים.
 

o כול להיעשות גם באמצעות הזמנה של העיבוי י
הילדים הבוגרים של החברים, שיבואו להרצות 
על תחומי העניין והמקצוע שלהם, וגם יביאו 
בני זוג וחברים, ואז אייל יסביר על הקהילה 

 ויזמין אותם להצטרף.

 נשלם ולא  תם             

 רבקה טובי. קרייזלמן,  ציפינורית בן עמי, : רשמו

 יונתןו איילערכו: 

 

 סיפור עם – תיקון עולם

מדען אחד ישב ועבד, אך בנו בן השבע נסה למשוך 

את תשומת ליבו שוב ושוב. המדען, עצבני בגלל 

ההפרעה, ניסה לבקש מבנו שילך לשחק במקום 

אחר, אך כשראה שזה לא הולך, חיפש משהו שיוכל 

 להעסיק את הילד.

הוא תלש מאיזו חוברת דף עם מפת העולם, גזר 

אותה לחתיכות קטנות, ונתן לילד יחד עם גליל נייר 

קח את ´הוא אמר,  ´אתה אוהב פאזלים´דבק. 

העולם המפורק ונראה אם אתה יכול לתקנו בכוחות 

 ´.עצמך

המדען חשב שייקח לילד זמן רב עד שיצליח להרכיב 

את המפה, אבל לא עבר זמן רב והוא שומע את קולו 

הצלחתי להרכיב אבא, סיימתי, ´ של הבן קורא לו

 ´.הכול

זה לא ייתכן שבגיל שבע ´המדען התקשה להאמין: 

יוכל הילד להרכיב מחדש מפת עולם שמימיו לא 

אבל הוא הניח את רשימותיו וניגש לבנו,  ´ראה

כשהוא משוכנע שהוא הולך לראות עבודת הדבקה 

לא רצינית. להפתעתו, המפה הייתה מושלמת וכל 

 החתיכות היו במקומן.

הרי לא ´ שאל המדען את בנו ´ית את זה?איך עש

אני ´ענה הילד,  ´,אבא´´ידעת איך נראה העולם?

באמת לא ידעתי איך נראה העולם, אבל כאשר 

תלשת את הדף מהחוברת, ראיתי שבצידו השני יש 

תמונה של אדם. כשנתת לי לתקן את העולם, ניסיתי 

אבל לא הצלחתי. אז הפכתי את כל החתיכות 

את האדם. כשהצלחתי לתקן את והתחלתי לתקן 

האדם, הפכתי את הדף וראיתי שהצלחתי לתקן גם 

 ´.את העולם

 

 רון בן יעקב מאתחידה ספרותית  רון-חידה

 ?המשותף מה    

 (טולסטוי לב) טוב הכל טוב סוף 

 (דיקנס ארלס'צ) אשם לא אחד אף 

 (לי הרפר) אטיקוס 

 (אוסטן יין'ג) ראשונה התרשמות 

)לאחר שניסית לפתור. בדוק את עצמך עם 

 באחד העמודים בעלון(המופיעה התשובה 
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רבקה טובי עם פגישה אישית
אני ילידת קיבוץ מעלה החמישה אשר הורי היו 

המטפלת  הממייסדיו ומקימיו. אמא היית

הראשונה של הקיבוץ וחינכה דורות של פעוטות 

ואבא היה אגרונום שעסק בכלכלת הקיבוץ. הימים 

היו ימי התקפות והפגזות בשלהי מלחמת 

השחרור. בימים אלה הנשים והילדים הועברו 

למקום מבטחים במנזר בירושלים והגברים נותרו 

 להגן על הקיבוץ. 

. הוא נפטר לצערי הרב לא זכיתי להכיר את אבי

 אבחטף בהיותי ילדה בת שש בלבד. לאחר שאימ

נפטרה ועשינו סדר בבית מצאתי במגרות 

מכתבים שאבא כתב לבני המשפחה בת"א 

. מתוך המכתבים 1948מהקיבוץ המופגז בשנת 

הללו ודברי ההספד של חבריו למדתי להכיר את 

אבי שהיה אדם כריזמטי, איש חזון ועשייה ונערץ 

נים רבות חשבתי איך אני משמרת על  חבריו. וש

את ההיסטוריה הזאת ומתעדת את המסמכים 

האלה. ואיך אני מכניסה קצת חיים ומאירה את 

דמותו של אבי. שנים רבות חלמתי שאני כותבת 

ספר ומספרת בו את סיפור המשפחה . אך זה 

 נשאר בגדר חלום, הדברים נשארו עצורים בי. 

 
 לפעמים חלומות מתגשמים

הילדים שלי נתנו לי שובר מתנה  70בהגיעי לגיל 

לשבת עם מישהי ולכתוב את הספר שחלמתי 

עליו. המתנה הזו הייתה הטריגר למימוש החלום. 

