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ֵרי      שְׁ  חודש תִּ

ֵרי' לקוח משם החודש הבבלי  שְׁ השם 'תִּ

ֻת שמשמעותו באכדית 'ראשית'.  ֵתֻשרִּ

במקרא תשרי הוא החודש השביעי )ויקרא, 

( ונקרא גם ירח האיתנים )מלכים א' 24כ"ג, 

(. תשרי הפך להיות החודש הראשון 2ח' 

בשנה, ככל הידוע לנו, רק לאחר חורבן בית 

 שני. 

ושים, שהיו גורם משני בימי בית שני, הפר

הפכו להיות הגורם השולט לאחר חורבן 

הבית. במסגרת המהפכה שהנהיגו הם שינו 

את לוח השנה הצדוקי והפכו את תשרי 

לחודש הראשון בשנה. פרופסור רחל אליאור 

טוענת שהמהפכה הייתה גדולה הרבה יותר. 

הפרושים נטשו את הלוח השמשי שהיה נהוג עד 

והתבסס על הלוח המצרי,  ובמקומו עברו ללוח אז 

הבבלי המבוסס על הירח. לוח שנה מבוסס שמש 

דורש מנגנון ריכוזי משום שלאדם מן היישוב אין 

יכולת לדעת מתי מתחיל ונגמר חודש. החישובים 

מורכבים ולמעשה ההתבססות היא על ספירה. את 

המועדים השונים קבעו הכוהנים בבית המקדש 

היו אחראים על לוח השנה. המנגנון הפך והם אלו ש

בעייתי, עד בלתי אפשרי, בהיעדר בית מקדש. לוח 

שנה ירחי מבוסס על תצפית על הירח ויכול 

להתבצע בפשטות גם בקהילות מרוחקות. בנוסף, 

שינוי תפישת הזמן הייתה גם סממן שלטוני 

מובהק. החלפת לוח השנה הייתה רק חלק מתוך 

הנהיגו ובמסגרתה הם  מהפכה שלמה שהפרושים

העבירו את הסמכות הדתית מאלוהים לאדם. 

במידה רבה זו הייתה מהפכה הומניסטית, 

שדרשה ופירשה את המצוות הכתובות בתורה, 

במסגרת התורה שבע"פ. תחילה במשנה ובהמשך 

 באמצעות התלמוד הירושלמי והבבלי.

 

ראש השנה ויום הכיפורים אותם אנו 

מועדים חוגגים בחודש תשרי הם 

מיוחדים. בניגוד לרוב חגי ישראל 

המציינים אירוע היסטורי, ראש 

השנה ויום הכיפורים אינם נטועים 

בעבר. הם רואים פני עתיד. אריה בן 

גוריון שכתב על כך טוען שזו אמירה 

אופטימית. הבחינה הפנימית 

שאותה אנו מקיימים במועדים הללו 

משפרת אותנו ונותנת לנו הזדמנות 

טובים יותר. בחיי היומיום להיות 

שלנו כדאי שנקיים חשיבה כזו הכוללת הפקת 

לקחים ושיפור עצמי כל הזמן ולא רק במועד מסוים 

בשנה. יחד עם זאת, העובדה שתרבות של עם 

ימים בשנה להפקת לקחים,  40מקדישה 

התחדשות ושיפור עצמי, ראויה לציון וזו תרבות 

 שאני גאה להשתייך אליה. 

חל אף הוא בתשרי ולנו בקהילת רעים  תחג הסוכו

יש קשר מאוד אמיץ אתו. המפגש בו נולד שמה של 

הקהילה, נערך ביום שישי בחול המועד סוכות 

תשע"ו על הדשא ברעות, והוא נחשב עד היום 

כמפגש המכונן ויום הולדתה של הקהילה. מצאתי 

 במחשב את ההזמנה לאותה קבלת שבת: 

 

 ענפה ומהנה.מאחל לכולנו שנת פעילות 

 לאיי
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פתיח

 

 שנה טובה

כל השנה אנחנו חיים לפי לוח השנה הלועזי ובחגים, 

 פתאום, אנחנו נצמדים ללוח השנה העברי.

ואנחנו  2021התאריך היום הוא, שביעי בספטמבר 

מברכים אחד את השני בשנה טובה, שולחים ברכות, 

אוכלים ארוחה חגיגית.  ויש אפילו שהולכים לבית 

ת עם כיפה לבנה, לשמוע קול שופר, להגיד הכנס

 למה? מה קרה? מה קורה?" …"אשמנו, בגדנו

בני אנשים על התקופה הזו מה כתבו  בואו נקרא

 :זמננו

 כתבה ב"שיר תשרי":רחל שפירא 

נֹות  יִּ ָדרִּ מֹוֲעָדן. ַהּמֹורֹות ַמנְׁ ֵדס בְׁ ַפרְׁ ילֹות בְׁ שִּ ַמבְׁ

ַתַעלֹות  שְׁ דָ מִּ ן ֻמקְׁ ישֹׁ כֹות לִּ הֹולְׁ י וְׁ יֵאלִּ י ַנֲחלִּ יתִּ ָבר ָראִּ ם. כְׁ

מֹול, ַגם  ָבר ֶאתְׁ שְׁ ין נִּ סִּ י,  עֹוד ַחמְׁ ֶמה לִּ דְׁ אּוַלי ֶזה ַרק נִּ וְׁ

ֶפש ַהָגדֹול  ַהחֹׁ

 כתב בשיר "סתיו לבן": יורם טהר לב

רְׁ  שּוב יִּ ידֹוֶדה ָעֵלינּו ַשֶיֶרת וְׁ ן ַהֶשֶלג אֶ  תֲחסִּ ל ַבֶדֶרְך מִּ

ַצת שַ  ֻחלְׁ ָתו, ַהֶשֶמש ּובְׁ ַראת ַהסְׁ קְׁ ינּו ַהָשדֹות, לִּ בִּ לְׁ ָבת הִּ

י ַחָּמה נֹוֶשֶמת. צִּ  ַארְׁ

 כתבה "גם השנה" לאה גולדברג

ָשָנה,  יק ָכל ָשָנה וְׁ יֹוֵרד מֹורִּ עֹוֶלה ַהַחָּמה וְׁ ַהֶדֶשא, וְׁ

ין ֶהָחָצב  בִּ ַחֶדֶשת ּוַמלְׁ תְׁ ָשָנה ֲאָדָמה מִּ ַהָּמָטר. ָכל ָשָנה וְׁ

יב  הִּ  ָהָדר.הֶ ּוַמזְׁ

 

שוב, מסתבר שבמנהגי היהודים, יש הגיון, יש  הסבר. 

זהו, זה הזמן הנכון, בארץ ישראל לציין את ראש ו

 השנה.

 שתהיה שנה טובה, שנת בריאות ושמחה!

 :הזה "רעיתון"ה

אדם שאכפת לו  העלון הזה עוסק בנושא שמעסיק כל

שמתחמם,  ( של כדור הארץ שלנוהעתיד )וההווהמ

וצאה מפעילות האדם, פעילותינו. מתבלה, נשחק כת

ומה אפשר לעשות כדי להאט את קצב ההתחממות, 

 ההרס.

 קריאה נעימה! 

 

 בעלון זה:

o 1               שער 

o 2    יעוד הקהילה 

o  3   אייל – תשריחודש 

o  4    יונתן –פתיח 

o  5 מהווטסאפ כדור הארץישמור על מה 

o 7             יעל ואורי שומרים על הכדור 

o 8        זהבה חן טוריאלהסליחות  חצבי      

o 9 חברי הקהילה שומרים על הכדור 

o 11   פגישה אישית עם אביה אלף 

o 14 כסיית האבוב   -  עץ החודש 

o 15           סיכום שנה  מועדון קריאה 

 מפיק ועורך: יונתן אלתר

 מיכל ישפה עיצוב שערים והזמנות לאירועים:   



 
 7.9.2021   בהתשפ" תשריא'                   7גיליון מספר                          עלון קהילת ֵרעים

 

 

 מי ישמור על כדור הארץ?
 

ל תופעות הטבע החריגות המתרחשות על פני ג

כדור הארץ והדיונים על התחממותו, הביא את  

אבי אלבז לפרסם בקבוצת השיח שלנו בווטסאפ 

הסבר שהתייחס לנושא. בעקבותיו התפתח 

 בקבוצה דיון על התחממות הזאת. 

להלן השתלשלות השיח עם נגיעות קלות שלי 

 שנועדו להתמקד בנושא.

