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חודש אֲ ָדר ב'

 -אייל

מגילת אסתר
מגילת אסתר היא אחד הספרים החילוניים ביותר



צירופי לשון המובאים לתיאור הקשר בין אחשוורוש

בתנ"ך .האל על מגוון שמותיו וכינויו השונים לא

להמן מזכירים מאוד ,לעתים ממש מילה במילה את

מופיע בה ולו פעם אחת .ארץ ישראל במגילה היא

סיפור פרעה ויוסף.

בסך הכל אחת מ 127המדינות הנשלטות על ידי



סיפור אברהם ושרי המגיעים לפרעה במצרים,

אחשוורוש .השאיפה במגילה היא לחיות טוב בגלות

מרמז על מרדכי ואסתר שמגיעים לארמונו של

ולא לעלות לארץ .אין ולו מצווה אחת שמופיעה

אחשוורוש.

במגילה ,ואפילו אמירה רפה כנגד נישואי אסתר

יש במגילה לעג למלך אחשוורוש שמוצג כמי שלא

לגוי ,לא מופיעה בה .גם שמותיהם של גיבורי

מבדיל בין עיקר לטפל ,לא פועל באופן רציונאלי

המגילה ,אסתר ומרדכי ,לקוחים משמות של אלים

ומושפע מאוד מכל מי שהוא פוגש .החלטותיו בלתי

ממיתולוגיות המזרח :מרדוך הוא ראש האלים

צפויות והגורל (הפור) הוא ששולט למעשה .המגילה

הבבלי ועשתר הוא שם של אלה באכדית .כלומר

היא קומדיה של טעויות ,מלאה בהגזמות ותיאורים

מדובר על מצב בו היהודים נטמעים בתרבות

בדיוניים .יחד עם זאת המגילה היא גם הצהרה

המארחת אותם .למרות זאת ,הם ככל הנראה

פמיניסטית בת זמנה וככזו מככבות בה גם ושתי וגם

שומרים על שפתם ,שכן הצווים נשלחים אליהם

אסתר :ושתי על שום שלא נכנעה לתכתיבי המלך

בלשונם שלהם.

שניסה לפגוע בכבודה ולהציגה כרכושו ,ואסתר

עד כדי כך המגילה חילונית שחז"ל התלבטו אם נכון

שמנערה פשוטה הפכה למלכה ,הגיעה לעמדת

להשאיר אותה בתוך התנ"ך (בבלי ,מגילה ,ז' ,ע"א).

השפעה מכרעת והצילה את העם היהודי ברחבי

למזלנו הגדול ,מגילת אסתר יחד עם עוד מספר

הממלכה.

ספרים עם מסרים חילוניים כמו קהלת ,איוב ושיר

בסוף המגילה מופיע סיפור הטבח שעורכים
היהודים באויביהם .אקורד מאוד צורם בסיום
השתלשלות סיפור הצלת היהודים .איך אנחנו
כיהודים חילונים הומניסטים יכולים לבלוע את
הגלולה המרה הזו? אני חושב שמדובר באלגוריה
שיצר עם נרדף שנשלט על ידי עמים אחרים ,ששאף
וחלם על נקמה בכובשים השונים שהרגו בו .אני לא
רואה את הרצח הזה כריאליה כפי שהסיפור כולו
מבוסס על פרטים נכונים אבל יש בו הרבה מאפיינים
בדיוניים.

השירים נכנסו לקאנון ומוסיפים הרבה עניין וגיוון
בתנ"ך .למרות שאין אזכורים מפורשים יש במגילת
אסתר רמיזות לאירועים שונים המופיעים בתנ"ך:


על מרדכי נאמר לנו שהוא משבט בנימין
ומשושלתו של קיש ,אבי שאול המלך (אסתר,
ב .)5,מולו מוצג לנו המן שהוא נצר לאגג ,מלך
עמלק (שם ,ג .)1 ,כך לאחר ששאול חמל על



מלך עמלק (שמואל א' ,ט"ו ,)9 ,מגיע מרדכי,

ממליץ מאוד לקרוא את המגילה על ההומור השזור

נצר למשפחתו וסוגר את החשבון מול עמלק.

בה לכל אורכה .כשקוראים אותה כאגדה שכותב עם

חיפושו של אחשוורוש אחר אישה שתחליף את

בגלות החושש מפורענויות ,ניתן בהחלט להנות

ושתי מתקשר לחיפושו של דוד אחר אבישג ,נערה

ממנה.

יפה שתחמם את יצועו של המלך

(מלכים א' ,א')14-1 ,
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פתיח
כשאתם קוראים שורות אלה אני וליאורה מציינים
קבלת שבת במלון בעיר רובניימי בלפלנד
שבפינלנד 7 .מעלות מתחת לאפס אבל אנחנו
נרגשים מהחוויות המקומיות ובלב חם.