כשהתחלתי לתכנן את הספר אמרתי לעצמי אם 

אני כבר כותבת על היסטוריית המשפחה אלך עוד 

קצת אחורה ואנציח גם את משפחותיהם של הורי 

בשואה ולא זכו. חקרתי ארוכות את שרובם נרצחו 

תולדות המשפחה, אספתי מידע שלא ידעתי ולא 

הכרתי וכתבתי על משפחותיהם של הורי, הדור 

סבי וסבתי שלא הכרתי, אחר כך כתבתי על הורי 

החלוצים ואחותי ז"ל שנעלמו מחיי מוקדם מידי, 

ועל ארבעת על אחי, עלי, על משה בעלי 

ור שאלתי את ילדינו וכשהספר כבר היה גמ

עצמי איך אפשר בלי הנכדים, אז גם אותם 

סיפור הכנסתי לספר וכך יצרתי ספר שהוא 

המתאר את סיפורם אישי וזיכרון משפחתי 

 של חמישה דורות. הגשמתי חלום.

בשפה קריאה  יונתן: ספר מקסים, כתוב
פחתי. מקור נכס מש. משובץ בהמון תמונות

 .השראהללקנאה וגם 

 הורי

ואמא  1938ע מפולניה בשנת אבא שלי הגי

. המשפחה שלה התנגדה 1939בשנת בעקבותיו 

נחרצות שתעלה לארץ שוממה ולא נודעת אך היא 

היתה נחושה. שניהם היו ציונים נלהבים חדורי 

אמונה ומטרה לקחת חלק בבניין המדינה 

מעלה היהודית שבדרך והיו ממקימי קיבוץ 

הגבוהות ממוקם בראש אחת הפסגות ה החמישה

. אבא היה היוזם והמנהל הראשון הרי ירושליםשב

של בית ההבראה של הקיבוץ. אַחי הגדולים ממני 

 ואני נולדנו בקיבוץ. לאור ההצלחה של בית המרגוע

 שהקים, 

קראו לאבא להקים בזיכרון יעקב בית  1952-ב

הבראה חדש של ההסתדרות על שם דוד רמז )כיום 

המלון בידיים פרטיות ונקרא "עדן אין"(. אבא נענה 

הייתי אז בת שלוש.  למשימה ועברנו לזיכרון יעקב.

הילדות נראתה מבטיחה, מגורים בבית ההבראה 

עם הרבה סביבה ירוקה ובריכה צמודה והעתיד 

 ורוד.

כהרגלו, אבא נרתם במלוא המרץ לתכנן את בית 

ההבראה החדש ולהפעילו והיה מלא תוכניות 

כרימון. אך לילה אחד, כשהייתי בת שש 

נפטר   התעוררנו לקול צעקות רמות של אימי, אבא

ום לב בפתאומיות והחיים השתנו.  מד 

שלוש שנים אחרי שאבא נפטר אמא שלי נישאה 

בשנית לאלמן עם שלושה ילדים וכך בגיל תשע 

עזבתי את זיכרון יעקב שהכרתי ואהבתי ועברנו 

לגור ברמת גן. המעבר לעיר לא היה קל וגם 

בית החיים במשפחה המורכבת לא היו קלים. את 

עשיתי בבית הספר  הספר התיכון

יר. המקצועי  "אורט לבורנטים" בע

הייתי לבורנטית במעבדה של  בצבא

עבדתי  כשסיימתי את הצבא"רפאל". 

שנתיים במכון הביולוגי בנס ציונה 

כלבורנטית ואז בעידוד מנהלת המכון, 

הלכתי ללימודי כימיה באוניברסיטה. 

 היא ציפתה שאחזור למכון.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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 המשך -פגישה עם רבקה טובי  

 אסון

כשאימי פנינה הייתה בת חמישים ושבע ואני בת 

עשרים ואחת בלבד, אמא  עברה אירוע מוחי די 

קשה. נותרה משותקת בחצי גוף  ואיבדה את 

 היכולת לדבר. שוב החיים התהפכו והכאב גדול. 

למזלה ולמזלי, בדור ההוא המשפחתיות הייתה 

של אימי, גיסותיה  מאד חזקה, שלושת אחיה

ואחייניתה טיפלו בה במסירות רבה חמישה ימים 

בשבוע וכל סוף שבוע מחמישי עד ראשון, 

כששבתי מלימודי בירושלים, אני טיפלתי בה. 

היחסים ההדוקים והחמים בין אימי לאחיה ובני 

דוגמא ומופת והיוו השראה  בשבילימשפחתם היו 

דרש ממני תעצומות נפש  עבורי.  הטיפול באמא

והתמסרות רבה ויחד עם זה הושרשה בי 

המסירות המשפחתית הזאת  והפכה לערך בחיי. 

