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בחודש אייר שחלף נפרדנו מאהרן, בן זוגה של 

חברתנו, גילה דגן, שהלך לעולמו אחרי התמודדות 

עם מחלה קשה. הודעתה של גילה בקבוצת 

השבעה מעידה על הווטסאפ של הקהילה לאחר 

עוצמתה של קהילה והיכולת שלנו לסייע, ולו במעט 

לחברות וחברים במצבים קשים. אני מאחל לנו 

שנמשיך להיות רקמה אנושית חיה ומשמעותית גם 

 בשמחות וגם ברגעים קשים. 

גילה יקרה, אני מצטרף לברכתו של יונתן )שמופיעה 

 בעמוד הבא( ושולח לך ולמשפחתך הרבה כוחות.

ודש שאנחנו נמצאים בפתחו הוא חודש סיוון הח

ואיתו גם חג השבועות. הפעם אבקש להתעכב על 

היותו חג מתן תורה, שכן על פי המסורת בתאריך 

 זה קיבל משה את התורה במעמד הר סיני. 

בנאומו לרגל חנוכתה של האוניברסיטה העברית 

בהכרתה של האומה תפס בירושלים הכריז ביאליק: 

במשמעו המקיף והאנושי ” תרבות“ג המוש םבינתיי

באנו לידי . ”תורה“את מקומו של המושג התיאולוגי 

הכרה, כי כל עם שהוא רוצה בקיום, שאין בו בושה 

וכלימה, מחויב ליצור תרבות, לא להשתמש בה 

בלבד, אלא ליצור אותה, ליצור ממש בידי עצמו 

 בכלים ובחומר משלו ובחותמת שלו.

העברית הוא עט הסופרים חוד החנית של התרבות 

על פי תפיסתו של ביאליק. אוסף ההיגדים שלו על 

תפקידי הסופר העברי פורסמו על ידי מנהל ארכיונו 

של ביאליק, שמואל אבנרי, כעשרת הדיברות של 

(. 18/12/2015ביאליק לסופר העברי )עיתון הארץ, 

חשבתי שיהיה מעניין עבורנו להכיר אותן. הרי הן 

 לפניכם:

 בכתיבתך שליחות:ְראה  .1
הסופר, לתפיסת ביאליק, הוא נושא הלפיד. הוא 

זה שבאחריותו ליצור את צלם האלוהים של 

ולכן כתיבתו לא יכולה להתעלם  האומה

ממצוקות העם, מהדילמות והקשיים העומדים 

בפניו, ועליו לוודא שכתיבתו תורמת באופן זה 

 או אחר לבניית הבית הלאומי.

 

 דע את שקדם לך: .2
סופר העברי לא להתעלם מיצירת הדורות. על ה

עליו לאפשר לה להיטמע ולהשפיע על כתיבתו. 

אין המדובר רק במחשבת ישראל אלא בכל 

 מאגרי הספרות העולמית.

 

 כתוב כבן חורין: .3
הסופר יכול בהחלט להיות משויך לזרם פוליטי 

צריכה להיות חפשיה  כזה או אחר, אבל כתיבתו

להקשיב אך ורק לקול מתכתיבים פוליטיים. עליו 

 מצפונו.

 

 ְפרוץ גדר וחדש: .4
החוט המקשר את על ביאליק ביקש לשמור 

החדשה לירושת הדורות אולם יחד עם הספרות 

זאת דרש חידוש. אם היצירה לא הוסיפה כלל או 

 חוק חדש הרי זו אינה יצירה כלל, על פי ביאליק.

 

 הקפד על קוצו של יו"ד: .5
הוא החטא  — "אין חטא יותר כבד מחצי מעשה

)איגרות ביאליק, ה', עמ' ג'(.  והוא העונש"

מבחינת ביאליק יצירה שעדיין אפשר להחליף בה 

 מילה אחת באחרת, היצירה אינה ראויה לפרסום.

 

 לא תיילל לשווא: .6
על הסופר העברי להתרחק מחיפוש אחר נגעים 

הייתי מייעץ שיתנו אל לבם למצוא את בחברה. "

אים כדי להרימם על נס, החזיונות הטובים והברי

ועל ידי כך להשפיע ולחנך" )דברים שבעל־פה, א', 

 עמ' קמ"ד(.

 

 לא תגנוב דעת: .7
על הסופר העברי לכתוב את האמת שלו ולא 

להיכנע לרחשי לב הציבור ולהטות את כתיבתו 

בגין אפנה זו או אחרת. על היצירה להיברא 

 מעומק הלב ומתוך צורך פנימי.

 

 לא תישא פנים: .8
דיבר זה בא לידי ביטוי אצל ביאליק בהיותו עורך 

ומוציא לאור. אין להעדיף אדם מתוך שיקולים 

זרים כמו ידידות, למשל. לדברי ביאליק יש לפעול 

 על פי הכלל: "מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך". 

 

 לא תפרוש מהציבור: .9
מעשה היצירה אינו עומד בפני עצמו. על הסופר 

"יש עסוק בצרכי הציבור. להיות גם איש מעשה ול

חושבים שהאמן־הסופר־המשורר יוצא ידי חובתו 

 ביצירה שלו ]...[ ושהוא פטור מכל החובות 

 

  המשך בעמוד הבא

 אייל ישפהחודש סיוון 
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 הלאומיות, ורק 'סתם' בן אדם חייב בהם. אני 

מעולם לא נתתי זכות כזו ליוצר העברי" )דברים 

 שבעל־פה, א', עמ' קמ"ח(.

 

 לא תעשה ספרים הרבה: .10
ביאליק הטיף לכתיבה במשורה ובלבד שזו תהיה 

. לאורך כל חייו הוא ביכר את האיכות על ללא דופי

פני הכמות, וכאשר נשאל על ידי אחד מידידיו 

מדוע אין הוא כותב יותר שירים, השיב לו: "מי 

האם עליו לכתוב  —שכתב מאתיים שירים טובים 

 עוד מאתיים שירים גרועים?"

באמירותיו לסופר העברי אבל  ביאליק אמנם התייחס

נדמה לי שכללים אלו כוחם יפה גם לכל מי שיוצר 

תרבות, אפילו אם מדובר בטקס קבלת שבת או טקס 

חג בקהילתנו. בנוסף, מרתק ללמוד על אופן חשיבתו 

 של ענק תרבות כמו ביאליק. 

מאחל לכולנו שנמשיך לצמוח ולהתפתח כקהילה, 

 ן בבית. שנדע לתמוך ולהיתמך ושנרגיש כא

 

 

מדריכה את כל המעוניינות  בן עמי נוריתמידי שבוע 
והמעוניינים בפעילות פילטיס בטבע. העדויות 
מרשימות ומספרות על חוויה גופנית ורוחנית כאחד. 

  שווה לכן ולכם להצטרף.