ור הארץ היו כחמישה עידני קרח בכד: אבי אלבז

גדולים. האחרון שבהם החל לפני כשלוש מיליון 

שנים. בתוך כל מחזור של עידן קרח גדול יש 

מחזורים קטנים של עידני קרח קטנים הם נקראים 

interglacial cycles -   מחזור בין קרחוני. מחזורים

אלף שנה )האנושות  20-כאלה אורכים כ

ת אלפים שנים(. המחזור המודרנית קיימת כחמש

אלף שנים. אז היתה  11-הנוכחי החל לפני כ

מעלות פרנהייט  12הטמפרטורה הממוצעת כ

 הארץ כדורנכון להיום, מעלות בימנו.  32לעומת 

 .הבא הקרח לעידן מתקדם

 במחזורים מתרחשים מחזוריים בין קרח עידני

 רבה במידה נשלט העיתוי. למדי וקבועים חוזרים

 כדור במסלול צפויים מחזוריים וייםשינ ידי על

 המגיעה השמש אור כמות על המשפיעים, הארץ

ל פני כדור הארץ.  שלוש ש שונים לחלקים

( שינויים במסלול כדור 1וריאציות המסלול הן: )

ות דונ( ת2הארץ סביב השמש )אקסצנטריות(, )

( 3) -בהטיה של ציר כדור הארץ )אלכסון( ו

של ציר כדור  התנועה המתנדנדת החישוקית

לפני כל עידן קרח כזה יש  הארץ )מיתר(.

התחממות אקלימית של כדור הארץ. מה שקורה 

היום עם גזי החממה הוא האצה של תהליך 

 זה,מצא יוועל ההתחממות של כדור הארץ וכפ

האצה של עידן הקרח הבא. מה שכדאי לדעת 

 הארץ היא בלתי נמנעת.-שההתחממות של כדור

התופעה הזו ידועה ן(: )לאה אקשטיי אקלה

מאז  רץהאר ומוכרת במדע, אבל התחממות כדו

ואילך,  19-המהפכה התעשייתית במאה ה

מואצת מאד בגלל פעילות האדם המגבירה 

 פליטת גזי חממה )בעיקר פחמן דו חמצני ומתן(.

אבי  יש הבדל גדול בין מה שקרה : נעמי סיון

ל כדור הארץ לבין מה שקורה מאז בהיסטוריה ש

תית. בעבר השינויים היו הפכה התעשימה

איטיים, היה זמן לצמחים ובעלי חיים להסתגל או 

לנדוד לאיזורים יותר מתאימים. לאן ינדדו 

מיליארדים של בני אדם ומאיפה יהיה להם אוכל 

 ומים? זאת רק אחת הבעיות כמובן.

על התרומה האנושית להתחממות רון בן יעקב: 

ד לפני למעלה כדור הארץ התריעו מדענים עו

 1912ממאה שנה, כמו בידיעה הזו משנת 

 

יש לזכור את  co2טת ילבנוסף לפ: יוסי שחר

זיהום מי התהום בכימיקלים , הרס קרקעות בקנה 

יק , טמידה מבהיל , זיהום ימים בנפט ופלס

ן )פרות( , מתכות כבדות למים , אשחרור גז מת

 קרקע , אנטיביוטיקה למי תהום , ניצול מטורף של

, בירוא  ננתהדגה בימים , כריתת עצים לא מתוכ

יערות מואץ , ציפוי שטחים אדירים בבטון ואספלט 

 ועוד ועוד... ,)הכבדה על חלחול מי נגר עילי

האירוניה היא שהאדם חי כפושע ובנה לעצמו במו 

 (ידיו את כלאו....

כל זה כמובן נכון )לאה אקשטיין(: ליוסי,  אקלה

לא בהכרח משפיע על מאד למרבה הצער, אבל 

. בקטע שהביא אבי אלבז רץהאר התחממות כדו

מוצגת טענה ידועה שההתחממות היא למעשה 

)גל  רץהאר חלק ממחזוריות טבעית שעובר כדו

של התקררות ויצירת  קרחונים שאחריו בא גל של 

התחממות והפשרת קרחונים( ותהליכים אלה 

מושפעים למעשה מתהליכים המתרחשים 

יש מי שטוען שהאדם לא אשם  בשמש. לכן,

בהתחממות מפני שזה במילא קורה. אלא 

שהמחקר המדעי בתחום מראה שקצב 

ההתחממות במאה וחמישים השנים האחרונות 

מואץ מעבר לתהליך הטבעי שציינתי )שיפוע 
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עקומת ההתחממות חריף יותר( וזה קורה 

בקורלציה עם הפעילות האנושית שכאמור מאז 

גבירה מאד את פליטת המהפכה התעשייתית מ

גזי החממה )תהליכי שריפה למיניהם ע"י מנועים 

ועוד, גידול תעשייתי של בקר שגורם בין השאר 

ן( ומצד שני יש כריתת יערות ועי כך אלפליטת מת

מוקטנת צריכת הפחמן הדו חמצני עי העצים 

בתהליך הפוטוסינטיזה. כך שמצד אחד יש ייצור 

שני מופחתים מוגבר של פחמן דו חמצני ומצד 

תהליכים המאזנים את כמותו  באטמוספירה, וזה 

 .רץהאר תורם לקצב המוגבר של התחממות כדו

שלח בתגובה אתנחתא קומית עם רון בן יעקב 

 (1965שיר הזיהום של טום להרר )

https://youtu.be/oMdmWysEp5w 

גם קצת לא קשורה אלינו. הבעיה היא  אבי אלבז:

ואולי כן. השמש מבעירה את ההליום והמימן  וזה 

כור היתוך עצום. לאט לאט שני היסודות האלו 

הליום והידרוגן יגמרו . בשלב זה כל ביליון שנה 

של השמש שני יסודות אלו משחררים יותר חום 

ועל כדור הארץ זה משליך חום של מעלה אחת 

( כך שהכדור שלנו  יותר.)  כל  מיליארד שנים

מתחמם. עד שהשמש תגמור את כל מלאי שני 

היסודות האלו ) עוד שלושה ביליון שנים( ואז היא 

תיהפך סופר נובה.  אבל לעניינינו  הכדור 

מעלות  5המתחמם ייצר עד סוף המאה המוכחית 

צלזיוס יותר. איך הפיילופלנקטון ישרוד? הוא לא. 

פולט אל הוא אחראי לשחרר את החמצן שהוא 

המים ובטמפרטורות גבוהות הפיילופלנקטון מת. 

עד עכשיו תוך חמישים השנה האחרונות  גמרנו 

על מחצית מהפיילופלנקטון בים.  איך יהיה חמצן 

 על כדור הארץ?  מה / מי ישרוד?

כפי שכתבתי קודם )לאה אקשטיין(:  אקלה

התהליכים המתרחשים בשמש אכן משפיעים גם 

הסיבות למחזוריות הקפאון  )אלו רץהאר על כדו

והפשרת הקרחונים(, אבל מדובר בתהליכים מאד 

מאד איטיים הנמשכים אלפי ועשרות אלפי שנים, 

תוך שנים  רץהאר ולא גורמים להתחממות כדו

ספורות כפי שגורמת פעילות האדם. ההתחממות 

הזו משפיעה לא רק על פיטופלנקטון אלא גם על 

פעה עקיפה עי אורגניזמים אחרים ולא רק כהש

ירידת שיעור החמצן הנפלט אלא גם באופן ישיר 

עי שינויי הטמפ ובנוסף גם כתוצאה מהפשרת 

קרחונים )גורמת להצפות וכל מה שמשתמע מכך 

וכן לצמצום שטחי המחיה של בעח החיים על 

 קרחונים ועוד(.

מבחינה גיאולוגית, היו שינויים אדירים : דפנה גור

מליארד הראשון היה באקלים כדור הארץ. חצי 

לוהט וכל הקרום היה מותך. היו תקופות של 

גשמים רבים )קרבון( ושל קרחונים )פלייסטוקן(. 

שינויי אקלים גורמים להכחדות אדירות של עד 

 מהמינים. 90%

 זה מה שאנחנו רוצים?

הביאה את סיפורה של הימה : סימה סנפי

 .שנעלמה והפכה למדבר

אסון עולמי כתב( )התייחס לסיפור ו :אבי אלבז

מצד אחד התפרקות קרחונים  שיילך ויחמיר.

וסכנת הצפות לערי החוף בעולם, ומצד שני 

 שטחים עצומים שהופכים למדבר.

חוט הכחשות התנגדות למדע : יעקברון בן 

והתנגדות לידע וחקירה מחבר אסונות שונים 

המונחים לפיתחה של האנושות. ההכחשות 

בשכבות והאנטי האלה מצויים בעיקר 

הפריבילגיות במערב עם שליטה על ברזים של 

 כסף וכוח פוליטי.

ברשת  כנס משפיעניםאותנו ל השלח דלית

" הכנס קחו איתכם את הזבל" במסגרת המיזם

  12.8.21בזום ביום  התקיים

הזמינה אותנו לחתום על עצומה: הצילו  נעמי סיון

את מרחבי הטבע במודיעין והכינו את העיר לעידן 

 . האקליםמשבר 

-yn-https://my.zazim.org.il/petitions/mvdy

hqlym-lmshbr-rkt-n 

אתמול בבוקר רכבנו ביער בן שמן : רון בן יעקב

ונגעלנו מכמויות הזבל באתרי הפיקניק כמו מצפה 

 מודיעין

על האפליקציה שמחברת בין  הביא סרטוןואז 

 ניקוי טבע להטבות

https://youtu.be/5Z0X2k2VKsE 

כולנו יודעים, מדוכאים ומודאגים : יעל ישראלי

בעניין שחרור גז   מאזלת ידינו בכל הנאמר...