יונתן

לדוגמא ,קטע ממסכת קבלת השבת של ֵרעים"

למה אני משתתף בקבלת שבת?ֵ

השבת – אברהם יהושע השל

שואלים אותי ,למה אתה הולך לקבלת השבת עם
"רעים" ,לפני סוף מנוחת יום שישי או לקראת סוף
ֵ
ההכנות לארוחת ערב שבת?

שישה ימים אנו נאבקים בעולם ,וסוחטים רווח מן
האדמה;
בשבת ,אנו פונים אל הזרע הנצחי הנטוע
בנפשנו .שישה ימים אנו מנסים להשתלט על
העולם ,וביום השביעי עלינו להשכיל לשלוט
בעצמיותנו
השבת איננה קיימת למען ימי החולין ,ימי החולין
קיימים למען השבת .השבת איננה מנגינת ביניים,
היא פסגת החיים .היום השביעי הוא ארמון בתוך
הזמן "באוקיינוס הסוער של זמן ועמל ,יש איים של
דממה ,ואדם יש בכוחו להגיע אל חוף מבטחים
ולהחזיר לעצמו את כבודו.
אי זה הוא היום השביעי ,השבת ,היום בו
נחלץ האדם מצורכי היומיום וזוכה לדבוק ברוח".

ואני מרגיש שזה מה שנחוץ לי .להתרחץ ,ללבוש
את החולצה הלבנה ולפגוש חברות וחברים שבאים
לשיר שירי שבת ,לקרוא קטעים יפים על שבת.
להתייחס לאמירות ולשאלות המאתגרות של
המנחה שנוגעות בפרשת השבוע ובחיינו .שמתי לב
שבשירה בטקס הזה ,אני יותר שם לב למילים של
השירים וכל שבוע מתגלות לי מלים שלא שמתי
אליהן לב למרות ששרתי את השירים האלה כבר
עשרות פעמים .זהו יחד מיוחד שנחוץ לי לסופו של
השבוע .משהו שמבדיל את הערב הזה מימי החול.
אנחנו קוראים שם דברים על השבת שכתבו ביאליק,
אברהם יהושע השל ,אוריאל אופק ,אילן שיינפלד,
אחד העם וגם דברים של אייל וכל שבת הם נוגעים
מחדש ,מעוררים מחשבה וגם מאתגרים שנרגיש
דומה בשבת הזו( .ואני יודע שכל אחת ואחד מחברי
הקהילה מוזמן "לתרום" טקסטים מתאימים לדעתם
וטעמם).

בעלון זה:

וגם ,אנחנו מברכים על הנרות ,על היין וגם על
הלחם ,כי יש אנשים רבים (מידי) שאין להם לחם
וצריך להגיד תודה על זה שלנו יש.
בשבועות האלה ,כשאני חוזר מקבלת השבת של
ֵרעים אני נוסע הביתה ורואה את אנשי הכיפות
הסרוגות ,לבושים בחולצות לבנות ,נוהרים לבית
הכנסת .מראה מרגש :זוגות צעירים עם עגלת
תינוקות ,הורים עם ילדים ,סבתות וסבים עם נכדים,
נערות ונערים ,בחורים צעירים ואני מתמלא קנאה
על היכולת שלהם למשוך את הקהל הרב הזה
שמגיע מתוך אמונה וכוונה.
לא ,אני לא יכול להצטרף אליהם ,אני לא מרגיש נוח
בבית כנסת" ,קטעי הקריאה" שם לא מתאימים לי
לעומת אלו של הקהילה שלנו ויחד עם זה אני מקנא
ביכולת שלהם להביא את ציבור האנשים הזה ,לא
מאמינים פנאטיים ,אנשים מהשורה כמוני ,כמונו
ויחד עם זה יש להם משהו אחר ,שבעיני ,הוא יותר.