 

 קהילת רעים יוצרת

חוג היצירה התרחב החודש והנשים שהגיעו )גברים, אתם 

יצירות מקפסולות קפה  גם מוזמנים( חוו פעם אחת

משומשות, ובפעם השנייה יצרו קופסת ממחטות מרהיבה 

 מנייר. יישר כוח!
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  יונתן    אישי פתיח    
 

 כולנו רקמה אנושית

לפני כשבועיים נפטר אהרון דגן, בעלה של חברה 

גילה דגן. האירוע העציב את  –פעילה בקהילה 

כולנו. בגינו בוטלה קבלת השבת החגיגית )עם 

אוכל( של סוף השבוע שיועדה לעסוק בל"ג בעומר. 

בה לזכרו במקום זה התקיימה קבלת שבת קצרה 

של אהרון וכהשתתפות באבלה של גילה שרנו שם 

  את שירו של מוטי המר: 

 כשאמות, משהו ממני, משהו ממני"

 .ימות בךימות בך, 

 כשתמות, משהו ממך בי, משהו ממך בי

 .ימות איתך, ימות איתך

 כי כולנו, כן כולנו

 כולנו רקמה אנושית אחת חיה

 ואם אחד מאיתנו

 הולך מעמנו

  -משהו מת בנו

 …"ומשהו, נשאר איתו

התנחמי בזיכרונות הטובים שעל  – גילה יקרה

חלקם סיפרת בלוויה. בילדיכם ונכדיכם. ושתדעי 

 יותר שמחות מצער.

אני , כל לוויה שבה כל מוות של מישהו שאני מכיר 

מטמינים את הנפטר באדמה מעוררת רואה איך 

אני לא מצליח  של אדם. ופליאה על היעלמות

איזשהו הסבר מצאתי  לתפוס את העלמות הזו. 

 אהרוני ברנשטיין:  שלבוע" בספר "פעם בש

"לא משנה באיזה גיל הוא נפטר, לעמוד ליד 
קבר זה כואב. מעט נחמה ניתן לשאוב מכך 
שמדובר בפרידה ולא בהתאיינות. מחוק 
שימור האנרגיה אומר ששום דבר לא יכול 
ללכת לאיבוד אלא רק לשנות צורה. אם זה 
נכון כשמדברים על מינרלים, זה וודאי נכון 

 ם על בני אדם.כשמדברי

אדם לא יכול באמת להתאדות, לא רק 
שהאנרגיה והאור שהוא העניק לעולם 
 ממשיכים גם אחריו, אלא שגם הנפטר בעצמו 

 

 

 

להיות ולחיות. יום  –בעולם אחר  –ממשיך 
 …"יבוא ונראה מממדים נוספים

אף אחד לא מנסה לטשטש את האמת ולומר 
ֵאֶבל שהפרידה לא התרחשה או שאיננה כואבת, 

הוא אפילו מצווה. הגוף אמנם מת, אבל האדם 
עצמו לא. מעבר לגוף ישנה נשמה ואותה אי 

 …אפשר להרוג

התחושה שאומרת שיש באישיות משהו נצחי 
שחורג מגבולות הגוף מנחמת אבלים וגם 
מגדירה מחדש עיקר וטפל. המפגש החריף עם 
מותו של הגוף גורם להסתכלות אחרת על מרוץ 

מסביב ויש בפנים, יש מסגרת של גוף החיים. יש 
 ויש נשמת חיים."

הרבה מאד אנשים לא מאמינים בעולם הבא אבל אף 

שהוא לא לי הוכחות אחד מהם לא הצליח להביא 

 קיים. 

 וזה מרגיע אותי

 יונתן

 

 בעלון זה:

o 1                                        שער 

o 2                 יעוד הקהילה 

o  3                 אייל. ןוסיוחודש 

o  ,5           יונתן  רקמה אנושיתפתיח 

o  6        ליאורה לינצבסקיפגישה עם 

o 9     גילה אלון חג שבועות והגלוטן      

o  11              אייל אלף –שיר החודש     

o  12     אקלה –עניין שמיטה להר סיני 

o  14    רעים בקהילת ניסןאירועי חודש   

 

 

 ועורך: יונתן אלתרמפיק 

 מיכל ישפה עיצוב שערים והזמנות לאירועים:   
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 פגישה אישית 
  עם

ליאורה לינצ'בסקי

 הוריי

נולד וגדל בעיר ראסייניאי )ביידיש: ראסינאי,  אבא

( שבמערב ליטא.  משפחתו הייתה משפחת ראסיין

סוחרים אמידה שחיה את החיים הטובים של יהדות 

. הוא למד כימיה באוניברסיטת קובנה ליטאמערב 

)העיר השנייה בגודלה בליטא( ובמקביל הצטרף 

לעסקי המסחר של המשפחה. הוא היה נוסע לגרמניה 

באמצע  ובאחת הפעמים,ובחזרה לצורכי עסקים, 

, בשובו מגרמניה, אמר לבני משפחתו 30־השנות 

שלפי מצב העניינים שם כדאי להסתלק מאירופה תכף 

ומיד.  לדאבונו, אף אחד לא שמע לו, והוא עלה לארץ 

לבדו. הוא הגיע לכפר סבא ושם, כמו מרבית העולים 

בתקופתו, עבד בכל עבודה מזדמנת, שותף למאבק 

 של בני זמנו לכיבוש העבודה העברית. 

דה וגדלה בפולין בעיר לידא )היום במערב נול אמא

תשעה ילדים  –בלארוס( במשפחה פולנית אופיינית 

ואבא שמכר מוצרי סדקית. הוריה ושבעה מהאחים עלו 

, ושני אחיה שנשארו בפולין 30־הארצה באמצע שנות 

עברו שם את השואה ואחר כך הגיעו גם הם לארץ.  

אמא נישאה היה בלתי אפשרי לקבל אישור עלייה, ולכן 

 נישואים פיקטיביים לשליח מישראל.

אבא ואמא, כל אחד בנפרד, הוצבו לעבודה בקטיף 

תפוזים בכפר סבא, ושם הם נפגשו, התאהבו, 

כשהייתי בת  התחתנו, וילדו את אחי ואחר כך אותי. 

הוריי הקימו במרכז   שלוש עברה המשפחה לרמת גן.

עוגות רמת גן קיוסק שבו מכרו משקאות קלים, קפה, 

וארוחות קלות, ועבדו בו מצאת החמה עד צאת 

הנשמה.  אבא שלי אהב מאוד את העבודה ואת 

 פחות. –הלקוחות, אמא שלי 

 נעורים

, יש לי בעיקר והומוגנית קטנה עירמהילדות ברמת גן, 

 –זיכרונות טובים. הכול קרוב, לכל מקום הולכים ברגל 

ב שלושת וסבי –לבית הספר, לצופים, לחנות של הוריי 

אלה התרחשו חיי.  אהבתי מאוד ללמוד והייתי תלמידה 

 טובה, ויחד עם הפעילות בצופים חיי היו מלאים. 

 

 

 החלטות ראשונות

זרמו חיי בלי שנדרשתי לקבל החלטות  17עד גיל 

 ואז, לקראת הגיוס לצבא, הצטרכתי להחליט חשובות.