המתאן, לנו יש מתקן ביתי שאוסף את כל 

ו ושל שכנינו ולוכד את הפסולת האורגנית שלנ

המתאן המשתחרר בפרוקה לתוך מערכת פשוטה 

 המחוברת בסופה לכיריים שלי במטבח. 

  ��נקודת אור תחביב לא פשוט אבל מומלץ .

 אם יש מעוניינים נשמח לארח להראות ולהסביר.

בעמודים הבאים תוכלו לקרוא  היו מעוניינים,אז 

 ור ארץ.יעל ואורי שומרים על כדביתר פירוט איך 

https://youtu.be/oMdmWysEp5w
https://my.zazim.org.il/petitions/mvdy-yn-n-rkt-lmshbr-hqlym
https://my.zazim.org.il/petitions/mvdy-yn-n-rkt-lmshbr-hqlym
https://youtu.be/5Z0X2k2VKsE
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 יעל ואורי שומרים על כדור הארץ
 זה לא סיפור

 

"יעל ואורי שומרים על כדור הארץ" נשמע כמו 
כותרת של סיפור ב"דבר לילדים". יעל ואורי 

הם אנשים בוגרים שיש  ,הם לא ילדים ,ישראלי
להם ארבעה ילדים בוגרים. בעקבות הדיון 
בקבוצת הווטסאפ של הקהילה, על מצבו העגום 

כדור הארץ שלנו, הזמינו אותנו יעל ואורי של 
לראות ששמירת כדור הארץ זה לא סיפור, זו דרך 

 חיים. 

חמים בבית שלנו כשפותחים את ברז המים ה

, עד שמגיעים במקלחת, המים הקרים היוצאים

 אלאהחמים, לא מרטיבים לנו את כפות הרגליים, 

נאספים בדלי ואיתם אנחנו משקים את הירקות 

גדלים באדניות על המרפסת. בכל שאנחנו מ

. שישה אנשים מקלחת נאספים כחמישה ליטר מים

ליטר  210ליטר מים ביום,  30 -בבית חוסכים כ

 ליטר  10,000 -ליטר בחודש, כ 840בשבוע, 

 בשנה. קוב 10שהם, כידוע, 

ה"תוצרת" של כיסוח הדשא, עלים שנאספים, ושאר 

יך איטי גזם, אנחנו מכניסים לקומפוסטר ושם בתהל

הם הופכים לקומפוסט. אם תפתחו אותו, יש בו ריח 

נפלא של יער, כי מה שקורה שם זה מה שקורה על 

 אדמת היער שהעלים נושרים עליה.

המייצרים  םכל הגג שלנו מכוסה בפנלים סולאריי

חשמל מאור השמש. החשמל שנוצר מהשמש הוא 

חשמל בזרם ישר ויש ממיר שהופך אותו לזרם 

כזה הוא נמכר לחברת חשמל. אנחנו חילופין וכ

מייצרים יותר חשמל ממה שאנחנו צורכים וכך כבר 

שנתיים וחצי שאנחנו לא משלמים על חשמל אלא 

מקבלים קצת כסף. החברה שמייצרת את הממיר, 

יצרה אפליקציה שמראה לנו כמה חשמל נמכר 

חסכנו  CO2ומתרגמת את הנתונים את זה לכמה 

י החממה המקטינים את הוא אחד מגז CO2)לעולם 

פליטת החום מהאטמוספרה ובכך גורמים להתחממות 

וכמה עצים לא נגדעו, או כאילו נטענו,   כדור הארץ(

בגלל היצור העצמי שלנו. לפי התכנה הזו, במשך 

השנה וחצי שהפנלים קיימים על הבית שלנו, חסכנו 

 עצים. 397לנטיעת  שווה ערךשזה  CO2טון של  13

עוסק כל חייו באיכות  81 –אבא שלי בן ה 

סביבה ובפתרונות טכנולוגיים לבעיות של 

איכות סביבה. יום אחד הוא מספר לי שהוא 

נוסע לבית ינאי.  "אני מחפש פתרון למדינה 

שהחופים שלה מלאים באצות והם לא יודעים 

מה לעשות באצות שהם מושים מהמים. בבית 

ינאי יושבת חברה ביוטכנלוגית שנקראת 

HomeBioGaz  שיצרה מתקן שהופך  חומר

ולדשן". למחרת, קניתי את  מתאןאורגני לגז 

 המתקן הזה. 

כידוע החומר האורגני שבעלי חיים )כולל 

אותנו( אוכלים, מתפרק בגוף שלנו על ידי 

גז )מתאן בקטריות. תוצר הפירוק הזה הוא גז 

 Methane דליק, חסר צבע וריח שמו המדעי

ישים אותו, לפעמים ( אנחנו מרגCH4נוסחתו  

בבטן, משמיע קולות, או לוחץ. אותה פעולה 

נעשית במתקן הזה. יש לו מיכל מים עם 

בקטריות, דרך פתח ייעודי, אנחנו מכניסים 

למיכל את כל האשפה האורגנית שלנו וזה כולל 

בשר, עצמות, דגים, ירקות, לחם וכו' 

 מתאןוהבקטריות שבמיכל יוצרות את גז 

את הבקטריות שמפרקות שמתאים לבישול. 

את החומר האורגני שמים במיכל המים )חד 

 פעמי( ומאז יש לנו מפעל גז קטן. 

 

המתקן יודע "לעכל" שישה ק"ג אשפה ביום וזה 

יוצר גז בישול לשעה שעתיים. בעיה, הבית 

שלנו לא מייצר מספיק אשפה, ביקשנו 

מהשכנים להביא לנו את האשפה שלהם, שמנו 

ם "תורמים" לנו אשפה.. פח בחזית הבית וה

תוצר לוואי של "מפעל" הגז הוא נוזל סמיך 

שנמצא כדשן מעולה. משכתי את הצינור הזה 

לאדמת הגינה, חוררתי בו חורים וכך היא 

  מתדשנת באופן רצוף.

המתקן לא צריך תחזוקה. מבחינת תעסוקה זה 

דורש, במקום לזרוק את שקית הזבל לפח 

                  הירוק,                    

 הסוף בעמוד הבא                                  
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 המשך - יעל ואורי

צריך לשפוך את ה"אשפה" באיטיות לפתח מיכל 

המתקן, ואם יש חתיכות גדולות מידי כמו קליפות 

 של אבטיח, להקטין אותן. ממש פשוט. 

לאחר שהכרנו את המתקן, נכנסנו לבית של יעל 

דליק את הכירה המחוברת למתקן, ואורי, אורי ה

 שם עליה את הקומקום )אין לנו קומקום חשמלי( 

 

 

 

 

 

 

 

 

ולאחר שהמים רתחו, יעל מזגה אותם על צמחי 

 גינה ושתינו תה. 

תודה ליעל ואורי על קבלת הפנים הלבבית 

 וההסברים הטובים.

 