o
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סיכום פעילויות צוותי החשיבה בנושאי קהילתיות ,תכנים ותדמית:
בשלושת החודשים האחרונים התקיימה פעילות מרשימה של שלושה צוותי חשיבה בקהילה.
מטרת העבודה של הקבוצות הייתה לבחון דרכים לקידום הפעילות של קהילת רעים ,שיפור המרכיבים
הקהילתיים שלנו ושיפור מערכת הקשרים שלנו והנראות במרחב העירוני
צוות תדמית  -עם הפנים החוצה – (ציפי ,ערטל ,מיכל ,מיקי וליאורה לינצ'בסקי) עסק בדרכים שונות
בהן נגיע להכרה גדולה יותר מצד העירייה ועסקים וכן בהגדלת כוח המשיכה של הקהילה לקהלים
פוטנציאליים.
צוות תכנים (נורית ,אודי ,רון ,זאביק ,חבצלת ,אקלה ,דליה ויוסי שחר) עסק בהכוונת פעילויות
הקהילה לחיזוק הייעוד שלנו כקהילה יהודית חילונית הומניסטית.
צוות קהילתיות (רבקה ,מוריס ,יונתן ,ירדנה ,רחל ,אביה ויוסי סיון) התמקד בדרכים השונות בהן נוכל
להגביר את תחושת השייכות של חברי הקהילה ולהפוך אותנו ,החברים שקהילה למשמעותיים יותר.
שלושת הצוותים הציגו בסיכום הפעילות שלהם רשימת המלצות מקיפה ומשמעותית .חלק מההמלצות
ניתנות ליישום מיידי .חלק אחר נוגע לעבודת הצוות המוביל ולפעילות הסדירה של הקהילה .בנוסף ,יש
המלצות שממתינות למתנדב/צוות מתנדבים שיהיה מעוניין להוציא אותן לפועל .במסמך זה אני מבקש
לסכם את עיקרי המלצות הצוותים ולבחון אפשרויות לתחילת מימוש שלהם.
יש חשיבות גבוהה לאקטיביות של חברי הקהילה במהלך הפעילויות ,תוך הדגשת והגברת התחושה
הקהילתית .פחות מקומות בהם חברי הקהילה הינם קהל פסיבי ויותר מקומות בהם חברי הקהילה באים
לידי ביטוי בפעילות .שיתוף כזה יוביל הן לתחושת שייכות והזדהות גדולים יותר והן להגברת הקשר
הבין-אישי.
מעבר להשתתפות בפעילויות עצמן עלה צורך לשתף יותר חברים בייזום ,ארגון והובלה של פעילויות
בתוך הקהילה .צוות קהילתיות קיים שאלון צרכים ומצא באמצעותו פוטנציאל רב של נכונות לסייע
ולהוביל פעילויות אותו רצוי למנף ולטפח.
מצרף טבלה המציגה רשימת המלצות מצומצמת מתוך מגוון המלצות הצוותים השונים לפעילויות
חדשות בקהילה ,המלצות אלה נראות לנו ישימות יותר ובעלות תרומה גבוהה יותר .ההמלצות המלאות
של שלושת הצוותים מופיעות בנספחים המצורפים.
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ספרור המלצה
הכנה והובלה של סופ"ש קהילתי
.1
(לפחות פעם בשנה ,רצוי פעמיים)
השתלבות בליווי תלמידים במערכת
.2
החינוך

הערות
נכון להתחיל לתכנן כארבעה חודשים לפני
הפעילות (ככל הנראה ב 22-21באוקטובר).
מדובר בפעילות מתמשכת הדורשת מחויבות
גדולה ולכן יש להקדים תכנון קפדני לפני יציאה
החוצה .מיקי קיסרי התנדב להיות חבר בצוות
חשיבה ייעודי.
רחל ויוסי התנדבו להוביל ערב שירה ראשון.

.3

הכנה והובלה של ערבי שירה בצוותא
סביב נושא או תקופה מסוימים
הכנה והובלה של משלוחי מנות בפורים
ופעילות דומה סביב ראש השנה
הכנה והובלה של סיור המשלב ביקור
בבית של אמן/פעילות
התנדבותית/אומנות רחוב
הכנת סדנת יצירה משותפת
תחזוקת אתר האינטרנט של הקהילה

.8

הכנה והובלה של הרצאות מול מרצה
חיצוני (הרצאה בודדת או סדרת
הרצאות) ,הכוללות שיח או דיון בסיומן
סביב נושאי תוכן התואמים את ייעוד
הקהילה .אפשרות גם להקרנת סרט
וקיום שיח לאחריו.
הכנה והובלה של נושאי תוכן מהותיים
עבורנו כקהילה יהודית חילונית
הומניסטית
התנדבות לצוות פרט – צוות אליו יוכלו
לפנות באופן נוח חברים במצוקה.
שילוב אירועי הקהילה באירועים
עירוניים (לדוגמא :חנוכה ,טו בשבט)... ,
הצבת  rollupשל הקהילה בפעילויות
פומביות ביישוב
הכנה והובלה של קבלות שבת בבית
קפה ביישוב

.4
.5
.6
.7

.9
.10
.11
.12
.13

.14
.15

.16

.17

א' אדר ב' התשפ"ב 4.3.2022

ירדנה ונורית התנדבו להוביל את הפעילות.
ציפי התנדבה להוביל ביקור בביתו של אמן.
ערטל ומיכל התנדבו להוביל פעילות בתחום.
ייתכן שיש מועמדים פוטנציאלים להתנדב מתוך
השאלון של צוות קהילתיות.
יש לבצע תכנון כלכלי כדי לוודא שהקהילה
מסוגלת להעמיד את הפעילות ללא הפסדים.