הטיפול הטוב של המשפחה הביא לכך שאמא 

ה שתיים עשרה שנה בבית עד חיה במצב הז

 והפרידה מאמא הייתה לי קשה מנשוא. שנפטרה

כשסיימתי את הלימודים עברתי לעבוד במפעל 

יקה רפואית, שם פגשתי את משה לדיאגנוסט

 שגם הוא היה כימאי בהכשרתו.

כשהוא  1950 –משה עלה עם הוריו ממצריים ב 
צריף . הוא גר עם הוריו וששת אחיו בשלושבן 
 צבא(, לאחר הצריףנפשות ב 9)עפולה בחדר של 

הוא למד במחזור הראשון של מכינות קדם 
 אקדמאיות.

וא אמר הת של משה שמע על הילדּו 8בן דנו ככשנ
תראה סבא בילדותך היה לכם שירותים אחד "לו 

לתשע נפשות, היום יש לכם שלושה שירותים 
 "לשני אנשים.

 נישאנו 1976בספטמבר  14-ב

 

 

 רודף שמחה אסון רודף אסון

אחותי הגדולה, ד"ר רות קליר, הייתה מאוד מוכשרת 

וחכמה. היא הייתה רופאה גניקולוגית בתקופה שרוב 

הרופאים היו גברים. היא מאד הצליחה בעבודתה 

חלתה בסרטן ונפטרה בגיל צעיר בשיא   …ואז

 פריחתה. אני אדם מאד חיוני, 

פעיל, אופטימי ובד"כ עם מצב רוח טוב ויחד עם זה 

 העצב והכאב  על מחלת אחותי, התווסף לאלו

שהיו על מות אבי, על מחלת אימי והוא היה ענק.  

אחותי הייתי בשבועות  לקראת סוף חייה של

הראשון שלי, סעדתי את  ןהאחרונים של ההיריו

אחותי האהובה במסירות, תוך כדי סערת רגשות 

ומתח מה יגיע קודם במרוץ החיים הזה, סוף חייה של 

אחותי או תחילת החיים של העובר ברחמי.  אז עוד 

לא ידענו את מין העובר. אחותי הקדימה ללכת )בגיל 

 ,י(1978בדיוק לאחר הסתלקותה )(. ושבועיים 38

נולדה לנו הבת הראשונה. נתנו לה את שם אחותי 

אבל כחצי שנה לא הצלחתי לקרוא לתינוקת  רותי

בשם הזה. יחד עם זה, רותי הקטנה הוציאה אותי 

מתקופת העצב הגדול והאבל לשמחה גדולה. הייתי 

י גדול ושרתי מבוקר עד ליל. כל כך הייתי יבהַ 

שנה ויום נולדה ביתנו השנייה עדי מאושרת שלאחר 

(1979 .) 

לגדל שתי תינוקות בהפרש של שנה זה אושר גדול 

ימים של  60אך גם קושי ענק, בעיקר כשבעלך עושה 

מילואים בשנה בהנדסה קרבית, סבתא אחת חולה 

 .                       וזקוקה לעזרה והשנייה רחוקה )בעפולה(

 

 שינוי קריירה

אחרי שנתיים של עבודה במפעל הבנתי שלא מתאים 

לי לעבוד במקום סגור, עם חומרים כימיים הרגשתי 

שאני רוצה לעבוד במקום פתוח עם אנשים. ניגשתי 

למכרז לתפקיד חברתי בפרויקט שיקום שכונות 

וקיבלתי את העבודה. עסקתי המון בפיתוח שירותים 

את  חברתיים בשכונת הבוכרים בירושלים ופיתחתי

נושא שיתוף התושבים בניהול השכונה. ניהלתי בלי 

רקע ובלי לימודים בתחום וזאת  בעזרת האינטואיציה 

שלי ובזכות הרגישות החברתית. כשהרגשתי 

שמציתי את התפקיד ורציתי לעזוב קראו לי להצטרף 

למטה האגף לשיקום שכונות במשרד השיכון. כחברה 

 פיתוח במטה הייתי אחראית על תכנית ארצית ל

עובדים בפיזור  80 –הון אנושי לתעסוקה. היו לי כ 

של ארצי, רכזים ויועצים לנושא של קידום תעסוקתי 

אנשים בכל אזורי המצוקה בארץ, בשכונות עירוניות, 

 בכפרים ערבים, בשכונות חרדיות, בישובים
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 הסוף -פגישה עם רבקה טובי  

המוניציפלית דרוזים. ובנוסף לקידום התחום ברמה 

עסקתי גם בפיתוח תכניות יותר רוחביות כמו פיתוח 

יזמות עסקית של תושבי השכונות והקמת מרכזי 

צעירים בכל הארץ. במסגרת העבודה זו "חרשתי" 

את כל הארץ מהדרום עד הצפון,  אלפי קילומטרים 

 בשנה.

 

עברנו לגבעת זאב בה הייתי מאוד  1984בשנת 

עדי הורים, הנהלת וומעורבת קהילתית ופעילה ב

ס ואפילו נבחרתי וכיהנתי כחברת מועצה "המתנ

 משך כשנתיים.