 ל המתקןשסרטוט 

 במקום אחרהמתקן                    

 
 1967ות חצבי הסליח

 טוריאל-זהבה חן :מאת 

בסוף כל קיץ חיפשתי אחריהם ותמיד מצאתי אותם 

בצידי הרחוב, בשולי השדות שהצהיבו מחום חודש 

 .אלול

הם ניצבו שם גאים וזקופים. התפרחת הלבנה שבקעה 

מתוך העמודים הבשרניים פיזרה ריח ענוג באוויר 

 .ומשכה אליה חרקים רבים

מת מפלא הבריאה וחשה כמדי שנה, הבטתי בהם נפע

את אפסות האדם מול הטבע העוצמתי. מייחלת 

שיישארו עוד קצת ושלא ינבלו, מצלמת אותם בזיכרוני 

 .וחוזרת הביתה לאייר בדמותן את המחברות החדשות

ההתרגשות לקראת פתיחת שנת הלימודים הדירה 

שינה מעיניי. כמו בריטואל קבוע הייתי מתהפכת 

אשר   ות במורד הרחובבמיטתי עד שנשמעו הקול

האיצו בי להתרומם ממיטתי ולהציץ דרך חרכי 

 .התריסים כדי לחזות בהם

נשים ובידיהם -ואז ראיתי אותם, טור ארוך של א

עששיות נפט מוארות. צעדיהם החרישיים לעבר בית 

הכנסת הספרדי כמעט ולא נשמעו, ומתוך דממת 

האפלה נשמע רק קולו של איש מזוקן עטוף בטלית 

… ך בראשם וצלצל בפעמון מתכת קטן, "סליחותשהל

 "…סליחות

החצבים בצדי הרחוב, הבהיקו בלובן פרחיהם שנפתחו 

באותה שעת לילה מאוחרת, ומשב הרוח נענע את 

עמודיהם שרכנו לכיוון ההולכים בתנועת קידה 

מלכותית. מדי פעם נפתחה דלת מאחד הבתים 

אישה שבשכונת העולים הדרומית וממנה יצאו איש או 

שהצטרפו לטור, עד שהגיעו לבית הכנסת ממנו עלה 

ניגון שהתעצם מרגע   אדון הסליחות הפיוט של ניגון 

לרגע והשרה תחושה מיסטית ששעריי השמים 

נפתחים והתחינות לסליחת המתפללים נמחלות 

 .בהבאה

ביום שלמחרת, בדרכי לבית הספר, עצרתי על יד 

החצבים וחייכתי לעברם, "אתם תהיו כאן גם בשנה 

הבאה, פרחי יום ההולדת שלי ואולי תהיו גבוהים יותר 

וחזקים יותר. כמו עוף החול הנכם, ככל שיהיה קשה 

ומאתגר כך תצמחו מתוך האדמה המדברית ותפרחו 

מה שהיה ועל מה  כל פעם מחדש. עת לחשבון נפש על

שיהיה. הסתיימה לה עונת היובש והיורה עוד מעט 

 ".יגיע, שנה חדשה בפתח, התחלות חדשות

  הסליחות הספרדיות נושאות בדרך כלל אופי
אישי, בבקשת מחילה פרטית ותוכנן מעיד על 

 .אפסות האדם מול הבריאה

https://www.youtube.com/watch?v=hQW6Xsz6z-U%20%20אדון%20הסליחות
https://www.youtube.com/watch?v=hQW6Xsz6z-U%20%20אדון%20הסליחות
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 עושה לצמצום התחממות כדור הארץ?את/ה מה 

 וניםחברות וחברי הקהילה ע
 ,משתדלת מאוד לנסוע: שרהל'ה אורן

ממחזרת כל  בתחבורה ציבורית; ,כשאפשר

; משתדלת לא לקחת שניתן למיחזור בקנאות

שקיות פלסטיק בסופר )למשל הירקות ופירות( 

אלא מחזירה לסלים הרב פעמיים שקיות שהיו 

בהם ירקות למילוי חוזר; מייבשת את הבגדים 

השופעת;  ממכונת הכביסה בשמש הישראלית

-כבר שנים רבות לא משתמשת בכלים חד

פעמיים וגם לא קונה בקבוקי שתייה מזהמים ; 

 .ועוד  ועוד...   הנושא הזה  מאוד בנפשי

 :שפניר-אלה ארדיטי

מפחיתה עד מאוד שימוש בכלים חד  .1

רועים משתמשת בכלים רב יבא ם,יפעמי

 פעמים.

 ,יםנוהגת  להקפיד על זריקת פלסטיק .2

 מיחזורהובטריות  לפחי זכוכית, נייר 

 המתאימים.

כל נושא גידול  הבקר שידוע  , טבעונית .3

ה באוזון שחשוב במניעת שקשור לפגיע

 מיותר עבורי., ההתחממות

 .פעילה נגד פגיעה בטבע וכריתת עצים .4

 עוברת לשימוש בנורות לד. .5

 צמצום צריכה . .6

 -אנחנו ממחזרים הכל  ציפי קרייזלמן:

ת. עושים קומפוסט פלסטיק, נייר, זכוכית, מתכ

משאריות של ירקות וגזם מהגינה, משתמשים 

 במי המזגן להשקייה.

צעוק על הילדים חוץ מל ,לצערי: איציק בגה

מנע כמעט לחלוטין  ולהי לכבות את האורות

 משימוש בחד פעמי. לא הרבה....

הפסקנו לחלוטין להשתמש בחד  :אוד ציקי

 איה פעמי, ולטיולם לוקחים כלים רב פעמיים,

עוד ו מנסה להפסיק להשתמש בכלי פלסטיק,

 .למחזורובקבוקים דברים כמו עיתונים 

משתדלת לצמצם  -כוחי הדל : ברונן חבצלת

עד למינימום שימוש בכלים חד פעמיים . מנסה 

להקשיב וללמוד את הנושא כדי לחפש דרכים 

שאוכל להיות שותפה יעילה בשמירה  על 

 הכדור שלנו.

בכלים מפלסטיק, לא משתמש : זיגי אבני

 ממחזר כל מה שאפשר, מצמצם צריכת בשר.

אנחנו נוסעים רק ברכבים : אביעד בן יצחק

 היברידיים. אנחנו ממחזרים הכל, פסולת

 אורגנית, נייר, פלסטיק וזכוכית.

האמת שזו שאלה מעניינת : טוראל-זהבה חן

אך מכשילה, כי כל מה שאני עושה לא מספיק. 

תחכמת ולא כל תשובה שאתן לך תהיה מ

כאשר נפסיק כולנו לנהוג, לטוס,  אמינה.

להשתמש במזגנים, בתרסיסים, פלסטיק 

וכדומה, אולי נצמצם במקצת. באופן מזערי 

לצערי התשובה נמצאת בממשלות,  בלבד.

בקובעי המדיניות   -בתאגידים, בבעלי ההון 

הבינלאומיים, שסדר העדיפות שלהם לא 

ת השאלה א מתחשב בסביבה) טראמפ ודומיו(.

הזו צריך לשאול כל ראש עיר וכל שר בישראל, 

אני יכולה לחנך,  מה הם עושים כדי לצמצם?

להעלות את המודעות, לנקות אחריי יערות 

וחופים, אבל זה לא מספיק.האם אנחנו קהילה 

הקורונה  מצמצמת התחממות ? לא נראה לי.

שינתה לנו הרגלים ולא סכנת התחממות כדור 

 נראה שזה לא מפחיד מספיק!כ         הארץ.

יט בִּ אני עובד בחברת מּו: ניר-יהודה בר

שמנגישה ומעודדת נסיעה בתחבורה ציבורית 

ת יהזמנתי לאחרונה מכונית חשמל ושיתופית.

בנוסף,  שתחליף את מכונית הבנזין שלי.

בעקבות פעילות של ביתי )כחלק מתנועת 

ת למען האקלים(, אנחנו שוקלים יהנוער העולמ

וכמו רוב תושבי מכבים  גג סולארי. להקים

אני מטפח גינה שבה עצים סופחי פחמן רעות, 

 דו חמצני.

הנושא חשוב בעיני מאוד. אני : קובי סמואל

טבעוני, בעיקר מהסיבה הסביבתית. גם כי 

 שנות בכל כמעט. ��הטיב והעוני חשובים לי 

 אוטובוס לתחנת בקרבה גרתי, עבודתי

-חד כלים. באופניים או, יום מידי בו והשתמשתי

  מייבש כביסה בשמש. .גורף חרם, פעמים

משתמש שוב ושוב בשקיות. גם כשמחלקים 

 בחינם.
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מה את עושה כשיונתן שלח לי שאלה: " :חיה ישפה

 לצמצום התחממות כדור הארץ"? 

התחלתי לחשוב על שאלה מעמיקה וחשובה זו. כל 
, מוצר או גידול חקלאי, פעילות כלי רכב ועוד ועוד

צורכים אנרגיה. כיום מרבית האנרגיה מקורה 
בנפט, בפחם, בגז, או פצלי שמן. זוהי אנרגיה 
מתכלה ומזהמת. אז היכן אני, כאדם יכולה להמעיט 

 את השימוש שאני עושה באנרגיה מזהמת זו?

 מצאתי את עצמי מכינה "רשימת מכולת."
אני מודעת לכך שכאדם פרטי יכולותיי מצומצמות 

 ת אני עושה כמיטב יכולתי.מאד,ובכל זא

ני מתכננת את הקניות השבועיות א -בענייני מזון
לפי רשימה שאני מכינה. הרשימה מבוססת על 
תכנון בישול שבועי. מה אבשל לעצמי, לאירוח 
משפחתי או חבריי. אוכל שנשאר אוכלים למחרת. 
 אני משתדלת לא לזרוק אוכל. 
איני אוגרת מחסנים לתקופות ארוכות. כך 

 המוצרים תמיד ברי תוקף ואיני זורקת. ש

מנעת מלהשאיר מים זורמים כשאיני נ –מים 
משתמשת בהם.  לדוגמא, בעת עבודתי במטבח 
אני מרטיבה את הכלים, מסבנת אותם כשהברז 

שטוף את הכלים סגור ופותחת את הברז כדי ל
 המסובנים. 

אני שוטפת את המכונית בעצמי, אני משתמשת כש
 דליי מים ולא בצינור.שלושה  ,בשניים

כמו כן דואגת לתקן ברז דולף בבית או בחצר כשאני 
 נוכחת בכך.

שתדלת לרכוש מכשירי חשמל מ –מכשור חשמלי
שניתן להפעיל בדרך חסכונית. כמו לדוגמא המדיח 

 ועוד. ECOבתוכנית 

צורה מבוקרת. בקיצים הרגילים ב -מיזוג הבית
 להשאיר את שהיו עד השנה האחרונה, נהגתי

החלונות פתוחים בלילה כך שאוויר קריר צינן את 
 הקירות. 

 22גם השנה, כשהטמפרטורה בלילה היא עד 
מעלות איני מפעילה מזגן. החלונות פתוחים 
והתריסים מוגפים כאשר השלבים מאפשרים כניסת 

 אוויר קריר. 