לראשונה. מכיוון שאהבתי מאוד ללמוד החלטתי, לאחר 

התלבטות, ללכת לעתודה האקדמית. ועכשיו שוב דילמה 

מה ללמוד? מתמטיקה, שאני אוהבת? או משפטים,  –

הספר?  שלמדתי לאהוב בחוג ה"דיבייט" שהיה לנו בבית

לאבא שלי הייתה דעה נחרצת מאוד על עורכי דין 

 –בעיניו את יהדות הגולה  מקצועות אלו ייצגו –ורופאים 

ובהשפעתו הלכתי ללמוד מתמטיקה.  זהו מקצוע, כך 

 אמר, שלא רבים יכולים לבחור בו.

, וכל הסטודנטים היו 18הגעתי לאוניברסיטה, ילדה בת 

למשל צביקה, בעלי לעתיד, היה אחרי  בוגרים ממני. 

צבא ואחרי שנתיים נוספות שבהן עבד כדי לממן את 

אבל הקושי העיקרי שלי היה שבחופשות  לימודיו. 

טירונות ואחר כך קורס  –מהאוניברסיטה "עשיתי צבא" 

קצינות. באתי מהאוניברסיטה, לא הבנתי את השפה 

שניות מפה  30־בהצבאית, לא הבנתי למה צריך להגיע 

לשם, לא הבנתי את הדיסטנס, ולא הצלחתי להבין מה 

 חשוב ומה טפל. זו הייתה תקופה מאתגרת.

וחצי, באמצע שנתי השנייה באוניברסיטה,  19בגיל 

סיימתי קורס קצינות, אבל מכיוון   התחתנתי עם צביקה.

 פטרו אותי משירות. ןשהייתי בהיריו

במהלך לימודי התואר הראשון נהייתי מורה בתיכון 

ואהבתי והערכתי את   בירושלים.  אהבתי את ההוראה

 יה כיף.ה –התלמידים, הם חכמים ובעלי מוטיבציה 

 השינוי הגדול

אחרי שנולדה ענבל, בתנו הצעירה, התעוררה בי שוב 

התשוקה ללמוד.  התחלתי לימודים לתואר שני ובמקביל 

עברתי ללמד בבית הספר התיכון שליד האוניברסיטה 

העברית, בשל קרבתו לקמפוס של האוניברסיטה 

העברית. בבית הספר הזה נפתח לי הצוהר לפרויקט 

והר שהלך והתרחב והביא אותי להקדיש את צ ,פרנקשטיין

כל חיי המקצועיים, מתחילת התואר השני, דרך התואר 

דוקטורט, לפיצוח העניין של הוראת ־השלישי ועד לפוסט

 מתמטיקה לתלמידים מתקשים. 
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 המשך -פגישה אישית עם ליאורה לינצ'בסקי 

 ישראלי פרופסור היה( 1990─1905) פרנקנשטיין קרל

 לחינוך ישראל פרס חתןו ,ולפדגוגיה מיוחד לחינוך

 ובגרמנית באנגלית, בעברית הרבים כתביו(. 1965)

, החינוכית משנתו מבקשים להכיר אתל בלום אוצר םה

 .פילוסופיתהו פסיכולוגיתה

פרויקט זה הפגיש אותי, בפעם הראשונה, עם תלמידים 

תלמידים מרקע מבוסס  ─אז אחרים מאלו שלימדתי עד 

יחידות במתמטיקה.   5שבאים בשמחה ללמוד 

בפרויקט נפגשתי עם ילדים שבגלל הרקע שלהם או 

בגלל סיבות אחרות ויתרו על לימודים בכלל ועל 

מאז ואילך הקדשתי  נדלקתי! –וזהו מתמטיקה בפרט, 

את עבודתי ולימודיי להוראת המתמטיקה בכלל 

 מתקשים בפרט.ולהוראת המתמטיקה לתלמידים 

 לקראת תואר שלישי, מה עכשיו?

בשלב זה התעוררה בי הסקרנות ללמוד בחו"ל. הייתי 

אמא לשלושה ילדים ועבדתי בעבודה מסודרת, אבל 

החיידק של הלימודים בחו"ל לא הרפה.  הייתי סקרנית 

 לבדוק איך זה ללמוד בעולם הגדול.

צביקה שיתף פעולה, ואף על פי שהיה בעל חברה 

זרם איתי.  עכשיו צריך לגייס  –פרטית למחשבים 

מלגה המיועדת , מלגת פולברייטמלגה. התחריתי על 

צות לחוקרים העומדים להתחיל את מחקריהם באר

מאפשרת לבחור מלגה זו  וקיבלתי אותה.  ,הברית

ת באיזו אוניברסיטה ללמוד, ובחרתי באוניברסיט

ג'רזי ־קולומביה שבמנהטן.   במשך כשנה וחצי גרנו בניו

והייתי סטודנטית במשרה מלאה. שני הבנים, עופר 

וניר, למדו בחטיבת הביניים, וענבל בגן טרום־חובה.  

נתרמתי ונהניתי מכל רגע בלימודים, מהמגוון האנושי 

ומהחשיפה למנהטן על חיי התרבות שלה ושאר 

הלימודים בירושלים נפלאותיה. נוכחתי לדעת ש

 רציניים וטובים וברמה גבוהה כמו הלימודים במנהטן.

 פרויקטים

במהלך עבודתי באוניברסיטה העברית הובלתי שלושה 

פרויקטים גדולים שאני גאה בהם מאוד. הפרויקטים 

התבססו על העבודה המדעית ועל הצוות של היחידה 

לחקר החינוך המתמטי באוניברסיטה העברית 

 בירושלים.

בתקופת סיום  בדרום אפריקההפרויקט הראשון היה 

האפרטהייד.  מטרת הפרויקט הייתה להראות שגם 

 אוכלוסיות מגוונות, שלמדו עד אז בבתי ספר 

 

 נפרדים, יכולות ללמוד מתמטיקה בצוותא ולהצליח. 

שנים.  שנה אחת גרנו בדרום  7־כהפרויקט נמשך 

 אפריקה ובשאר השנים נסעתי הלוך וחזור.

תושבי הרשות הפרויקט השני היה עם 

שנות התשעים, לפני  זה היה בתחילתהפלסטיניים. 

תקופה אופטימית, שבה חשבנו שיש  –רצח רבין 

סיכוי לשלום.  עד אז למדו הפלסטינאים לפי תוכנית 

הלימודים הירדנית, והאיחוד האירופי נתן סכומי 

כסף אדירים מתוך כוונה לעזור לאנשי אקדמיה 

ים לבנות באוניברסיטאות בהן הם עובדים, פלסטיני

מחלקות להוראת המתמטיקה והמדעים ולהכשיר 

מפתחי תוכניות לימודים בתחומים אלו.  צוותים של 

אנשי אקדמיה מישראל ואנשי אקדמיה פלסטיניים 

נפגשו פעמים רבות לאורך כמה שנים.  הפגישות היו 

בעיקר מחוץ לישראל.  הכוונה הייתה להמשיך 

ד ביחד עוד שנים רבות, אבל בעשור הראשון ולעבו

של המאה הנוכחית התחזקו הרוחות הרעות 

 והפרויקט נגדע.