י השלישית פנינה, אשר  1986ב  יתִּ נולדה בִּ

קיבלה את השם של אימי והוסיפה לשמחתנו. 

פר שהבי –נולד בן  הזקונים  1991ואחר כך ב א ע      

 לנו גם הוא שמחה גדולה וגאווה.

שנים, סיימתי מיוזמתי את  23לאחר  2005 –ב 

התפקיד הארצי שלי שראיתי בו אתגר ושליחות 

 ובמקביל גם עברנו לגור במכבים.

התחלתי בקריירה עצמאית בתחומים שהכרתי: 

קהילה, תעסוקה ויזמות עסקית. עבדתי שנים 

)מרכז טיפוח  רבות כיועצת פרילנסרית במט"י

יזמות( עסקתי גם בייעוץ ארגוני קהילתי, הנחיתי 

 המון סדנאות למציאת עבודה ופיתוח קריירה

לדורשי עבודה בשירות התעסוקה וגופים אחרים 

ועסקתי גם בהדרכת עובדים. צברתי התמחות 

בעבודה עם עולי אתיופיה. כתבתי וליוויתי תכנית 

אתיופיה  ארצית של קידום יזמות עסקית של יוצאי

 ונתתי ייעוץ עסקי למי מהם שרצה לפתוח עסק. 

הפסקתי עם הסדנאות בעיקר  70לקראת גיל 

בגלל הנסיעות ואי הנוחות לנהוג בלילות. הגיל 

 בכל זאת עושה קצת את שלו.

              

 בימים אלה

אני ממשיכה לעסוק ביעוץ אישי ותעסוקתי/ עסקי, 

כיום עם דגש  לתעסוקת מבוגרים חמישים פלוס. 

, כך שאין מגבלת zoomחלק מהייעוצים ניתנים ב

מרחק. אך עיקר עיסוקי הם בהתנדבות: ההתנדבות 

המרכזית שלי הינה באגודת "אילת" אגודה ישראלית 

וח ליעוץ תעסוקתי. אגודה שמטרתה לקדם את הפית

המקצועי של אנשי המקצוע העוסקים בייעוץ 

תעסוקתי ופיתוח קריירה.  באגודה זו אני חברת 

 הנהלה וראש תחום אסטרטגיה ופיתוח תוכניות.

 בנוסף אני 

  "מרצה/מנחה במסגרת "בית חם לקשיש 

  מנטורית בעמותת "עולים ביחד" ליוצאי אתיופיה
 מצטיינים

 תרומה מתנדבת בפרויקט בישול לניצולי שואה ו
 לאנשים במצבי מצוקה.

 ...וסבתא במשרה חלקית עד מלאה 

 

הוא המטבח והבישול הוא  המקום האהוב עלי בבית

התחביב המועדף עלי. מזה שבע שנים אני משתתפת 

נהנית מאד מאוירת היצירה בחוג  קרמיקהבחוג 

,  לכתובומעצם המגע עם החומר. מאוד אוהבת 

ילדים לנכדי,  כתבתי מספר חוברות עבודה, שני ספרי

האחד "מה קרה לסבתא?" שמתאר סיפור על סבתא 

זה כל הסיפור"  –עם שבר ברגל והשני : "אמא וגור 

ושיא הכתיבה היה הספר המשפחתי שהעסיק אותי 

במהלך כל שנת הקורונה. אני גם מאד אוהבת טבע 

ומרחבים ירוקים וטיולים כשגולת הכותרת היתה 

 ה.הטיול ליפן שהספקתי טרם הקורונ

מעל כל אלה יש את משפחתי, משה בעלי, ארבעת 

ילדי וארבעה נכדים מתוקים, שלושה  ילדים של רותי 

בתי הבכורה הגרים באושר בקיבוץ צרעה. ועוד נכד  

 שהצטרף למשפחתנו לאחרונה, בנה של עדי.

 ועליהם שמחתי וגאוותי.

נכתב ומסופר בספר דברי  ,כל השאר!! עד כאן

 שפיר וקלירטובי של משפחות  הימים

 בראש מורם

 

רבקה -.   ערכה יונתןרשם והתרשם: 
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ןגילה אלו - תעשיית שמן  הזית  
 ומתי והיכן החל ביות הזית ויצירת השמן?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נזכרים השמן והיין יחדיו בהקשר ליקב:  במקרא

"והשיקו היקבים תירוש ויצהר" כאשר סימל היקב 

את המוצרים הנוזלים: יין ושמן, ואילו הגורן סימל 

א"י היתה ידועה את המוצרים היבשים, דגנים. 