כשיש צורך במזגן, אני מפעילה אותו בדרך כלל 
 מעלות.  26או  25בטמפרטורה של 

לנסיעות לתל אביב, משתמשת ברכבת   – נסיעות
או חונה בחניון הנתיב המהיר במידה והתחנות 
קרובות לאן שעלי להגיע. לחיפה או לקריות אני 
נוסעת ברכבת. אמנם הקטרים צורכים דיזל שמאד 
מזהם, אך רכבי נוסעי הרכבת לא פולטים זיהום 

 כשהם חונים.

 

פלסטיק  ם שונים,ממחזרת נייר מסוגי -מיחזור

 וזכוכית. 

נמנעת מהשקעה בחברות נפט או גז   -השקעה

 ובכל הקשור לפחם.

כשסיימתי להקליד את הרשימה, החלטתי לצפות 

 בנטפליקס Seaspiracyבסרט התיעודי  

עליו נודע לי לפני מספר ימים. בדרכי הביתה 

האזנתי לתוכניתם של שרון וקסלר ואורי לוי 

תיעודי ברשת ב. השיחה נסבה על הסרט ה

Seaspiracy  ,העוסק בתפקיד דיג מכמורות

)רשתות(, כגורם המשמעותי ביותר לנזק 

בקיימות כדור הארץ. כשצפיתי בסרט הבנתי את 

משמעות קיימות כדור הארץ אותה אנו הורסים 

 והזדעזעתי. )אין לי מילה רכה יותר לכך(

כמה מילים מהכתבה באינטרנט המסבירה על 

 הסרט:
מהיצורים החיים  80%-"הים הוא בית לכ

בכוכב הלכת שלנו, והוא כיור הפחמן 
המשמעותי ביותר בעולם. כלומר, אם האמזונס 
הוא "הריאות הירוקות של כדור הארץ", הים 
הוא ריאה כחולה משמעותית יותר, הסופגת 
פחמן וזיהום וממתנת את השפעות משבר 
האקלים. אם לא נגן על הים, לא נוכל להילחם 

י או בדעיכת המגוון במשבר האקלימ
לפי הסרט, תעשיית הדיג מובילה .הביולוגי
טריליון דגים בשנה. דיג מכמורת  2.7ללכידת 

טריליון דונם של  16משחית בכל שנה כמעט 
ונם מיליון ד 100-רצפת האוקיינוסים, לעומת כ
 המושחתים בכל שנה ביבשה.

דיג מכמורות גם אחראי לפליטות פחמן 
ולה על פליטות מקרקעית הים בכמות הע

הפחמן מהתחבורה האווירית הגלובלית. הוא 
לא רק מוחק מינים שלמים ומשמיד בתי גידול, 
אלא פוגע בכיור הפחמן החיוני שעליו נסמכים 
כלל החיים על כוכב הלכת שלנו.")מתוך 
כתבה של שני אשכנזי בגלובס על הסרט מה 

08.4.2021) 

הסרט הזה זעזע אותי ואפשר לי להבין כמה 

עט, אני כפרט, יכולה לעשות למען צמצום מ

התחממות כדור הארץ. אך דווקא הסרט שכנע 

 אותי להמשיך ולמצוא דרכים נוספות.

אני משערת שבעקבות צפייה בסרט אנשים 

רבים ימצאו את דרכם כיצד לעשות את מה 

 שביכולתם לצמצום התחממות כדור הארץ.

 עד כאן 
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 פגישה אישית
 

אביה אלףוהפעם, עם  
 תוך ויקיפדיהמ

עורכת  ( היא1959 )נולדה בשנת "אביה אלף
ירות צווארון עב מרצה בתחום .ישראלית דין
 רסיטה העברית בירושליםאוניבב  לבן
 . אוניברסיטת תל אביבוב

. המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ניהלה את
נודעה בשל הביקורת הציבורית החריפה שהעבירה 

יהודה  היועץ המשפטי לממשלה על החלטת
אביגדור  נגד כתב אישום  שלא להגיש  ויינשטיין
בפרשת "חברות הקש". עמדותיה פורסמו   ליברמן

 כתב האישום שלא הוגש"." -בספרה "תיק ליברמן 

 

 היסטוריה

נולדתי בתל אביב, בת אמצעית בין שני אחים. אמי,  
. 1932-ה )לבית רכס( עלתה עם הוריה מפולין ב שר

משפחתה חשבה שזה לא נורמלי לעבור מפולין 
הירוקה אל פלשתינה החמה ונשארה שם. רובם 
ככולם נרצחו בשואה. סבתי היתה אחות, סבי היה 
פועל בנין שבנה מחנות צבא לבריטים )כולל מחנה 

, בו עשיתי טירונות ובתי שירתה בפיקוד קרבי(. 80
תי ואמי היו בהגנה. אמי היתה מהמורות סב

המיתולוגיות שחינכו  עם כל הלב והנשמה והכירו את 
התלמיד ומשפחתו. כשנפטרה, תלמידיה מלפני 

 הגיעו לנחם. ,חמישים  שנה, עימם נשארה בקשר

אבי, אליעזר הולצר, נולד בברלין ועלה לארץ עם 
, לאחר עליית הנאצים לשלטון 1933הוריו ואחותו ב 

עלייה החמישית(. הוא היה מהנדס חשמל, בעיקר )ה
שמול יועסק בחב"תה"ל" )תכנון המים לישראל( 

כילדים טיילנו הרבה בין  התחנות של המוביל הארצי.
 של המוביל הארצי. השאיבהתחנות 

אחי הגדול, אסף, ארכיאולוג, הוא ממייסדי קיבוץ 
סמר שבערבה הדרומית. אחי הצעיר, איַתי, רופא, 

 חלקה בבית החולים "מעייני הישועה".ומנהל מ

גדלנו בתל אביב של פעם: הלכנו הרבה ברגל והיו 
סביב מעט מכוניות. יש לי תמונה של הרחוב שלנו, ו

 – ג'יפ מעודפי הצבא האמריקאי -הרכב שאבי קנה 
. אז שיחקנו סטנגה ברחוב ללא יש ה מ ו ן חניה

 חשש. 

ימנסיה למדתי בביה"ס היסודי "ארנון" ובתיכון, בג
"הרצליה", במגמה ריאלית. רקדתי בלט במשך 
שנים, ניגנתי, קראתי המון והייתי בתנועת הנוער 

 העובד והלומד )קן צפון(.

למצפה שלם, בצפון ים המלח, הגעתי במסגרת 
הנח"ל כאחד משני הגרעינים המייסדים. גדלתי 
בבית סוציאליסטי, נהגתי להשתתף בתהלוכות 

 מאד התאים לי.האחד במאי, כך שהקיבוץ 

הספקתי לגור עוד בנקודה המקורית של הקיבוץ, 
היום נמצא שם מרכז התיירות  –בקצה המצוק 

"מצוקי דרגות". בגלל החום הכבד, היינו יורדים 
בארבע בבוקר לעבוד בשדות ובמטעים וחוזרים 
לקראת הצהריים. התנאים היו שונים מהיום: 

ות אזבסטונים, מקרר פתוח, מקלחת משותפת )בנ
לחוד ובנים לחוד(, ומזגן אחד לשני חדרים.  דרך 
הפתח בין החדרים, שדרכו עבר האוויר הקריר, גם 
שמעו את כל מה שקורה בחדר השכן...  גם כשירדנו 
לנקודת הקבע בין נחל דרגות לחצצון, עדיין לא היינו 
מחוברים לרשת החשמל וליד החדר שלנו היה 

 גנרטור רועש מאד. 

ט היינו צעירים, סוציאליסטים עם  אני חושבת שפשו
חזון. זה מה שנתן לנו את הכח לחיות ַשם עם הרעש 
והחום, בשמחה ובתקווה, ועם הנוף הנפלא של ים 

 המלח )לפני שהמפלס ירד כל כך(.

ל שהגיע מקיבוץ איילת יָ במצפה שלם הכרתי את אַ 
כשנת שירות לאחר צבא במסגרת עזרה  השחר

את השירות הצבאי,  לקיבוץ צעיר. לאחר שסיימתי
רכזת השקייה הייתי  נשארתי שם כחברת קיבוץ.

ניהלתי את , בתמרים, תפקיד מקצועי ורב אחריות
חניון עין גדי וגם הייתי גזברית משרד הקבלה ב

הקיבוץ. הייתי חברת מזכירות הקיבוץ, הדרכתי 
גרעיני נח"ל המיועדים לקיבוץ, וכחברת ועדת 

 חברים  קליטה נסעתי ברחבי הארץ לגייס
, באמצע 3.8.1982חדשים לקיבוץ. בט"ו באב, 

 מלחמת לבנון, התחתנו. 

 המשך בעמוד הבא.                                   
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%9F
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 לימודים

)בהצטיינות( אני בעלת תואר ראשון ותואר שני 
ותואר שני  האוניברסיטה העבריתבמשפטים מ

והיום  אוניברסיטת הרווארדבבמנהל ציבורי 
 דוקטורנטית למשפטים בבר אילן. 