יש לגבש רשימת נושאים רלבנטיים.
מדובר בצוות מצומצם של שניים-שלושה חברים.

יש לפעול מול אגף קהילה ולהיכנס ללוח התכנון
מוקדם ככל האפשר.
יש להכין  roll-upכללי של הקהילה עם שם ,לוגו
וייעוד הקהילה במספר עותקים (.)2-3
הכוונה לקבלת שבת מוסיקלית באופי של הופעה
עם שיתוף הקהל יותר מאשר פעילות
אינטראקטיבית ,המתקיימת בקבלות שבת
פנימיות.
חשוב לכוון לאירוע משמעותי ולמקסם את הסיכוי
הזמנת ראש העירייה או חברי מועצה
שההזמנה תיענה בחיוב .עדיפות ברורה להזמנת
אחרים לאירוע בקהילה
ראש העירייה עצמו.
יש לבחון מול אגף קהילה היכן יש במה מתאימה
פרסום אירועי הקהילה באתר העירוני
לפרסום עירוני של תכנים קהילתיים בדומה
לקהילות נוספות ביישוב.
בנוסף ,כעמותה רשומה יש היתכנות שלנו לקבל
תקציב פרסום מגוגל .נכון לנסות לפרסם גם שם.
הוצעה מתכונת היברידית בה מי שיבחר לשלם
בחינת הנהגת דמי חבר בקהילה
דמי חבר שנתיים יהיה פטור מתשלום/ישלם
תשלום מופחת על פעילויות הקהילה ואלו שיבחרו
לא לשלם דמי חבר ישלמו את התשלום המלא
בגין כל פעילות.
פתיחת המקלט ליוצרות הקהילה באירוע יש לפנות לתחום תרבות לתיאום .ייתכן ויוצרים.ות
שאינם.ן תושבי מודיעין מכבים רעות יפורסמו רק
בתים פתוחים
באמצעות הקהילה.
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בהמשך מצורפים מסמכי הסיכום של שלושת הצוותים וכן רשימת המלצות נרחבת יותר של שלושת הצוותים.
אמנם סימנו עבורנו את ההמלצות שנראו לנו הישימות ביותר אבל נשמח לקדם כל יוזמה מבין ההמלצות
שהוצגו על ידי הצוותים ,וגם יוזמות נוספות שלכן.ם שלא עלו במסגרת ההמלצות הללו.
מבקשים להודות לחברי שלושת הצוותים ובעיקר לציפי ,נורית ורבקה שהובילו את הצוותים ותרמו
תרומה של ממש לקהילה כולה.

חברי הצוות המוביל :גילה אלון ,נירה ,ערטל ,רון ,אייל ורותם.

נספחים (יישלחו בקבוצת הווטצאפ של הקהילה):
נספח א' – רשימת המלצות מתוכללת של שלושת הצוותים
נספח ב' – סיכום פעילות צוות תדמית
(עם הפנים החוצה).
נספח ג' – סיכום פעילות צוות קהילתיות ושייכות.
נספח ד' – סיכום פעילות צוות תכנים בעלי ערך.

כלניות במודיעין
צילום :דליה ספקטור

רקפות בשביל שיוצא מרחוב אדיר ברעות .צילום :גילה דגן
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פגישה אישית
עם

רחל וונש
(רומן משנת  1862מאת הסופר הצרפתי ויקטור
הוגו .עלילתו מתרחשת בצרפת במחצית הראשונה
של המאה ה )19 -ונמשכתי ללימודי צרפתית .הייתי,
תלמידה טובה עם ציונים טובים.