בטיב השמן עוד בתקופת השלטון המצרי בכנען 

מתאר לפני יציאת בני ישראל ממצרים, כפי ש

-1481) 3-תמשיח קיר מארמונו של תחותמס ה

 לפנה"ס(  1425

יצוא השמן למצרים המשיך גם בתקופה מאוחרת 

של ממלכת ישראל כפי שמעיד הושע הנביא 

 727 – 780,  "ושמן למצרים יובל" )הושע י"ב, ב'

 (.לפהס"נ

מודגש במשל  השמן המופק ממנוו כבודו של הזית
שהנהיגו את העם  השופטים יותם מתקופת

 -מתקופת ההתנחלות ועד ראשית המלוכה )כ
היו מכבדים  שמןוב לפנה"ס(.  1030 – 1200

י ֶאת־" אלוהים ואדם ת: ֶהֳחַדְלתִּ ֶהם ַהַזיִּ ַוי אֶמר ל 
ים ים ַוֲאנ ׁשִּ י ְיַכְבדּו ֱאֹלהִּ י, ֲאֶׁשר־בִּ ְׁשנִּ לנוע  והלכתי דִּ

 ט'(.-על העצים" )שופטים פרק ט' , פסוקים ח'
למדים מהעובדה שדוד חשיבות הזית ושמנו על 

המלך מינה אחראים על עצי הזית ואוצרות השמן 
נ ן -ְוַעל" ה ַבַעל ח  ל  ים ֲאֶׁשר ַבְשפ  ְקמִּ ים ְוַהשִּ יתִּ ַהז 

י רִּ ש-ְוַעל ַהְגד  ְצרֹות ַהֶשֶמן יֹוע  " )דברי הימים א' א 
ים כ"ז, כ"ח(. " ם ֶעְשרִּ יר  ה נ ַתן ְלחִּ ר ּוְׁשֹלמ  ֶאֶלף כ 

ית ר ֶׁשֶמן כ תִּ ים כ  יתֹו ְוֶעְשרִּ ֶלת ְלב  ים ַמכ  טִּ ה  חִּ ן -כ  ת  יִּ
נ ה נ ה ְבׁש  ם ׁש  יר  ה ְלחִּ  " )מלכים א' ה' כ"ה(.ְׁשֹלמ 

מכבש הקורה והמשקולות הקדומים שנמצאו בתל 
 לפהס"נ הם עדות ארכאולוגית 11-המאה הדן 

ארכאולוגית לבתי הבד של תעשיית השמן 
 מלכי ישראל, בתקופת

 

 

 

 

 

במקרא יש התייחסות אחת בלבד לעצם אם כי 

תהליך הפקת השמן: "אתה תדרך זית ולא תסוך 

  .לפהס"נ( 697 – 743)מיכה ו' ט"ו,  שמן"

שכלול בתקופה ההלניסטית חל השינוי הגדול, עם 

הבד לעבודה עם שתי האבנים הגדולות  בית

המונחות זו על גבי זו , האבן התחתונה המכונה "ים" 

ארסטיאס, ממל". ומעליה האבן הטוחנת המוכנה "

 277תלמי פילדלפוס )המצרי קצין בצבאו של המלך 

לפסה"נ( כותב "עמל רב מושקע בחקלאות,  270 –

איגרת ) הארץ שופעת זיתים, תבואה ועצי פרי לרוב"

עם המעבר של יהודים רבים מיהודה (. אריסטיאס

בתקופה החשמונאית עבר המרכז ליצור שמן לגליל 

עדות למכירת שמן מחוץ לא"י כתובה  לצפון.הזית 

בתלמוד הבבלי על אנשי לודקיא )מדינה במערב 

אסיה הקטנה( ששלחו שליח לא"י לקנות שמן זית 

 עשרות בתיבמאה ריבוא )בבלי, מנחות פ"ה, ע"ב(. 

הבד שנמצאו בגוש חלב מעידים אולי על תעשיית 

 .שמן גם ליצוא

לספירה( כותב  79 – 23) פליניוס, הסופר הרומאי

( 26-49פרקים  13)ספר בספרו "תולדות הטבע" 

הזיתים של הדקאפוליס )עשרת ערי עבר הירדן ש

שאן בכללן( הם קטנים מאוד, אך על בשרם יש -ובית

ניבים פחות שמן , וכי הזיתים שבמצרים מלהמליץ

 מערילאיטליה שמן  םמאילו של א"י ועל כן מייבאי

על הוא מרחיב גם בנושא החקלאי הדקפוליס. 

שתילה של עצי זית בה מרכיבים שתיל של זית 

 30עד  25של מציין את המרחק ו ,תרבותי על עץ בר

שיש לנטוע עץ אחד ממשנהו, מרחק המקובל גם  רגל

 במטעים של ימינו. 