האבורג'ינים הפרויקט השלישי היה עם 

, ונמשך חמש שנים.  לא גרתי שם אבל באוסטרליה

"קפצתי" לעיתים קרובות.  מטרת הפרויקט הייתה 

להוכיח שהתלמידים האבורג'ינים יכולים להגיע 

גים במתמטיקה ברמה שהוגדרה בתוכנית להיש

הלימודים האוסטרלית.  ההצלחה הייתה מעוררת 

השראה, והצלחנו להוכיח שהשינוי אפשרי.  אבל 

לדאבוני, מיד עם סיום הפרויקט הוחזר המצב 

 לקדמותו.

אבל, עיקר עבודתי היה בארץ.  למזלי היו ראשי 

יסודי במשרד החינוך והתרבות ־האגף לחינוך על

ם לצרכים של האוכלוסיות המתקשות ונתנו קשובי

במה ותמיכה לתוכנית רחבת היקף שנקראה 

בראשיתה "מיצוי" ובהמשך "מיצוי ומצוינות". 

התוכנית התמקדה בתלמידים בחטיבות הביניים 

בקצה האחד  14–12הנמצאים באחוזונים 

ומעלה בקצה השני.  לשמחתי, חלק  85ובאחוזונים 

ת אומצו בידי המורים לא מבוטל מעקרונות התוכני

 ונמצאים במערכת עד היום.

, כשהחלטתי להפסיק 2013־באת ירושלים עזבנו 

לעבוד באוניברסיטה ובמכללה.  עכשיו אני עובדת 

במשרה מלאה בכתיבת ספרי לימוד במתמטיקה, 

 ומיישמת את הידע התאורטי שלי בשטח.

 

 הסוף בעמוד הבא
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 הסוף - פגישה אישית עם ליאורה לינצ'בסקי

 משפחה 

שנים. מה הסוד  50־מאנחנו נשואים למעלה 

לזוגיות ממושכת? כמו בכל שותפות צריך שהראש 

מספיק.  אם  של השותפים יהיה דומה מספיק ושונה

פיצוצים.   –משעמם, אם שונה לגמרי  –דומה לגמרי 

 מה שחשוב הוא המינון. 

גם הוריי חיו יחד הרבה שנים.  אבא, מאז שהגיע 

לא יצא ממנה. הוא ראה בתרבות האירופית  –לארץ 

קליפה דקה ושברירית. לא שכח ולא סלח.  לעומתו, 

אמא סלחה לאירופאים מהר מאוד. היא אהבה 

לטייל בחו"ל והייתה נוסעת עם חברות.  אבא היה 

אפיקורוס ואמא המשיכה לקיים מנהגי יהדות 

מהבית כמו הדלקת נרות בשבת.  הוא כיבד את 

את השקפותיו. אם כך, מה שחשוב  מנהגיה והיא

הוא לא לצמצם את העולם של בן או בת הזוג ולכבד 

 זה את זה.

כפי שכבר הוזכר, יש לנו שלושה ילדים מושלמים 

וכלות וחתנים מושלמים לא פחות.  עופר התגורר 

במודיעין ועכשיו גר בתל אביב, ניר גר בשוהם, 

 וענבל גרה כאן ברעות ובזכותה הגענו גם אנחנו

 4שנים ועד  24נכדים בני  11לכאן.  מילדינו יש לנו 

חודשים, וכל מי שהתנסה בנכדים יודע שזאת חוויה 

 נפלאה.

מלבד המשפחה הגרעינית אנחנו בקשרים הדוקים 

מאוד עם אחי ומשפחתו ועם המשפחה של צביקה. 

 לא משעמם.

 

 הילת רעיםק

כשהגענו לרעות הזמינה אותנו חיה ישפה לקהילה. 

חיה, כמו צביקה, גדלה בכפר סירקין, ובעלה ז"ל 

למד עם צביקה באותה שכבה בגן, בבית הספר, 

ושירת איתו בצבא, והייתה ביניהם חברות ארוכת 

ימים ועמוקה. את ירושלים עזבנו בגלל ההתחרדות 

 שלה, ובקהילה ברעות מצאנו יהדות חילונית עם

זיקה חזקה למורשת ההיסטורית של עם ישראל 

ולערכים אנושיים כלל־עולמיים. רכשנו חברים 

 נפלאים חדשים, אהבנו ונשארנו.

 

 עד כאן עם יונתן
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 חג שבועות והגלוטן

  גילה אלון

"וחג שבועות תעשה לך, ביכורי קציר 

 חיטים" )שמות ל"ד, כ"ב(, 

 החג הקשה לאנשי הצליאק.

החיטה נחשבה מאז ומתמיד לגידול החקלאי 

החשוב ביותר, לא בכדי מופיעה החיטה 

בראש הרשימה של 'שבעת המינים' 

י ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך,  שהתברכה בהם ארצנו: "כִּ

יֲאָך ֶאל ם  ֶאֶרץ טֹוָבה:-ְמבִּ ֲעָיֹנת --ֶאֶרץ, ַנֲחֵלי ָמיִּ

ְקָעה ּוָבָהר, ים ַבבִּ ָטה  ּוְתֹהֹמת, ֹיְצאִּ  ֶאֶרץ חִּ

ּמֹון; ֶאֶרץ ֵזית ֶשֶמן, -ּוְשֹעָרה, ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְורִּ

)דברים ח', ז' ח'(. רשימה זו,  .ּוְדָבש"

מתארת את התנובה המרכזית של צמחי 

ארץ ישראל, כאשר החיטה היא גידול הדגן 

העיקרי. היא גם הגידול השני הנפוץ בעולם 

 אחרי התירס ולפני האורז. 

 חלקים: 3לגרעין החיטה 

סובין: מורכבת ברובה מסיבים  -קליפת הגרעין  .1

תזונתיים, מסיסים ובלתי מסיסים, ומכילה 

, נוגדי חימצון ומינרלים Bויטמינים מקבוצת 

 מהגרעין. 17%-13%שונים. מהווה 

אנדוספרם: מורכבת  -רקמה אוגרת מזון  .2

ברובה מגרגרי עמילן העטופים בחלבון ומעט 

ק העיקרי ויטמינים ומינרלים. מהווה את החל

 מהגרעין.  85%-80% -של גרעין החיטה, כ

ממנו מתפתח הנבט ונובט הצמח.   -עובר  .3

 מהגרעין 1-3%מהווה 

 

4.   

העמילן והחלבונים באנדוספרם הם חומרי 

התשמורת המספקים לנבט חומרי הזנה במהלך 

הנביטה עד ליצירת עלים ירוקים ותחילת תהליך 

 ההטמעה 

 7% -עמילן, וכ 80%-כ)הפוטוסינתזה(.  הם כוללים 

חלבון שרובו גלוטן, וכן מעט שומן, תאית  12% -

מהחלבון  90%-ומלחים. רכיבי הגלוטן מהווים כ

בגרגיר. הגלוטן מופיע בזמן ההבשלה הסופית של 

גרגירי החיטה, גרגירי חיטה ירוקים המכונים גם 

"פריקה" או "פריקי" הם מאכל מסורתי באזור 

 ך נמוך של גלוטן.המזרח התיכון ומכילים ער

דבק "דבקן"   -  GLUE מקור המילה גלוטן הוא

 בעברית.  