כשנולדתי בת ראשונה להורי ,גרנו בשכונת עין הים
בחיפה בצריף דל מוקף גינת ירקות ,ארנבות
ותרנגולות ,יש לי משם זיכרון עמום וידוע לי על חיים
פשוטים עם אב פועל נמל ואמא עקרת בית.
כשהייתי בת שלוש ,נולדה אחותי והמשפחה עברה
לגור בדירה חדשה בשיכון פועלים בקריית חיים .עד
היום אני גאה לספר שגדלתי בקריית חיים ,הקריה
הק ָריות .בסך הכל ,לא היה לנו
הכי נחשבת מכל ְ
הרבה כסף אבל לא הרגשתי ענייה ,גם בגלל שכולם
בשיכון חיו באותה רמת חיים ,לדוגמא ,לאף אחד
בשיכון לא היה רכב חוץ מאחד שנחשב לעשיר וגם
בגלל שהייתה ילדות נעימה ,ללא טלוויזיה ,טלפון
ומחשב ,שבה החיים מתנהלים על הדשא הגדול
שמחוץ לבית :קפיצה על חבל ,קלאס ,חמש אבנים
ורק כשאי אפשר ,להיות בחוץ ,נכנסים הביתה אל
משחקי הקופסא ומכיתה ב' גם אל הספרים .מאז
שלמדתי לקרוא אני תולעת ספרים .בכיתה ה'
הצטרפתי לתנועת הנוער העובד והלומד ,הקפדתי
להגיע לכל פעולה בשלישי ושבת ,ויצאתי לכל
הטיולים .כשהגעתי לתיכון התחילו הריקודים
הסלונים ומי שרקד ריקודים סלונים לא יכול היה
להיות חבר בתנועת הנוער.
הבילוי עם המשפחה ,ההורים ואנחנו ,שתי הבנות
היה בים (בקיץ כמובן) ,בביקורים משפחתיים (כל
המשפחה מצד אמי גרה באיזור טבעון וחיפה) ופעם
בשנה ,כל קיץ ,נסיעה לדודים (אחות של אבא)
במושב ּב ָניַה (דרומית לעיר יבנה) .הבית היה מוקף
במשק ,שדות ורפת .כל המשפחה התגייסה לעזור
בעבודות המשק .אני זוכרת הליכה בבוץ להעברת
קווי השקייה בשדה תירס וזוכרת לטובה את ריח
הרפת .יתרון נוסף של הביקור הזה היו שלושת
הילדים של המשפחה .במיוחד נקשרתי ,ואפשר
להגיד הערצתי את בת הדודה פרידה שהיה לה קול
פעמונים .עד היום אני זוכרת אותה שרה "עגל רך
קשור בחבל על העגלה מוטל ולמעלה בשמיים עפרוני
ממריא אל על…" (דונה דונה מילים :אהרון צייטלין,
לחן :שלום סקונדה .ותרגום  :נחמה הנדל( שיר
שהיה גם תיאור מדוייק של חיי המושב.
בתיכון הייתי יכולה לבחור בין הלימודים במגמה
הספרותית עם לימודי ערבית או במגמה החברתית
עם לימודי צרפתית .בחרתי בחברתית בעיקר משום
שבגיל ארבע עשרה ,קראתי את "עלובי החיים"

אני ויוסי
 30.6.1972ביום ההולדת שבע עשרה ,הכרתי את יוסי
שגדול ממני בשנה וחצי במועדון ריקודים ב"בית נגלר"
בקריית חיים והתחלנו לצאת .יוסי היה בצבא וגם לי היה
ברור שכמו כל בני גילי בקריית חיים בסוף כיתה י"ב,
הולכים לצבא .יחד עם זה ,הרגשתי שעם יוסי אתחתן
ומה אעשה אז ,אין לי מקצוע ,איך אחזיק משפחה? אז
חשבתי שנכון בשבילי ללמוד מקצוע .נרשמתי לעתודה
האקדמאית בהחלטה ללמוד הוראה בסמינר גורדון
בחיפה .האמת ,שלוש השנים האלה זכורות לי כשנים
חשוכות .גם בגלל ההרגשה הלא נוחה מזה שלא הלכתי
לצבא ,גם בגלל הצורך להתיישב אל ספסל הלימודים מיד
עם סיום  12שנות לימוד ,וגם חומר הלימוד היה מעניין
פחות מזה של התיכון .היום אני חושבת שהייתי צריכה
לעזוב את הסמינר אחרי השבוע הראשון כשהבנתי שזו
הולכת להיות חוויה לא טובה ,אבל נשארתי וסחבתי את
שלוש השנים .בתום השנה השנייה בסמינר ,בגיל ,20
אחרי שלוש שנות חברות עם יוסי ,החלטנו להתחתן .לא
יכולנו למשוך מצב של חברות בלי מקום להיפגש .כזכור
אז זה לא היה כמו היום שאפשר לגור ביחד לפני
החתונה .כשהודענו על החתונה ,הורי הסכימו מיד,
ההורים של יוסי לא אהבו שיתחתן בגיל כל כך צעיר
( )21.5ללא אופק כלכלי והתנו את קיום החתונה בכך
שיחתום בצבא קבע .יוסי חתם והתחתנו .מענק חתימת
הקבע שקיבל היה התשלום הראשון על הדירה שלנו
בקריית חיים ,דירת שיכון קטנה ליד הים ,קומה שלישית
בלי מעלית אבל זה היה כל מה שרצינו.
 1976שנה אחרי החתונה ,סיימתי את הסמינר
והתגייסתי כמורה חיילת ,כמו כל החיילים ,מתחילים
בטירונות .זה מוזר לישון באוהל ולחוות את הטרטורים
של המ"כית כשאת אישה בוגרת ונשואה אבל זה עבר
מהר ,במיוחד אני זוכרת את הביקור של בעלי יוסי
בבסיס ,רב סמל בצבא – כבוד גדול.
המשך בעמוד הבא
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יוסי עבד במוטורולה .ובחברה ארצית ,אם אתה רוצה
להתפתח ולהתקדם אתה צריך לעבור מקומות עבודה.
יום אחד אמרו לו שהוא צריך לעבור לעבוד בבאר שבע
כדי לנהל שם את תחנת השירות .וואו! כל החיים חייתי
בצפון ופתאום להתנתק מהכול ולרדת  200ק"מ דרומה.
הייתה תחושה של שינוי ושמחתי על כך .הסתבר שיכול
להיות נחמד גם בדרום ללא משפחה וחברים .יוסי פרח,
גם אסף (הבן שלנו) פרח  ,ענת שהייתה בכיתה ה' ילדה
חברותית ומקובלת סבלה .היא באה מהצפון שם
קוראים למורה "המורה" ונעמדים כשהיא נכנסת,
מדברים בהצבעה וכאן ,בבאר שבע למורה קוראים
בשמה הפרטי אז היא הרגישה חנונית ולא מקובלת.
התקבלתי לעבודה בבית ספר יסודי בשכונת "נווה נוי",
שוב בכתה א' ,אך כלמודת נסיון ,ההוראה הייתה פחות
קשה .לאט לאט עיכלתי את ההתנתקות מהמשפחות
שלי ושל יוסי בצפון ,את ההתנתקות מהחברים שם
ויצרנו לנו חברים חדשים .קניתי ספר טיולים של האזור
וכל שבת נסענו למקום אחר באזור כשלאט לאט אנחנו
מגדילים רדיוס המרחק מבאר שבע .לאור הצלחתו של
יוסי בניהול התחנה בבאר שבע ,הוחלט להעביר אותו
לניהול תחנה גדולה יותר והפעם בירושלים .בירושלים,
גם ענת וגם אסף פרחו .לימדתי שנה בבית ספר קטן
ואז הגיע רגע המילוט מההוראה.