תמשיח קיר 

מארמונו של 

 3-תחותמס ה

המתאר יצוא 

שמן מרת'נו 

 היא כנען 
 למצרים.
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 המשך -  ןתעשיית שמ

 בימי מרד בר כוכבא כרתו הרומאים רבים ממטעי  

ביהודה כדי להקים מבצרים וסוללות לכיבוש  הזית 

הערים "בראשונה שלא היו הזיתים... בא 

אדריאנוס הרשע והחריב את כל הארץ" )ירושלמי, 

פאה ז' א'(. אך בגליל בכורזין, במירון ובגוש חלב 

המשיכה תעשייה זו להתקיים. תעשייה זו 

המשיכה גם בתקופה הביזנטית בישובים 

אך קטנה למדי בתק' היהודיים והנוצריים, 

המוסלמית שבה החריבו מטעים רבים בכל 

לסה"נ(  985הארץ. הגיאוגרף הערבי אל מוקדסי) 

כותב: "בעכו והסביבה מטעי זיתים מניבים זיתים 

לרוב ומהם מפיקים שמן הרבה יותר מהדרוש 

 לה'" 

"י עד תעשיית שמן הזית לא פסקה בכל תולדות א
 -)המאה הטודלה מין מימינו אנו. נוסעים כמו בני

( מציין את השומרון כארץ נחלי מים וגידול 12
פרדסים, כרמים וזיתים, עובדיה מברטנורא 

( כל הדרך מבית לחם לירושלים 1515 – 1445)
-1906טריסטראם )"מלאה כרמים וזיתים". 

שחקר את בעה"ח בארץ  ג, הזואולו(1822
 ( כתב על1917 – 1517בתקופה הע'ותמנית )

 שלים. פרים בדרך לירומטעי הזית בא

ראשית התעשייה המודרנית של השמן בארץ 

עם הקמת בית החרושת הראשון  1905 -החלה ב

 לכבישה חמה בשטח של מטעי זיתים בחדיד

עבר בית  1906 -)שנוסדה כעיר חשמונאית(. ב

החרושת למפעל "עתיד" בחיפה, ומאז משקיעים 

רבות בפיתוח זני עצים חדשים ובטכנולוגיות 

מודרניות ליצור שמן זית כתית מעולה. תעשיית 

סוגים: מפעלים  2 -השמן המודרנית מתחלקת ל

תעשייתיים גדולים ומפעלי בוטיק קטנים. בשני 

ם שנקראים גם כן בתי בד מערך סוגי המפעלי

 4 -שלבים הנעשים ב 4הפקת השמן כולל 

מכונות: שטיפת הזיתים, כתיתה שלהם 

)גריסתם(, ערבול העיסה בכבישה קרה והפרדת 

שמן כזה שאיננו השמן מהנוזלים האחרים. 

מעלות צלזיוס נקרא שמן  27-מחומם מעבר ל

בבתי הבד התעשייתיים עושים שימוש כתית. 

עלים את הטמפרטורה בתהליך מיצוי במים ומ

השמן. שיטה זו מניבה שמן בכמות גדולה יותר 

ללא אך באיכות נמוכה יותר. בבתי בד בוטיק הוא 

ועל כן הוא שמן איכותי חימום וללא עירוב של מים 

 גילה אלון              יותר. 

   

   איל אלף שיר החודש  

לרגל חג האורים המתקרב, מובא השיר "עמוקה", 

 . את ערך הזוגיות נס,המעלה על 

ר' , ה, הינו מקום ציון קברו של התנאכידוע, עמוק

והשוויון, בין  והושדגל בערכי האח יונתן בן עוזיאל,

 בה אנו חיים . המגזרים והמעמדות  בחברה

 בתקווה להצלחה ולימים טובים ... 

           

איל אלף – עמוקה               
 

 ,מגשימים

 הם נמוכים 

 ואפורים כמו 

 .השמים

 

 בידי 

 אחזי חזק 

 עד יכלו 

 המים...

 

אפשר להגיע לביצוע השיר, המילים וכל 

  הפרטים הנלווים באמצעות הקלדת

  ביוטיוב yal AlefAאיל אלף / 

 או על ידי לחיצה על הקישור

 איל אלף -עמוקה  

  כל טוב והאזנה ערבה !

 

https://www.youtube.com/watch?v=iP0OM9Jnu5c%20איל%20אלף
https://www.youtube.com/watch?v=iP0OM9Jnu5c%20איל%20אלף
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 פנסית דו נוצתית –עץ החודש 
 צמח השדה( ועודעל פי ויקיפדיה, עמי זהבי )אתר 

מצוי מאד ברחובות רעות  – נוצתית-פנסית דו

צר רח בצהוב, יחודש הוא פבתחילת הומודיעין 

מרבדים צהובים תחתיו וזמן קצר לאחר הפריחה 

 שנשארים הרבה ימים. םהפירות הוורודי הופיעו

 

חב נוף אשר פורח ר עץ היא  נוצתית-פנסית דו

בגל פריחה צהובה בסוף הקיץ. שבועות מעטים 

פירות גדולים ב עץאחרי שיא הפריחה מתכסה ה

 .ורוד-משולחפים בצבע אדום

  Koelreuteria Bipinnata שם מדעי

 קלורוטריה

שמו המדעי הוא על שם הבוטנאי והרופא 

בן  Joseph Gottlieb Kölreuter  ,הגרמני

, הידוע בניסויי הכלאות שערך, 81-המאה ה

 .בין מיני הסוג טבקבעיקר 

 הוא עץ נוי ממשפחת

מזרח שמקורו ב )Sapindacea (סבוננייםה

 .עץ הפנס הסיני העץ מכונה גם .אסיה

Chinese Flame Tree. 