לשניים ממרכיבי הגלוטן ישנה חשיבות בתהליך 

ייצור הלחם, והם קיימים רק בחלבונים של "חמשת 

מיני דגן" )חיטה, שעורה, שיבולת שועל, כוסמין 

ושיפון(. הם אינם קיימים בחלבונים של מיני דגניים 

 תירס, אורז ודורה.אחרים, כמו 

 גליאדיניםשני המרכיבים החלבוניים הם: 

,  שהרכבם הייחודי נותן לבצק תכונות של וגלוטנינים

פלסטיות ואלסטיות. בעת הרטבתם ועיבודם הם 

משתרגים זה בזה ויוצרים רשת סיבים חזקה 

המייצבת את הבצק. רשת זו מאפשרת החזקת גזים 

  והיא הנותנת ללחם את נפחו ומרקמו. 

, שפירושה glideהגליאדינים )מהמילה האנגלית 

להחליק( הם שמקנים לבצק את תכונת הפלסטיות, 

ומאפשרים לשרשראות של חלבון הגלוטנין להתחבר 

לשרשראות ארוכות, היוצרות )לאחר שהחלבון ספח 

כמות מספקת של מים( מעין "רשת מרחבית" של 

חללים בינן לחלקיקי העמילן שבקמח. החוזק של 

ת הגלוטן מושפע מאוד מהלישה של הבצק, וגם רש

הוספת מלח תורמת מאוד לחוזקה. בחללים שנוצרו 

חמצני -בין סיבי הרשת נכלאות בועיות פחמן דו

(2CO שפולטים השמרים בעת פירוק העמילן. זוהי )

פעולת ה'תפיחה' שגורמת לגידול בנפחו של הבצק 

 ומאפשרת ליצור לחם במרקם אוורירי.
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 ר לחםייצו

-תפיחת הבצק היא תוצאה של פעילות פטרייה חד

 Saccharomyces תאית הנקראת שמר האפייה 

cerevisiae) פעילותה בעיסה היא תהליך ביוכימי . )

הנקרא תסיסה בו השמרים מפרקים בתנאים 

הנמצא בבצק  אנארוביים )חסרי חמצן( את הסוכר

כדי להפיק אנרגיה לתהליכי החיים שלהם. התוצרים 

הסופיים המשתחררים בסופה של שרשרת התגובות 

וכוהל  )2Co (חמצני-הביוכימיות הם פחמן דו

)אתנול(. עבור האדם משמש התהליך כאמצעי 

מולקולות  .לשיפור טעמו ומירקמו של המאפה

המשתחררות בתסיסה,   הפחמן הדו חמצני

מצטברות כבועות בבצק ומעניקות לו מרקם ספוגי 

ואוורירי החשוב לאיכות המאפה, ואילו הכוהל 

מתנדף בחום האפייה. כדי שיתקיים תהליך תסיסה 

יש צורך בנוכחות סוכר בבצק ומקורו הוא בפירוק 

ל ידי אנזים העמילן והפיכתו לסוכר, שלב שמתבצע ע

הנמצא ב"חמשת מיני  (β-amylase) עמילאז-)בטא

 דגן שנזכרו. 

ככל שמשך הלישה ארוך יותר יתקשרו יותר 

מולקולות של גלוטנין וגליאדין זו לזו והלחם יהיה 

בעל מרקם יותר ספוגי, ויותר בועות פחמן דו חמצני 

ייכלאו בחללים. ללא נוכחותו מולקולות החלבון של 

רות בועות הגז לאוויר ואינן הגלוטן משתחר

 .מצטברות בבצק

 

הרשת שיוצר הגלוטן במהלך התפיחה, החורים 

בועיות הפחמן הדו חללים שבהם מתרכזות הנם 

 .חמצני

-כלומר, בעת הלישה יוצר הגלוטן רשת סיבים תלת

עקב הטמפרטורה הגבוהה  . בזמן האפייה ממדית

המבנה תהליך שבו משתנה עובר  החלבון דהנטורציה )

המרחבי, הטבעי של מולקולה ביולוגית גדולה. המושג 

( ורשת  מתייחס בדרך כלל לחלבונים או לחומצות גרעין

לכלוא ולהחזיק את  הסיבים התלת מימדית יכולה להמשיך

אדי  ואליהם מצטרפיםבעת התסיסה  שהשתחררוהגזים 

בתוך עקב עליית הטמפרטורה המים המתהווים 

 חללי הבצק. 

 

 (.כרסת)בעבר נקראה  דגנת, ,(Celiac) צליאק 

מדוע אנשי הצליאק אינם יכולים לחגוג את חג 

 השבועות בהנאה ממגוון הלחמים של החיטה? 

צליאק היא מחלת מעי אוטואימונית הנובעת 

מרגישות לגלוטן. מחלה אוטואימונית היא מחלה 

שבה מערכת החיסון, שתפקידה להגן על הגוף 

טעות תאים בריאים מפני זיהומים, תוקפת ב

בעקבות חשיפה לחומרים שאותם היא מחשיבה 

במקרה זה הגלוטן. בתהליך העיכול  -למסוכנים 

מזהה מערכת החיסון את חלבוני הגליאדין של 

הגלוטן שנספגו במעי הדק כגורמים זרים, היינו 

כפאתוגנים שיש לסלקם. היא תוקפת אותם וגורמת 

ת ביכולת להפרעה בספיגת מזון. תקיפה זו פוגע

הספיגה של המעי וגורמת לקשיים משמעותיים 

 villiבעיכול כתוצאה מצלקות וניוון של המוריגים )

intestinales –  מבנים זעירים דמויי שערות

היוצאים מדופן המעי( היושבים עליהם, שתפקידם 

להגדיל משמעותית את שטח הפנים של המעי כדי 

 לשפר את יעילות ספיגת החומרים המזינים. 

 

 

ניוון המוריגים גורם לאי ספיגה של רכיבים 

תזונתיים הכרחיים: ויטמינים, מינרלים, חומצה 

ם לאנמיה ואובדן משקל, וכן פולית וברזל, שגורמי

איבוד סידן וירידה בצפיפות עצם. כל אלה מביאים 

 את הרגישים לגלוטן למצב של תת תזונה. 