מורה לחינוך מיוחד
כמי שלמדה בסמינר הוראת חינוך מיוחד ,אחרי
הטירונות הוצבתי במוסד של מבוגרים מוגבלים שכלית
ופיזית בנהריה .העבודה הייתה בתוך מפעל שבו הם
עבדו כאשר כל פעם אני לוקחת אדם אחר לשיעור
פרטי בחדר שהוכשר לכך .אהבתי את הקשר איתם
ואת ההוראה הזו .ונראה לי שגם הם אהבו את
המפגשים איתי .מה גם שהייתי עם מדים וזה מאד
הרשים אותם.

המילוט
כשהגיעה שנת השבתון אמרתי לעצמי שבשנה הזו אני
חייבת ללמוד מקצוע חדש .הלכתי ללמוד רפלקסולוגיה.
מכיוון שתוך כדי השבתון מותר לעבוד שליש משרה,
קיבלתי הצעה לעבוד בעמותת אור שלום :ללמד אחר
הצהריים ילדים במשפחתון .אנשי העמותה התרשמו
ממני לטובה ובתם שנת ההוראה הם הציעו לי להמשיך
ללמד אצלם אחה"צ ולעבוד בבוקר במשרד העמותה.
לקחתי "חל"ת" ממשרד החינוך .היה לי בסיס של
הדפסה עיוורת ,ידעתי אנגלית שהתאימה לקשרי
העמותה עם גורמים בחו"ל וכך יכולתי לבצע את
השחרור מעבודת ההוראה
העבודה ביעילות.
והתחושה הטובה במשרד נתנו לי הרגשה שקיבלתי את
החיים שלי בחזרה .להוראה כבר לא חזרתי ...העמותה
גדלה ,נפח העבודה במשרד גדל וביקשו ממני להפסיק
ללמד ולהיות מזכירה במשרה מלאה .בעצם לנהל את
המשרד .הייתה לי מנהלת מאד טובה ,עבדתי לבד והיה
לי ממש טוב ,נתתי את כולי והייתי מוערכת .הרגשתי
נפלא .העמותה המשיכה לגדול ואיתה נפח העבודה ,גם
המשרד עצמו גדל ומה שהתחיל בדירה קטנה
בירושלים גדל למשרד גדול במבשרת ציון ואני גדלה
איתו .לאחר  4שנים בדירות שכורות בירושלים,