 

לקראת סוף הקיץ מופיעים הפרחים בצבע צהוב. 

ואינם  )אשכולות( הפרחים ערוכים במכבדים

 .מרשימים

וליצור כיפה מצילה  15 גיע לגובה יכול לההעץ 

העץ עמיד למחלות ועמיד לקרה  .מטר 12בקוטר 

הוא ושרב ואינו אגרסיבי מבחינת השורשים. 

נשיר בחורף. שמו של העץ בעברית נובע מצורת 

עליו ופירותיו. העלים משוננים, מסורגים ומנוצים 

 .פעמיים

זמן קצר לאחר הפריחה מופיעים הפירות וניתן 

 אז למצוא על העץ פרחים ופירות. 

הפרי הוא הלקט בעל שלוש קשוות ובתוכן 

מספר זרעים. דופן הפרי דק וצבעו ורדרד עד 

ומכאן  פנס סיני הפרי מזכירהחום בהיר. צורת 

הפירות מכסים על העץ ואז הוא שמו בעברית. 

 .מגיע לשיא יופיו

 נוצתיתדו פירות של פנסית 

ם ההבשלה צבע קשוות הפרי דוהה, קשוות ע

מתפשקות, נושרות ומופצות ברוח עם  הלקטה

 .הזרעים

בבית של אחד מחברי הקהילה.  בתמונה פנסית

 ברכה -המזהה את הבית יזכה ב 

 

 (7 לחידה של רון )מעמוד רון-פית

 הספרים של מקוריים שמות

 ושלום מלחמה 

 הקטנה דוריט 

 בזמיר תיגע אל 

 קדומה ודעה גאווה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8
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 בחודש סיון  זה היה בקהילת רעים

 למות בכבוד

 
לטובת מי שלא הגיע וגם לטובת מי שהשתתף, 

מצורפים שני שקפים שהיו חלק מהמצגת ולא 

 היה מספיק זמן לראות אותם

 המעלות של תכנון סיום החיים
 )במיוחד בעולם המודרני(

 מייסורים" ולא "יד גורל".: "גואל למנוע סבל .1

בכבוד האדם וחירותו, ככל  למנוע פגיעה .2

 שניתן.

האדם ל חייו ומותו: שיתוף, שליטה  אחריות .3

 ולא שתיקה.

ועם ידידים/ות  הידוק הקשר המשפחתי .4

 לקראת המוות.

 -מעלות השהות וסיום החיים בבית   .5

 מניעת בידוד, מקום החיים. הוספיס בית:

חלק מתפיסת כ לבנות את חווית הפרידה .6

 סופיות החיים: מקל מעצים וסוגר מעגל.

 הקלה על היקירות והיקירים .7

האישיים  – השיקולים התקציביים .8

 )ההורשה( והלאומיים )סיכויי הטיפול(.

 

 

 

 

 

 

 תעצרו את החיים, אני רוצה לרדת!

 

 מה לעשות בעניין תכנון סיום החיים?

 מילוי וחתימה על טופסי הנחיות למצב סופני

  משרד הבריאות נמצאים טפסי חוק באתר

החולה הנוטה למות, בליווי הסבר על אופן 

 מילויים:

 טופס הנחיות רפואיות מקדימות. .א

 כח מקוצר-טופס ייפוי .ב

 .לאחר מילוי הטופס , מתקבל כרטיס אישור

 

 עמותת ליל"ך מעודדת ועוזרת במילוי         

 054-9444-559טלפון הטפסים.        

   Lilach19office@gmail.com 

 www.lilach.org.ilבאתר לילך    

 

  .הצלמים חוג

 שהוא, וונש יוסי חברנו השנה. הצלמים חוג

 שלושה לנו להעביר התנדב, לצילום מורה

 תחילת לפני בצילום בסיסיים שיעורים

 כלל לצלם יודע שאינו מי שגם כך הסיורים

 מצלמה הוא שנדרש כל. לנסות מוזמן

 .ידני לכוונון שניתנת

 עוד פרטים בקישור

https://forms.gle/KzeKutqTyk4SXig79 

 

              

 המשך בעמוד הבא

mailto:Lilach19office@gmail.com
http://www.lilach.org.il/
https://forms.gle/KzeKutqTyk4SXig79
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על המובנים השונים של המילה דיברנו   :דאגה
( לבין worried'דאגה': בין להיות מודאג )

(. התייחסנו taking careלדאוג למישהו )

"אדם דואג למשפט שכתב שלמה אבן גבירול: 
דמיו  .על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו

  ."ימיו אינם חוזריםואינם עוזרים 

 קראנו והתייחסנו גם לשיר "מקום לדאגה":

 בקצה השמיים ובקצה המדבר...