 

 מוריגים של אנשים בריאים
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 מוריגים של חולי צליאק

מחלה זו, והפתרון היחיד לחולים לכיום אין תרופה 

ממוצרים המכילים את חלבוני קפדנית היא הימנעות 

הבעייתיים. מחקרים שונים בנושא מנסים  הגלוטן

כנגד חלבוני הגלוטן או תוספת לפתח חיסון מתאים 

גרום לפירוק הגליאדין לפני הגיעו חומר ללחם ש

למעיים. כיוון מחקרי נוסף הוא פיתוח זני חיטה ללא 

 .גלוטן

 השלכות הלכתיות

כבר חז"ל הבדילו קבוצה של צמחים שהוגדרו 

כ"חמשת מיני דגן" וקבעו לה דינים שעומדים בפני 

עצמם השונים מצמחים אחרים. הקביעה היתה לגבי 

דיני פסח וחיוב חלה )מצווה מהתורה להפריש מכל 

מאפה  של חמשת מיני דגן חלק שיינתן לכהן על מנת 

לגבי שיאכל אותו בטהרה, בדומה לתרומה(. יתכן ש

הכללת מינים בקבוצה זו הוא מציאותו או חוסר 

לאחר  ומר אותו אנו מזהים היום כגלוטן.מציאותו של ח

חורבן ביהמ"ק לא ניתן היה לקיים את המצווה שהיא 

מדאורייתא ומדרבנן  ומן הבצק הכינו חלה אותה שרפו 

כדין חלה טמאה. כדי לזכור את המצווה ולצאת לידי 

דין התורה, ומפרישים "כזית" חובה חזרו לנהוג לפי 

מהבצק לחלה ושורפים אותה. לדעת חוקרים ופוסקים 

ייתכן שהמדד שקבעו חז"ל לאיסור אכילת מחמצת 

בפסח  נובע מהצורך להגדיר מהו "חמץ" ומה מקומו 

של החומר )"גלוטן"( בתהליך החימוץ )פסחים ל"ה, 

אדם יוצא בהן ידי  -א'(. "דברים הבאים לידי חימוץ 

ו במצה, יצאו אלו שאין באין לידי חימוץ אלא לידי חובת

סירחון". )ירושלמי חלה א', א'(. מקובל כיום על פוסקי 

הלכה שמצה נטולת גלוטן היא כשרה היות שאינה 

יכולה להחמיץ. )אוהלה של תורה, ה' סי' מ"ג, מצה 

צליאק(. יש לציין כי בתהליך ההחמצה  -לחולי כרסת 

הורסים לחלוטין את חלבוני  של חיטה למזון בעלי חיים

התשמורת, וביניהם הגלוטן לפני שמכינים את 

התערובת לבעלי חיים כדי שגם מוצרים מן החי כמו 

חלב, גבינות, ביצים יהיו כשרים לפסח )הכנת תחמיץ 

עמ'  101חיטה ללא איסור חמץ לפסח, הליכות שדה 

 , תחמיץ דגן בפסח(. 69 -62

 גילה אלון

 

 

 שיר החודש  
,  באלבום: "שבועה", נמצא על 5)מס'  שביל חיי "," 

  ביוטיוב, בהקלדת: מילותיו ושאר פרטיו 

 Ayal Alefאיל אלף / 

הדורות, חולף ועובר לו, באין ספור -מסע"ָאיל: 

 מקומות... "

 
 שביל חיי|  06

 מילים ולחן: איל אלף
 

  ,בקצה סוף המקומות על שפת בין הערביים

 .מיותםשביל בודד נשכח שרוע 

 ,חובק קצוות עולם גדול רחב ידיים

 .שרידי תלאות יומו טבועים בו כחותם

 ,השביל דרכו נסתרת ולפעמים פתלתל

 חוצב שלוחת הצור, אף נושק ללבנת הצדפים 

 ועת יקצוף לו גל וסלע כי יפול 

  .עקבי תמורות שירם אליו נאספים

 ובערוב האור בטרם ליל רד 

 .מרכבת עתידו שועטת עפריו

 שירת יומו נשטפת רועפת אלי־עד 

 .מילות שיריו ים הכוכבים הוא אבק

 אפשר להגיע לביצוע השיר
 המילים וכל הפרטים הנלווים 

 לחיצה על הקישור  באמצעות גם 

Hk63Y4--https://www.youtube.com/watch?v=MTP  

החודש שבעלון -שם המבצעת של שירט.ל.ח: 

 בטעות. , ולא כפי שנכתב איה אלףצ.ל. :    הקודם:

https://www.youtube.com/watch?v=MTP--Hk63Y4
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 לאה )אקלה( אקשטיין סינימה עניין שמיטה להר 

לכאורה, התשובה לשאלה "מה ענין שמיטה 

להר סיני?" מאד פשוטה, פרשת "בהר" 

פותחת בפסוקים: "וידבר ה' אל משה בהר סיני 

לאמר ]...[ כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן 

לכם ושבתה הארץ שבת לה' ]....[ ובשנה 

ת שבת שבתון יהיה לארץ...." )ויקרא השביעי

(. כלומר מצוות השמיטה ניתנה בהר 1-4כה' 

סיני. אולם כל המצוות ניתנו בהר סיני אם כך 

מדוע דווקא מדגיש הכתוב את הקשר בין 

 מצוות השמיטה להר סיני?

 
 

בטרם אנסה להשיב על כך אציין כי ניתן 

להתייחס לנושא השמיטה מהיבטים שונים: 

)כיצד נעשית  בטים הפרקטייםההיהחל מ

הפרקטיקה של שמיטת הקרקעות והחובות 

האם אכן השמיטה והיובל יושמו בהתאם לציווי 

)ממה יחיה היבטיו האמוניים האלוהי?( דרך 

אדם עובד אדמה כשאינו יכול לעבד את אדמתו 

במשך שנה שלמה, ובשנת יובל החלה לאחר 

במשך שנתיים?(, ניתן   -שנת שמיטה

)שמיטת חובות,  סוגיות  חברתיותללהתייחס 

סוגיות גאולת קרקעות, שחרור עבד עברי( ו

)ניצול מושכל ומווסת משאבי  אקולוגיות

 הטבע(. 

אני רוצה לקשור את כל הנושאים הללו ביחד 

היציאה מעבדות  -ולאגדם לרעיון מרכזי כולל 

 ,של בני חורין לחרות והפיכת בני ישראל לעם

 בדות: ולעגן רעיון זה בכמה עו

. מצוות שמיטה ויובל נמנות עם המצוות א

הקשורות בארץ, שאינן חלות על מי שאינו 

 נמצא

בארץ ישראל, כלומר אלו מצוות החלות על בני  

ולא רק  כיישות לאומיתישראל כשהם בארצם 

 דתית; 

. מיקומה של פרשת "בהר" העוסקת בשמיטה ב

פרשת "אמור" הקודמת  -וביובל בין שתי הפרשיות

, ועוסק במועדי הקודש עליהם נצטוו בני לה

ישראל, ופרשת "בחוקותי" שבאה אחרי פרשת 

"בהר" ועיקר עיסוקה, כפי שמעיד עליה שמה, 

 החוקים שנצטוו עליהם בני ישראל בהר סיני.

היציאה ממצרים, מבית עבדים, היא כשלעצמה 

אינה הופכת את בני ישראל לעם של בני חורין, 

 עבדים שהשתחררה  לכל היותר זוהי קבוצת

מעול מעבידיהם המצרים. הצעד הראשון לקראת 

 הפיכה לעם היא קבלת המצוות בהר סיני. 

 מה פירוש להיות עבד?