יצאתי ללימודי משפטים  1981באוקטובר 
הקיבוץ. הבחירה באוניברסיטה העברית, מטעם 

בירושלים היתה ברורה שכן איל כבר למד שם. 
הבחירה במשפטים הייתה מקרית. נרשמתי 
ללימודי ארכיטקטורה או כלכלה ומנהל עסקים. 
בעדיפות שנייה, רשמתי משפטים. היה קשה מאד 

 -להתקבל ללימודי משפטים, אז היות  והתקבלתי 
-התחלתי ללמוד. אבי, אפילו חשב שזה "לופט

 שפט" )עסקי אויר(, אך קיבל כמובן את הבחירה. עג

במבט לאחור כנראה שזה לא היה מקרי. לפני ארבע 
שנים התקיים אצלנו בבית מפגש של הכיתה שלי 

שנה לסיום הלימודים.  40מהגימנסיה, לרגל 
המחנכת שלנו הביאה למפגש פתקים ששמרה 
במשך כל השנים ממסיבת הסיום שלנו, ובהם כל 

יעשה כשיהיה גדול. פתחתי  את אחד כתב מה 
הפתק והיה כתוב שם: "אני חושבת שאלמד 
ארכיטקטורה ואהיה ארכיטקטית אבל אולי אהיה 

 עורכת דין". 

מאז שאני זוכרת את עצמי חיפשתי צדק. כנראה 
ירשתי זאת מהורי. כשלמדתי בכיתה ז' ירד בט"ו 

אירוע   נדיר באותם ימים. אמי  -בשבט שלג בהרים  
הכיתה שלה ברכבת לירושלים לראות את  נסעה עם

חצי מהכיתה שלי לא השלג והזמינה אותי להצטרף. 
באותו יום. למחרת כולם הגיעו הגיעה לבית הספר 

עם פתקים "בני/בתי לא הרגישו טוב אתמול", 
שהתקבלו כהסבר טוב. רק אבי הייקה צייד אותי 
בפתק שנסעתי לראות את השלג בירושלים 

א התקבל ונשלחתי לספרייה באישורו. ההסבר ל
להכין עבודה על "כנסת ישראל". אבי כעס מאד 
ובאותו יום התייצב בחדרו של מנהל הגימנסיה כדי 
להסביר לו שזה עונש לא חינוכי והמשמעות היא 
שזה בסדר לשקר. אני למדתי שהשקר הטוב ביותר 
הוא האמת ואולי החתירה לאמת מקורה גם באירוע 

 זה. 

 
 קריירה

בבית המשפט  יהתמחיתלימודי המשפטים בסיום 
ז"ל,  משה בייסקי העליון בהנחייתו ובפיקוחו של ד"ר

ויסות  לעניין ועדת החקירה גם בתקופת מינויו כיו"ר
במשרדו של  . לאחר מכן התמחיתי מניות הבנקים

ז"ל, מי שייצג את שלושת  מישאל חשין עו"ד ד"ר
ולימים מונה למשנה  ,300בכירי השב"כ בפרשת קו 

העליון. שני אנשים יקרים  לנשיא בית המשפט
שלמדתי מהם רבות ועיצבו אותי בתחילת דרכי 

 המקצועית. 

 
למשל, היה משונה. השילוב של חברות בקיבוץ 

כשהתמחיתי בבית המשפט העליון ושימשתי 
כמזכירת הרכב הייתי צריכה להגיע עם חליפה 

יבוץ היה שחורה. אבל לפעמים הטרמפ מהק
פארי פתוחה ומאובקת שנסעה אבמשאית ס

לירושלים להביא מטיילים. הייתי צריכה לעמול 
קשה כדי להסביר שמעבר למראה הסוריאליסטי 
אני גם לא יכולה להגיע לבית משפט לבנה 

 מאבק...   

בפרקליטות מחוז התחלתי את דרכי  1987ב 
 . . נסעתי כל יום ממצפה לירושלים וחזרהירושלים

היה  נראה שהחיבור בין העבודה שלי לחיי  1990
הקיבוץ, לא עובד, לזה הצטרפו עוד כמה אי 

  -עזבנו שנים כקיבוצניקית,  11התאמות ואחרי 
איל, אסנת שנולדה בינתיים ואנוכי, לירושלים. 
גרנו שם כעשר שנים. לכפר האורנים הגענו עם 

. מאז שנת "הקמתו, דרך "עמותת לוחמי צה"ל
 כאן.  אנחנו 2000

בית עברתי לפרקליטות המדינה והופעתי ב 1992
במסגרת המחלקה  ארבע שנים  :המשפט העליון

 . במסגרת המחלקה הפליליתשנה ו פיסקליתה

יצאתי מטעם הפרקליטות, במסגרת קרן  1995
 לקידום מנהיגות ומצוינות ,ישראל"וקסנר" 

במנהל ציבורי , ללימודי תואר שני בשירות הציבורי
אני למדתי ואיל היה  אוניברסיטת הרווארד.ב

ספאוס=עקר בית(. עשה קניות, בישל, דאג 
 לבנות. 

שנים בפרקליטות המחוז ובמחלקות  26עבדתי כ 
שונות בפרקליטות המדינה: המחלקה 
הפיסקאלית, המחלקה הפלילית והמחלקה 

המדינה בפרשת ויסות  הכלכלית. ייצגתי את
ובתיקים מורכבים  מניות הבנקים בשלב הערעור

  רבים נוספים.

עבודת מחקר בנושא "פיצויים לנפגעי פעולות 
ות שלטוניות" שכתבתי, זכתה בפרס נציב שיר

 נהל הציבורי.המדינה לעבודות מחקר בתחום המ

הובלתי את התביעה בתיק חברת הביטוח "לה 
משה  ל החברהנסיונל", שבה הורשע מנכ"

בניפוח שווי החברה ובהונאת המשקיעים,  פרג
כינו ואני זצוות בראשותי ה₪. בהיקף של מיליארד 

נות מנציב שירות המדינה ומשרד בפרסי הצטיי
פעם ראשונה  - המשפטים על הטיפול בפרשה זו

 שפרקליטים זכו בפרסים אלה.

למנהלת המחלקה הכלכלית  ימונית 2004ב 
בפרקליטות, מחלקה שמטפלת בעבירות צווארון 

דין עקרוניים בתחומים לבן, והייתי שותפה לפסקי 
שחיתות כלכליות וב-אלה. טיפלתי בפרשות פליליות

חקירות רחבות היקף, כגון:  יוליווית שלטונית
, פרשת עזר ויצמן , הנשיאאביגדור ליברמן תפרש

 , ארגון הפנסיה הגרמנית, רשות המיסיםהמינויים ב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%90%D7%9C_%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%90%D7%9C_%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/1992
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%92&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%92&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%92&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/2004
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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, יו"ר דירקטוריון בנק אהוד אולמרטה"מ ר

  .צבי בר , ראש עיריית רמת גןדני דנקנר הפועלים

כמנהלת המחלקה הכלכלית, הייתי מעורבת 
בהתוויית מדיניות ויישומה בפועל, בעיקר בתחומי 

ת, עבריינות כלכלית המאבק בשחיתות שלטוני
הלבנת הון. הייתי גם שותפה לתהליכי ומתוחכמת, 

חקיקה בתחומים אלה. שימשתי כפרקליט המחוז 
בנק וגורם מייעץ ל רשות ההגבלים העסקיים של

ולרגולטורים שונים. הייתי חברת הוועדה  ישראל
ים משרדית למלחמה בתוצר-המתמדת הבינ

הכלכליים של ארגוני פשיעה וראש הצוות המשפטי 
ואחריות על התיקוף המשפטי של מוקד המודיעין 

 המשולב.

תי פרשסיימתי קדנציה כמנהלת המחלקה ו 2013ב 
  לפנסיה מוקדמת.

 פנסיה "כאילו"

כתב  -ליברמן תיק פרסמתי את הספר " 2015ב 
בו אני בהוצאת כנרת זמורה. " האישום שלא הוגש

פרשת "חברות הקש" ת נקודת מבטי על מתארת א
-בשל אביגדור ליברמן החל מתחילת טיפולי בתיק 

ועד סגירתו הסופית על ידי היועץ המשפטי  '2005
. תיארתי זאת כ"כרוניקה של סגירת יןוינשטייהודה 

תיק ידועה מראש" על ידי סניגור פלילי שמונה לראש 
 התביעה )דומה לכומר שמונה לרב הראשי לישראל(. 

  -מוזמנים לקרוא את הפרק הראשון 
 https://www.the7eye.org.il/185111 

לקהילת "רעים", חודשים ספורים  הצטרפנו: 2015
אז ב"עולם המוזיקה" לנגן אחרי שנוסדה. אַיל למד 

ו החלו להתקיים אותו מקלט ב -ששכן במקלט 
היו בה אז כשמונה . הפגישות הראשונות של הקהילה

חברות וחברים. ֵאייל ישפה חיפש גיטריסט שילווה 
מוזיקאלית את קבלות השבת, ורונית, מנהלת המקום 

 סטוריה.יה –אני הצטרפתי, והיתר  ,על ָאיל המליצה
 בעקבותינו גם הגיעו חברינו הטובים ערטל וזאביק.