דיברנו על ההבדל בין דאגה שהינה חד סטרית 
 לבין אכפתיות שהיא דו סטרית.

 

המשתתפים דיברו על מה מפחיד אותם, : פחד

ומה מדאיג אותם. על ההבדלים בין פחד לדאגה. 

בהמשך קראנו ודיברנו על השיר "כל העולם 

לא לפחד כלל" ושאלנו , דלא לפחכולו... והעיקר, 

את עצמנו אם נכון להגיד שאסור לפחד כלל או 

יותר נכון צריך להציע להתגבר על הפחד. וגם 

קראנו ודיברנו על השירים "פחד מות" של דליה 

רביקוביץ, "ירושה" של חיים גורי, "פחד יצחק" 

 של ט. כרמי ועוד

 

 

כך  : דיברנו על סיפור בראשית )אדם וחווה( ועלבושה

שרגש הבושה הינו תוצר של תרבות. התייחסנו 

ליתרונות והחסרונות המוזכרים במשנה ובתלמוד 

לרגש הבושה. הקשבנו לשירה של אפרת גוש: 'קרב 

אגרוף' והתייחסנו ליכולת המשתקת של הבושה. 

התייחסנו לתחושת הקורבן הקיימת גם בחברה 

 הפוסט מודרנית.

 קוראים ברעים

 נירה בן ישראל -  24/10/21מועדון קריאה 

ושוב התכנסנו, חבורת קוראות וקורא נאמן, והפעם 

לדיון בספר "להחליף את המים של הפרחים" מאת 

ולרי פארין. הספר מספר את סיפורה של ויולט, שחיה 

ועובדת כשומרת בבית הקברות. הספר מתאר 

בתיאורים חושניים, בשילוב של ריחות, טעמים, 

את החיים בבית, שדלתו מראות, צלילים ותחושות, 

האחת פתוחה אל עולם החיים, ודלתו השנייה פתוחה 

 אל בית הקברות.

נתכנסנו בביתה של ליאורה, עם כיבוד קל, והעלנו 

נקודות שונות העולות בנו עם קריאת הספר. 

התלבטנו מהו הנושא המרכזי של הספר, והאם 

כותרתו מתאימה, שוחחנו על דמותה של גיבורת 

נו על דמויות נוספות וגם בתפקיד הספר,  שוחח

החתולים, הכלב ואלביס בבניית המשמעות, העלנו  

נקודות למחשבה באפיון בתי הקברות באירופה, 

 ובשוני שלהם מבתי הקברות היהודיים בימינו.

 

 המשך בעמוד הבא                                      
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 המשך –קוראים ברעים 

שעלה, על קווי דמיון רבים רעיון הרהרנו ב  -ועוד 

לספר קודם שקראנו )האם חשפנו פלגיאט, או 

שאולי ספרים רבים בנויים בתבנית עומק דומה?(. 

הדיון הסתיים כשכל קוראת הביאה לדיון משפט 

מן הספר שמצא חן בעיניה, והיו כאלה רבים מאד 

בתוך הספר, משפטים שנותנים תובנות לחיים וגם 

 למוות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הספר מומלץ מאד -למי שעדיין לא קרא 

 

      , "והכלה סגרה את 12/12/21ב  - והספר הבא       

 הדלת" מאת רונית מטלון.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעילויות בקרוב מאד

בשלושת החודשים הקרובים נקיים )בנוסף לקבלת 

שתהיה  קבלת שבת שבועיתהשבת החודשית( 

ותסתיים לכל  17:00קצרה משמעותית שתתחיל ב

 .17:45המאוחר ב

 .קבלת שבת חודשית  17:00-ב 5/11-יום שישי ה

)מותנה  סיור צלמים –מוקדם בבוקר  6/11שבת, ה

 בקיום ערפל(.

הרצאה של יוסי סיון  – 19:30ב 11/11-יום חמישי ה

הדת הקדומה של האיראנים והשפעתה על על 

 .היהדות

 .קבלת שבת שבועית  17:00-ב 12/11-ישי היום ש

, סיור בעקבות חלוצה – 10:00-ב 13/11-שבת, ה

משוררות ומשורר בשכונת רחביה בירושלים. ייתכן 

שנשלב פיקניק/ארוחת צהרים משותפת בסיום 

 ברעות. 16:00הטיול. סיום משוער, לכל המאוחר ב

כל המפגשים, למעט הסיורים, יתקיימו במקלט 

 תבור.ברחוב 

 להתראות,

 אייל
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