עבד הוא אובייקט ולא סובייקט. הוא אינו ברשות 

עצמו אלא מהווה רכוש של בעליו השולט בזמנו 

ובמעשיו. אין לו רצון ובחירה חופשית,  אין מערכת 

יבת אותו, מלבד רצונו השרירותי של חוקים המחי

אין לו זמן  –בעליו, הוא אינו בעל בית של הזמן 

שיעבוד, נגזרים משורש -עבודה-משל עצמו, עבד

אחד ע.ב.ד, "זמן פנוי" או "זמן קדוש"  אינם חלק 

ממערכת המושגים שלו. וכן אין לעבד שום אחריות 

 לא כלפי עצמו ולא כלפי זולתו. 

 ?עם של בני חוריןומה פירוש להיות 

הצעד הראשון לקראת חיי חירות כעם, 

הוא יצירת סדר חברתי, בצורת מערכת 

. זוהי המשמעות של הר סיני. ואכן של חוקים

הפרשה הבאה "בחוקותי" פותחת בפסוק: "אם 

בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם" 

( ובהמשך נאמר: "... והייתי לכם 1)פרק כה' 

 ".ם תהיו לי לעםואתלאלוהים 

לא  -היחס לזמןצעד נוסף לחיי חירות כעם הוא 

המוכתב על ידי תנועה חיצונית  יזמן דטרמיניסט

. פרופ' רחל זמן נבחרשל גרמי השמיים, אלא 

 אליאור מדברת על משמעות הסדר השביעוני של 
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  המשך –עניין שמיטה להר סיני 

 הזמן המשבית. על מחזור שביעוני של מועדי קודש

לה' שאינם חלק ממחזור הטבע הקשור בתנועת 

גרמי השמים השמש והירח )היממה, החודש 

והשנה(,  שבהם אין לאדם חלק או יכולת שליטה. 

זהו זמן נבחר, שאינו קיים בטבע. בפרשת "אמור" 

אלה מועדי ה'  הקודמת לפרשת "בהר" נאמר: "

אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי" 

 מועדזמן המקודש מכונה בתורה "(, ה1)פרק כג 

התכנסות וגיבוש -מועד מלשון התוועדות -קודש"

במועדי הקודש, השביתה  עבור העם כקולקטיב.

היא הקודש ולא העבודה. הזמן הנבחר הוא הזמן 

זהו זמנו  -המקודש, שבו אתה שובת מכל עבודה

 המיוחד של בן החורין.

קבלת אחריות היא  -קבלת אחריותולבסוף 

 -ישירה של חופש ובחירה חופשית רצונית תולדה

אדון שולט -של עבדיחסים המעבר ממערכת 

של אדם חופשי יחסים )קורבן ומקרבן(, למערכת 

 בעל אחריות אישית. 

לשלושה מעגלי  "אחריות" מושגחלק את האפשר ל

 : ייחוס קונצנטריים

" מייצגת את אהמעגל הפנימי ביותר: " -"א"

לחיי. ההתייחסות של אדם אני אחראית  -אני""ה

לעצמו, הידיעה שהוא אחראי לחייו, השחרור 

מתחושת הקורבנות לנסיבות חייו ויצירת משמעות 

 חייו בעצמו.

המעגל הבא המקיף את מעגל ה"אני" הוא  -"אח"

האחריות של אדם  -"אח"המעגל המייצג את ה

בלשון התורה  מכונהה -למעגל הקרוב אליו -לזולתו

"אח": בפרשת בהר נאמר "וכי ימוך אחיך ועמך 

ונמכר לך לא תעבוד בו עבודת עבד, כשכיר ותושב 

ה כיהיה עימך עד שנת היובל יעבוד עימך..." )פרק 

 פס' לה' ואילך...(.

המעגל השלישי הרחוק ביותר מייצג את  -"אחר"

יותאְחָריות גם במשמעות של  –" אחר"ה . ָאֵחרִּ

גם האדמה שאתה מעבד. בספר  האחר זוהי

בראשית פרק ב' פסוק טו נאמר: "ויקח אלוהים את 

ואומר האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה", 

המדרש )קהלת רבה(: "בשעה שברא הקב"ה את 

אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן העדן 

ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הם וכל 

 תי, תן דעתך שלא מה שבראתי בשבילך ברא

 

תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי 

 שיתקן אחריך". 

אחריות לשמור על הטבע מוטלת ה בן החוריןעל 

ומשאביו, לא לקלקלם, לא לנצלם עד תום, לווסת 

 את השימוש בהם, כך שלא יתכלו. 

)בניגוד  -ולא שנת "שביתה" -שנת "שמיטה"

מצווה לשבת ולמועדי הקודש שבהם היהודי 

שמיטה מהשורש ש.מ.ט.  -לשבות מכל מלאכה(

להרפות מתחושת השליטה ברכוש, להרפות. 

 באדמה. 

ההרפיה יכולה ללמד אותנו גם משהו -השמיטה

הרפיה מהאחיזה במה שהיה, במה  -על עצמינו

שאינו שייך באמת לחיינו, הרפיה ממה שאינו 

מקנה לחיינו את משמעותם, הרפיה מאנשים 

וב לנפשנו, הרפיה ממחשבות שאינם עושים ט

שאינן נותנות לנו מנוח ומכל מה שאינו מיטיב 

איתנו. ההרפיה משחררת ומפנה מקום פנימי 

 לדברים חדשים וזוהי החירות האמיתית.

 
השנה היא שנת שמיטה. לקראת חג השבועות 

הממשמש ובא שהוא גם חג מתן תורה, מן הראוי 

שניתן דעתנו על סוגיות אלה, כיצד לדעת 

להרפות, לשחרר את האחיזה, וכיצד לנהוג 

באחריות. הן כלפי עצמינו, לדעת לבחור וליצור 

את משמעות חיינו ולא לראות את עצמינו כקורבן 

רך אחריות כלפי מעגל של נסיבות חיינו, ד

האנשים הקרובים לנו ועד לאחריות כלפי הזולת, 

הקרובה  -בה אנו חייםהאחר, וכן כלפי הסביבה 

והרחוקה, כולנו מהווים חלק ממערכת קיום אחת. 

ואם נדע להרפות מצד אחד, ולנהוג באחריות, 

 מצד שני,  נגיע לחיי חירות.
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01.05.2022 

הערב  ערב יום הזיכרון בקהילת רעים תשפ"ב
התמקד בסיפור חייהם של לוחם השייטת מתן 
פוליבודה שנהרג באימון בנמל חיפה כפי שסיפרה 
לנו אמו, שולה, ובסיפורו של סגן אמיר בן אריה 
שנהרג מאש מחבלים בקרב בשכם כפי שסיפר לנו 
אביו, פיני. איתן מרקו ליווה אותנו באקורדיון. יונתן 

מיוחד על ונירה שרו שני שירים שהיו אהובים ב
הבנים: 'רקמה אנושית' ו'עוד חוזר הניגון'. תודה 
 גדולה ליעל איילון על הסיוע בהפקת הארוע. 
אירוע זה מהווה גם סנונית ראשונה לשיתוף 
הפעולה שלנו, קהילת רעים, עם אגף קהילה 

 בעירייה.