יו"ר )בהתנדבות( של התנועה אני  2019מאז מרץ 
מפלגתי, -לטוהר המידות, כוח משימה עצמאי וא

משפטי וציבורי, בתחום המאבק בשחיתות 
השלטונית ולמען מינהל תקין, טוהר המידות של 

בור ונושאי משרות ציבוריות, שלטון החוק נבחרי צי
  – והדמוקרטיה במדינת ישראל
                                     https://tlm.org.il/ 

https://www.facebook.com/toharhamidot  

 
 לזה אני:  בנוסף

העברית ובאוניברסיטת תל אביב  באוניברסיטה מרצה
 בתחום עבירות הצווארון הלבן ורגולציה של שומרי סף

בפורומים מגוונים בנושאי שחיתות שלטונית, הלבנת ו
 .ממשל תאגידיהון, עבירות כלכליות, 

 

 וגם:

 העוסקות בחקיקה בנושאים  ברה בוועדותח
ירות אלה, ויו"ר )משותף( של ועדת עב

 . וה"דכלכליות ואיסור הלבנת הון, לשכת ע

  אני נותנת ייעוץ במשרד שבביתי
  לדירקטורים, מטפלת בתיקים כלכליים.

 באוניברסיטת בר אילן בנושא  דוקטורנטית
אחריות פלילית של דירקטורים בחברות 

 ציבוריות בישראל. 

 בתקשורת.  פרשנית משפטית 

 בכתבי עת אקדמיים,  מפרסמת מאמרים
 אונים מקצועיים ובתקשורת. ביט

 שלוש שנים(.כבר )נגנת בסקסופון מ 

  בחבורת זמר.שרה 

  ק"מ כל יום. 1שוחה 

 )קוראת )חברה במועדון הקריאה רעים 

 .צורכת הצגות וקונצרטים 

 בסך הכל חסרות לי שעות ביממה 

 
 מטריד אותי 

o ולטובת האזרח.  שיהיה בישראל ממשל תקין 
o חברתית ויש  ושר במדינה: פצצהע-פערי עוני

 ושר.ע-קשר בין פשיעה, שחיתות ופערי עוני
o  שנצליח לשמור על חברה אזרחית

 ודמוקרטית.
o משבר האקלים בישראל. 
o חשש משרפות באזורנו. 

 
  מאושרת עם

 משפחתי

"בעלי שיחיה": מורה דרך, וגם משורר  –ל יַָ א

 ומלחין

( למדה אסלם ומזרח תיכון, לימודי 33סנת ))א

בדת במנהל קהילתי בהר ארה"ב. מורת דרך שעו
 חומה בירושלים.

( בוגרת רימון, מוזיקאית ויוצרת, שרה 28יה )א

באלבומים של איל, לומדת באוניברסיטת ת"א 
 בלשנות.

 ( משרתת בצה"ל ביחידה לקשרי חוץ.20ביטל )א

)שמות כולנו, מתחילים באות א. אלף הוא גם שם 
 המשפחה שלנו( 

יכות  אני שמחה בביתנו, בישוב שלנו ובשי
 לקהילת רעים.

אני שמחה שאני בריאה, מתפקדת ועסוקה מאד 
 לא מובן מאליו. –בדברים שמעניינים אותי 

                             

 :מקורות לכתבה 

 פגישה אישית עם אביה + ויקיפדיה.
 יונתן אלתר –רשם והתרשם 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99_%D7%93%D7%A0%D7%A7%D7%A0%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99_%D7%93%D7%A0%D7%A7%D7%A0%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%A7_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%A7_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%A7_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/2015
https://he.wikipedia.org/wiki/2005
https://www.the7eye.org.il/185111
https://tlm.org.il/
https://www.facebook.com/toharhamidot
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 עץ החודש

כסיית האבוב

עץ , אחד העצים האהובים עלי. סיית האבובכ

מיוחד, עם פריחה מרהיבה, רכה, זורמת ופירות 

 מיוחדים. פגשתי בו במודיעין בשדרות מנחם בגין.

בחורף הוא משיר את כל עליו ובתחילת יוני, כמו 

 פורח, ללא עלים, בפריחה צהובה,  שעון, הוא

 .   Golden Shower המצדיקה את שמו העממי

אן בוב )מכא -יש לו פירות הדומים לכלי הנגינה 

שמו(, והשבוע, גיליתי עליו ברשת, משהו חדש 

 )מופיע בסוף הכתבה(

 על פי סימה קגן, מנהל המחקר החקלאי   

כסיית האבוב הוא עץ ממשפחת הקטניות 

 Cassia fistuls)קסאלפיניים( באנגלית הוא נקרא 

מינים של שיחים  500 –מוצאו מהודו והוא כולל כ 

וא עץ חדש ועצים, רובם באזורים טרופיים. בארץ ה

 יחסית ואין כמעט פרטים וותיקים או גדולים.

משיר  -עד, וככזה -בארץ מוצאו הוא עץ טרופי ירוק

את עליו בזמן הפריחה, ומלבלב שוב בתום 

בארץ הוא נשיר מותנה: בחורף קר, הוא   הפריחה.

פברואר, נותר ערום עד -משיר את עליו בחודשי ינואר

כאשר החורף   פורח ובהמשך מלבלב. - חודש יוני

 -מתון, העלים נושרים רק בחודש מאי, סמוך לפריחה

מה שנראה משונה, כי מרבית העצים מלבלבים 

מאי, כסיית האבוב דווקא נכנסת -בחודשי אפריל

 .לשלכת

כסיית האבוב היא עץ בינוני, הגדל בקצב צימוח מהיר 

מטר והוא בעל כותרת נוף עגולה.   15-12לגובה של 

מר מתפצל מגובה נמוך, ולכן לא בעל גזע קצר, כלו

 ,מתאים להישתל כעץ רחוב. העלים מנוצים

פריחה מדהימה. הפרחים ערוכים באשכולות ה

גדולים בחיקי העלים, המשתלשלים כלפי מטה. אורך 

ס"מ, הפריחה מתחילה בחלק של  60-20התפרחת 

האשכול הקרוב לעוקץ, וממשיכה לכיוון קצה 

ם בעלי ריח עדין. הפרחים צהוב וה  צבע  האשכול.

לאחר שהפרחים נושרים מהעץ, הם יוצרים מרבד 

 .פרחוני למרגלותיו

הפריחה אכן מרשימה ובולטת, היא מתרחשת 

אוגוסט, כאשר כמעט ואין -באמצע הקיץ , בין יוני

יותר פריחות בגן. לאחר הפריחה נוצרים זרעים 

. בתחילה צבע הפרי בצורת גלילבתרמילי פרי 

30-  שחור. אורך הפרי-וםובהמשך הופך לח ירוק 

ס"מ, )דומה לקבנוס( הוא מבשיל על העץ  60

רות שאנו רואים על העץ יכלומר, הפ -במשך שנה

 .רות מהשנה שעברהיבזמן הפריחה הם פ

ה. העץ מעמיק ותאים לגינת הבית, כעץ ראומהעץ 

שורש, שורשיו אינם אגרסיביים, כך שניתן לשתול 

, ועצתו אותו ללא חשש בקרבת בית או מדרכה

 .חזקה

העץ יגדל בתנאי שמש מלאה ברוב סוגי 

הקרקעות. הוא רגיש לקור קיצוני ולקרה, אך 

לעומת זאת עמיד בחום ויתאים לאזורי הארץ 

החמים. הוא זקוק להשקיה סדירה רק 

 להתבססותו

הארה )י.א(: אני מכיר משפחות שנטעו את העץ 

הזה בחצר שלהם ולאחר מכן עקרו אותו בגלל 

לים הרבה הנושרת ממנו בחורף, בגלל כמות הע

הפריחה ש"מלכלכת" את החצר ובגלל חשש 

 מפגיעה מהפירות הנושרים.

 

 והנה מה שגיליתי עליו השבוע:

 Ctrlכדי לגלות, לחץ על הקישור + 

khttps://www.youtube.com/watch?v=jqI9Fin7_P 

https://www.youtube.com/watch?v=jqI9Fin7_Pk
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 מועדון קריאה "רעים" 
 מדווחת נירה בן ישראל

 8/8/21מועדון קריאה 

על הספר "שירת סרטני הנהר" מאת  -והפעם

 דליה אוונס.

 

קוראות וקורא אחד,  18מטעמי קורונה התכנסנו, כ 

בחצר ביתי )נירה( לדיון בספר שהוכרז "רב המכר 

". את הדיון בספר הובילו חבצלת 2019לשנת 

ב טעם ועיון מדוקדק הובילה אותנו ואקלה. ברו

חבצלת בדרכי הלמידה של גיבורת הספר, שחיה 

לבדה ברפש הביצות, הופכת מילדה מוזנחת 

הראתה לנו חבצלת את  -לחוקרת מדעית. כמו כן 

מהות ובנות בספר, ואת ימערכת היחסים בין א

משמעות הקבלה והסליחה, כמפתח להבנת 

 המשמעות. 