אחרי שנכנסתי להריון עם בתי הבכורה ענת ,עברתי
לעבוד בעכו עם ילדים בפיגור עמוק ומוגבלויות פיזיות.
היו שם שתי כיתות קטנות .לא היה עלי מפקח ולא
אחראי .עשיתי מה שרציתי וזו הייתה הרגשה טובה.
ואז נולדה ענת ועברנו לדירה חדשה ומרווחת יותר
בקריית אתא ,בשכונת בן גוריון .רוב הדיירים היו זוגות
צעירים עם ילדים קטנים ,הומוגניות נעימה .לאחר
חופשת הלידה ,חיפשתי עבודה בחינוך המיוחד ,קרוב
לבית .אמרו לי אין משרה פנויה בחינוך המיוחד יש רק
משרה בחינוך רגיל ורק בכיתה א' .הוראה בכיתה א'
זה מקצוע מיוחד ,צריך להנגיש ילדים לקריאה
וכתיבה ,ולי לא היה ניסיון בזה וגם לא ידע .אבל לא
הייתה ברירה ונזרקתי לכיתה א' .היה מאתגר מאד,
אני זוכרת את זה כתקופה קשה ,הייתי חוזרת הביתה
מתה מעייפות ויש את הילדה שרוצה את תשומת ליבה
של אמה.

המשך בעמוד הבא
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תחביבים

הגיע הזמן לגור באיזור בדירה משלנו ,ומצאנו כזאת
במבשרת ציון ,זה היה מאד נח עם העבודה שלי וגם
ליוסי .באותה תקופה ,הוא עבר לעבוד במשרד
הראשי של מוטורולה בתל אביב וגם לו היה נח יותר
לנסוע לתל אביב ממבשרת מאשר מירושלים.

יוסי מלמד צילום  .שנינו אוהבים לשיר (ליוסי בריטון
יפה) ושרים במקהלה קלאסית ,יוסי גם מנגן על
קלידים והחלטנו לנסות להופיע בשירה .בנינו מצגות
של שירים לפי נושאים והיינו מופיעים .התחלנו בבתי
אבות ותוך כדי גם הופענו בגינות פרטיות של אנשים.
היה נחמד .אבל מאז הקורונה הפסקנו והיום אנחנו
מרגישים שמיצינו את הנושא הזה ,זו עבודה קשה עם
חזרות וסחיבות ציוד מצד אחד ותגמול כספי זעום מצד
שני.

עבדתי ב"אור שלום" עשרים וארבע שנים וראיתי את
עצמי ממשיכה שם עד הפנסיה או עד שלא אוכל יותר.
עקב חילופי מנכ"ל ,עברתי מהמשרד הראשי למשרד
קטן של אחד המעונות של אור שלום  -מעון לבנים עם
הפרעות נפשיות והתנהגותיות ,במלחה ירושלים ושם
עבדתי  4שנים בהנאה מרובה ,עד שהפנימייה נסגרה
מחוסר תקציב ..הייתי אז בת  62והחלטתי שזה זמן
טוב לצאת לפנסיה.

ואנחנו מתמסרים לאהבות אחרות שלנו :מופעים,
הצגות ,סרטים ,טיולים .אני גם משתתפת בחוגי
ריקודי עם שהם אהבת חיי ועם כל זה נשאר עוד
הרבה שעות לסדרות בטלוויזיה
לקהילת רעים הזמינה אותנו ירדנה פיינמסר .התחלנו
מקבלות השבת שממלאות איזה חוסר ולאט אנחנו
נסחפים גם לפעילויות אחרות .יוסי לקח על עצמו
ללמד צילום את חברי הקהילה .אני הצטרפתי לאחת
הוועדות העוסקות בעתיד הקהילה.

פנסיה
בתוך התקופה הזו ,לפני  17שנה עברנו לגור
במודיעין .פה הכרנו חברים חדשים וכשפרשנו יצרנו
תחביבים חדשים.
הייתי שלוש שנים טובות בפנסיה מלאה ואז הגיעה
הצעת עבודה .אחת מהעובדות הסוציאליות של "אור
שלום" שאלה אם אני מוכנה לעבוד במשרה חלקית
במשרד של פסיכולוגית הממוקם בקניון של מודיעין.
הסכמתי ומאז אני עובדת  3פעמים בשבוע מהבוקר
עד הצהריים .מנהלת משרד ועושה הגהה על חוות
דעת פסיכולוגיות עבור בתי המשפט בענייני משפחה.

מדאיג אותי
אני חוששת מרעידות אדמה ,בעיקר כשאני יודעת
שהבת שלי גרה בבית ישן בגבעתיים ומדאיגה
אותי האלימות של הערבים הישראליים
שהתפרצה בתקופת "שומר חומות" ,אלימות
בצפון ,במרכז ובדרום .מפחיד אותי לחשוב מה
יהיה ביום פקודה ,ביום שהם ירגישו שהם יכולים
לעשות מה שהם רוצים.