 

 

 

02.05.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העצמאות עסקנו בסוגיית ההצמדה של יום הזיכרון ליום 
ובהשלכת קידוש השכול על מדינת ישראל. דנו בגישה 
השונה של 'מגש הכסף' של אלתרמן השואב את גישתו 
מנאום ההספד הקלסי של אריסטו ומיועד להאדיר את 
הלוחם שנפל לעומת 'אחי הצעיר יהודה' של אהוד מנור 
שחף מכל סממן של אידיאולוגיה פטריוטית. בחנו יחד 

 כיום ומהן השלכותיה. מהי התפיסה הרווחת

 

 קבלת שבת – 6.5.2022

 
איתן בהנחיית נירה בן ישראל )בהיעדרות אייל 

והאקורדיון(. שרנו, וקראנו מהמסכת. בחלק של פרשת 

השבוע "אמור", נירה העלתה נקודות המופיעות בה 

ובהמשך, לבקשתה, המשתתפות/ים דיברו על הדמות 

המשואות ו/או מקבלי פרס  שנגעה בהם מבין מדליקי

ישראל. הנרות הודלקו, היין נימזג והחלה נבצעה. נעים 

 לקבל כך את השבת.
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7.5.2022 

 

 במזג אויר אביבי 7/5/2022שבת . גילה אלוןבהפקת 

לנבי סמואל )קבר שמואל הנביא(  טיילנו)אידיאלי( 

 כנקודה היסטורית וגיאוגרפית חשובה לתקומת ישראל.

 !תודה רבה לגילה

ודרך ע"י אבי ציפורי, קצין מודיעין לשעבר, ההטיול  

איש ידיעת הארץ, המתמחה במיוחד בהדרכה של נבי 

סמואל. בנוסף העמיד אבי דורות של תלמידים יודעי 

אבי  ערבית, שרבים מהם שרתו ביחידות המיוחדות.

אותנו גם בפתרון המסובך של גדר ההפרדה  הדריך

ר בידו וגבעון שבין האזור הפלסטינאי של הכפ

 החדשה.

 אייל מאתגר אותנו עם ביטויים בעברית מספר שמואל  

 

 המסגד המעשן: צילום של ישראל שליסל.     

 הצילומים האחרים: מיכל ישפה, נעמי סיון     
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 מפגש עם אמנית 13.5.2022

 

המשתתפים במפגש כתבו 

 ציפיבקבוצה והודו ל

שגם יוזמת האירוע קרייזלמן 

היא ש היצירההראתה לנו את 

 עושה עם אופירה.

אני רוצה להודות ישפה:  אייל

לציפי שאפשרה לנו להיפגש 

ולהציץ לתוך נפשה של יוצרת 

מרתקת. אופירה אוריאל 

כבשה אותנו ברגישות הרבה 

שלה וביכולת שלה לתרגם את 

היומנים של אתי הילסום 

למיצגים ויזואליים רבי 

משמעות. החשיבה הרב 

מדית, החומרים בהם ימי

בחרה להשתמש והפנים שביקשה להאיר  חברו 

 ליצירות עמוקות ונהדרות. 

ם אני : גדליה ספקטור

התעשרתי היום בעוד 

זוויות מבט על החיים, 

במיוחד עוררה ביי 

התפעלות הגישה 

שלמרות הבור הגדול 

שנפער בחיים, מוצאת 

אתי הילסום את קרן 

האור החבוייה בחושך 

פירה אוריאל מסביב. ואו

על שחיברה אותנו לחיים 

השבריריים,  אותם 

הביעה בכשרון רב בביטוי 

אומנותי. כל הכבוד. תודה 

 ציפי לחשיפה לעוד עולם.

 תודה ציפי!

 

קבלת  נערכהבסיום הפעילות עם אופירה אוריאל 

בפרשת 'בהר' שדנה במושגים  היינושבוע אותו  שבת.

של צדק חברתי. האם יש לנו אחריות כלפי החלשים 

 בחברה? ואם כן, כיצד נוכל לחזק אותם?

 

 עם יוסי ורחל בציבורערב שירה  14.5.2022

של  םדבריהבעל פה ובכתב )ווטסאם( רבים פרגנו 

מכילים את כל הברכות והתודות ואייל ירדנה 

  שנכתבו.

תודה ליוסי ורחל על ערב שירה ירדנה פיינמסר: 

 נו מקולותיהם הנעימים של יוסיינהנ מקסים ומהנה.

ורחל  ושל חברי הקהילה. מבחר שירים שכולנו 

 אוהבים ומכירים. פשוט  כיף.

תודה גדולה ערב שירה משובח ומהנה. : אייל ישפה

 לרחל ויוסי על היוזמה, על התכנון ועל הביצוע.
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 קבלת שבת  20.05.2022

 

התקיימה ללא בגלל האבל על לכתו של אהרון דגן  
קבלת השבת עסקה בגלגוליו של ל"ג ארוחת ערב. 

שהחל בציון המבול של נח, שעל פי  בעומר. 
הפרשנות המקובלת של ספר בראשית החל בי"ח 
באייר )הוא ל"ג בעומר(, המשך בתאריך בו החל 
לרדת המן משמיים, דרך תאריך מותו של יהושע 

, המשך בציון רעידת אדמה בתאריך הזה נון זה-בן
והרס בית המקדש שניסה להקים יוליאנוס בשנת 

לספירה, כל אלו היו מקובלים עד ימי הביניים  363
המאוחרים. קצת אחרי שנת אלף לספירה החלו 

 24,000לציין בל"ג בעומר את סיום המגפה של 
תלמידי רבי עקיבא, מה שהפך את היום מיום אבל 

הילולת מותו של רבי שמעון בר יוחאי ליום שמחה. 
התפשטה בסיוע המקובלים מצפת, החל מהמאה 

. התנועה הציונית היא זו שהכניסה את בר 16-ה
כוכבא למרכז החג והגבירה מאוד את השימוש 
במדורות בכל רחבי הארץ. בשנים האחרונות 
ההיבטים האקולוגיים הופכים דומיננטיים יותר 

 והחג שוב משנה את פניו. 

 

27.05.20222 

 

 

 

 קריאה מועדון  29.05.2022
 ישראלינירה מדווחת 

 הסודיים החיים" בספר דיוןמועדון הקריאה קיים 
 .קיד מונק סו מאת" הדבורים של

 בסוגיות ודנו, וקוראים קוראות 15 כ התכנסנו
 - הספר נושא מהו שאלנו. הקריאה מן העולות

 החיים ואולי, נשיות, גזענות, אהבה, התבגרות
 ?הדבורים של הסודיים

 
 

, הדבורים חיי על במידע אותנו העשירו ואקלה קובי
 הכוח - הדבורים מחיי העולה האנלוגיה את ובדקנו
 מתחבר זה כל ואיך, הכוורת מיהי, המלכה מיהי, הנשי

 .אוונס לילי של ההתבגרות לסיפור

 בייצוגה, בספר שעולים הדתיים בהיבטים גם עסקנו
 .השחורה המדונה של

 עולים שבהם ספרים במספר שעסקנו הבנו - ועוד
, אבות - בנות יחסי, ארהב בדרום גזענות של נושאים

 .צמיחה וגם התעללות

  .3/7, קומי אמא - הבא הספר
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