בהלכות יחסי הורים ובנים אקלה לימדה אותנו פרק 

בטבע ויחסי זכרים ונקבות בטבע, וגם רעיון זה הוא 

 מפתח להבנת משמעות הספר.

הספר הוא ספר טבע,  -וכפי שהגדירה זאת ליאורה  

סיפור על נערה מתבגרת בביצה של גברים וספר 

 מתח בלשי. 

 מומלץ ביותר! -ולמי שעדיין לא קרא 

 

 שמי זרחין."עד שיום אחד" מאת  -הספר הבא 

 

רשימת הספרים שעסקנו בהם במועדון  להלן

הקריאה בשנתיים האחרונות, וחשבנו שנכון 

 לשתף את חברי הקהילה ביבול העשיר והמגוון

 דוד גרוסמן .......... אתי החיים משחק הרבה 

 ............ פרדניק בקמן.......איש ושמו אובה . 
  ........ דרוחוסה לואיז סמפ.החיוך האטרוסקי 
 .................... אמיר גוטפרויד.שואה שלנו  .. 
 .................. אלי עמיר..נער האופניים ......... 
 ........... שרה שילה.שום גמדים לא יבואו ..... 
 דונטלה די פיטרנטוניו  אמא של הים ........... 
 ............................... ג'ון ויליאמס..סטונר   . 
  קרלוס רואיס סאפון..של הרוח ............צלה . 
 .................... מאיר שליו....רומן רוסי .......... 
 מאיר שלו  עשו  ...................................... 
 ............. פיליפ קלודל.הנכדה של מר לין  ..... 
 .................. יורם עשת אלקלאי ....ציר התמר 
  פיליפ קלודל..ברודק .............הדוח של ...... 
 ........................... יהודית קציר......צילה  .... 
 ............. צ'ינגיס אייטמטוב...והיום אינו כלה . 
 ........ אשכול נבו..ארבעה בתים וגעגוע  ....... 
 ............. דליה אוונס...שירת סרטני הנהר  ... 
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 בהברכות לשנה טו

 

ברכות הומניסטיות לראש השנה שנכתבו 

 במהלך קבלת השבת על ידי המשתתפים! 

 תמר

יהי רצון מלפניך , שיהפכו אויבנו למתוקים 

השלום והאחווה בינינו  וולתמימים כתמר ויירב

 כאשכולות סנסיני התמר

 רימון

מי ייתן ונהנה מטעמו העשיר ומתכונותיו 

מעשים  הבריאות. ושיהיו חיינו יפים ומלאים

 טובים כרימון.

 דלעת/קישוא –קרא 

 :שנה הבאהבש

 דעת, להתפתח נוכל לקרוא, להשכיל, להרחיב * 

 הסובבים עשיר את עצמנו ואת לה אישית   

 אותנו.    

 שכולנו נהייה  .לקרוא את האחר ולהבין אותו* 

 רגישים לזולת, בכדי לבנות חברה טובה יותר.  

 ימשיכו תקוותינו שהמעשים הטובים שלנו * 

 הלאה ויעוברו לדורות הבאים.  

 וביא )לוביה(:ר

 יהי רצון שירבו:

        מעשינו הטובים, מעשי החסד בין אדם לאדם * 

 ובין אדם לסביבה.   

 החי והצומח בטבע שסביבנו* 

 המזון בעולם ובעיקר בעולם השלישי.* 

  האהבה, האחווה, ההבנה והאמפתיה בין בני * 

 החיוכים וההומור המיטיב  ,השמחות האדם.  

 את הלב.והמחמם   

 תחושת הערך העצמי ביחד עם הצניעות* 

 הסיפוק ושביעות הרצון ממעשינו וממה שזכינו * 

 בו.  

 החמלה בין בני האדם.* 

 כרתי )כרישה(

 יהי רצון שיכרתו:

 מעשינו הרעים* 

 מחשבות המכשילות אותנו* 

 האיבה והשנאה בין בני האדם* 

 והמגפות והנשק המשמיד המחלות* 

 הגזענות, הפחד והשנאה את השונה* 

 כל מה שעומד בדרכנו ומכשיל אותנו מהיות * 

 אדם.  

 סלק

  שתסתלקנה מגפות מהעולם בכלל ובמיוחד

 הקורונה.

  שתסתלקנה הקנאות, השנאות בין שבטי

 העם ותחלנה הקבלות וההכלות.

  שלא נסלק את הזר מקרבנו ונדע להקשיב

 לו ולקרבו.

 תפוח בדבש

 מי ייתן ונצליח להפוך  -שילוב החמוץ והמתוק  * 

 את האתגרים בחיינו למנופי הצלחה.  

 מי ייתן ונצליח להסיר  -מוצק ונוזל / חי וצומח * 

 מחיצות וליצור עולם טוב יותר.  

 שיהיה לנו מה לאכול לקיומנו ושנצליח ליהנות * 

 גם מהדבש  

 ראש של דג

 לי החיים הימיים שנשכיל לשמור על בע* 

 והיבשתיים ועל העולם כולו.  

 מי ייתן ונשכיל לנהל את חיינו בתבונה, סוף * 

 מעשה במחשבה תחילה.  

 שנשאף לגדולות אך נישאר עם הרגליים על * 

 הקרקע ונשכיל להנהיג לפחות את עצמנו.   

 להנהיג לפחות את עצמנו.

 



 
 7.9.2021   בהתשפ" תשריא'                     גיליון מספר                          עלון קהילת ֵרעים

 

17 
 

 שירים לראש השנה
 בראש השנה

 מי שמרמילים ולחן: נע

 בראש השנה, בראש השנה

 פרחה שושנה אצלי בגינה

 בראש השנה סירה לבנה

 עגנה לה בחוף פתאום

 

 בראש השנה, בראש השנה

 ליבנו ענה בתפילה נושנה

 שיפה ושונה תהא השנה

 אשר מתחילה לה היום

 

 בראש השנה, בראש השנה

 פרחה עננה ברקיע הסתיו

 בראש השנה כנר נשמה

 נדלק בשדה חצב

 

 השנה, בראש השנהבראש 

 ליבנו ענה בתפילה נושנה

 שיפה ושונה תהא השנה

 .אשר מתחילה עכשיו

 

 בראש השנה, בראש השנה

 פרחה מנגינה שאיש לא הכיר

 ותוך יממה הזמר המה

 מכל חלונות העיר

 

 בראש השנה, בראש השנה

 ליבנו ענה בתפילה נושנה

 שיפה ושונה תהא השנה

 יראשר מתחילה בש

 

 

 

 

 

 ירחים שניים עשר

 מילים ולחם: נעמי שמר

 בתשרי נתן הדקל

 פרי שחום נחמד

 בחשוון ירד יורה

 ועל גגי רקד

 

 בכסלו נרקיס הופיע

 בטבת ברד

 ובשבט חמה הפציעה

 .ליום אחד

 

 באדר עלה ניחוח

 מן הפרדסים

 בניסן הונפו בכוח

 כל החרמשים

 

 באייר הכל צמח

 בסיוון הבכיר

 בתמוז ואב שמחנו

 אחר קציר

 

 שוון, כסלו, טבתתשרי, ח

 חלפו, חלפו ביעף

 ,גם שבט, אדר, ניסן, אייר

 סיוון, תמוז ואב

 

 ובבוא אלול אלינו

 ריח סתיו עלה

 והתחלנו את שירנו

 .מהתחלה

 

 נה טובהש

 נחום נרדי: לחן לוין קיפניס: מילים

 שנה הלכה, שנה באה

 אני כפי ארימה

 ,שנה טובה לך, אבא

 שנה טובה לך, אמא

 !שנה טובה, שנה טובה

 

 שנה טובה לדוד גיבור

 אשר על המשמרת

 ,ולכל נוטר, בעיר, בכפר

 .ברכת "חזק" נמסרת

 !שנה טובה, שנה טובה

 

 ,שנה טובה, טייס אמיץ

 ,רוכב במרום שמיים

 ,ורוב שלום מלח עברי

 .עושה דרכו במים

 !שנה טובה, שנה טובה

 

 שנה טובה לכל עמל

 ,בניר וגם במלט

 שנה טובה ומתוקה

 !לכל ילדה וילד

 ה.שנה טובה, שנה טוב

 ותן ברכה

 מן המקורות: מילים

 נורית הירש: חןל

 ברך עלינו את השנה הזאת

 .את השנה הזאת

ברך את כל מיני תבואתה 

 לטובה

 .ותן ברכה על פני האדמה

 

 ושבענו מטובה וברך שנתנו

 כשנים הטובות

 ושבענו מטובה וברך שנתנו

 כשנים הטובות

 

 ותן ברכהותן ברכה 

 .ותן ברכה על פני האדמה

 ותן ברכה ותן ברכה

ה.ותן ברכה על פני האדמ

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=587&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=587&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=717&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=717&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=655&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=655&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=714&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=714&lang=1
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 שנה טובה    

 

 

 

 
 