זה כיף לקום בבוקר ,להתלבש ,להתאפר ,ללכת ברגל
למשרד יפה ונעים ,לעבוד עם אישה מקסימה,
המנהלת הכי טובה שהייתה לי אי פעם ,לעשות משהו
מעניין ועוד נשאר לך חצי יום למשפחה ולתחביבים
אישיים.

יחד עם זה ,כפי שאפשר לראות ,חיינו מלאים,
טובים ויפים .חולמת לראות את העולם ולבקר
בכמה שיותר מקומות.

יש לנו שני ילדים :ענת ( ,)45גרה בגבעתיים ,מורה
לתנ"ך בחטיבת ביניים שיש לה שני ילדים נטע ()19
וטל ( .)17מגיעים אלינו בשבתות וחגים,
ואסף ( ,)40נשוי להיידי (יהודייה) שהגיעה לארץ
במסגרת "תגלית" .הם גרים בקולורדו ארה"ב ,אסף
הוא הידרולוג והיידי מנהלת חשבונות .המעבר
לארה"ב היה במסגרת הליכה של אסף אחרי החלום
שלו -הוא רצה להתקדם במקצוע ושם הוא קיבל
מפרופסור מקומי ,מלגה ללימודי תואר שני .משפחה
יפה עם שתי בנות ואנחנו נוסעים לשם לביקורים
תכופים ככל שמאפשרת הקורונה והתקציב
המשפחתי ,וגם הם מבקרים בארץ אחת לכמה שנים.

בתמונה אנחנו ברוקיס הקנדיים
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בטבע כל יום פורים
כתבה :גילה אלון.

צילומי הפרפרים נעמי סיון.

משנכנס אדר אנו מקיימים את המנהג שמסופר
במגילת אסתר "ונהפוך הוא" " -וַיִּ כְ תֹּב ָמ ְרדֳּ כַי ,אֶ ת-
הּודים ,אֲ ֶשר
הַ ְדבָ ִּרים הָ אֵ לֶ ה; וַיִּ ְשלַ ח ְספָ ִּרים אֶ ל-כָל-הַ יְ ִּ
רֹובים,
אֲ חַ ְשוֵרֹוש--הַ ְק ִּ
הַ ֶמלֶ ְך
ְּבכָלְ -מ ִּדינֹות
עֹּשים אֵ ת יֹום
חֹוקים .כא לְ ַקיֵם ,עֲלֵ יהֶ םִּ --ל ְהיֹות ִּ
וְהָ ְר ִּ
אַ ְרּבָ עָ ה עָ ָשר ְלחֹּ ֶדש אֲ ָדר ,וְאֵ ת יֹום-חֲ ִּמ ָשה עָ ָשר
ְשנָה .כב ַכי ִָּמים ,אֲ ֶשר-נָחּו בָ הֶ ם
ּבֹוְּ :בכָלָ -שנָה ,ו ָ
הּודים ֵמ ֹּאיְבֵ יהֶ ם ,וְהַ חֹּ ֶדש אֲ ֶשר נ ְֶהפַ ְך לָ הֶ ם ִּמיָגֹון
הַ יְ ִּ
אֹותם ,י ְֵמי ִּמ ְש ֶתה
ּומאֵ בֶ ל ְליֹום טֹוב; לַ עֲשֹות ָ
ְל ִּש ְמחָ הֵ ,
ּומ ָתנֹות לָ אֶ ְביֹּ נִּים"
ּומ ְשֹלחַ ָמנֹות ִּאיש ְל ֵרעֵ הּוַ ,
ו ְִּש ְמחָ הִּ ,
(אסתר ,ט' כ' – כ"ב).
מנהג התחפשות שייך לחג הפורים ואנו במסורת
היהודית מתחפשים יום אחד בשנה.
על תחפושות בבני אדם נכתבה ספרות
אנתרופולוגית עצומה" .המתחפש מביע מאוויים
כמוסים שאינם מושגים בחיי היום יום" .יש משהו
בנוכחות של תחפושת או מסכה שגורם למתחפש
לחרוג מההתנהגות היומיומית שלו .השדר
שתחפושת עשויה להעביר הוא תלוי תרבות
ומשתנה בהתאם לזמן ולנסיבות .מחקרים מתחום
הפסיכולוגיה ניסו להבין מה ההשפעה של תחפושת
ואלו תובנות של נפש האדם מסתתרות מאחוריהן.
אבל מה ל"תחפשות" ו"למסכות" ולעולם הצמחים
ובעלי החיים? ומדוע בטבע הם כל יום מתחפשים,
וכל יום חוגגים את חג הפורים?
לעומת בני האדם ,בעלי החיים והצמחים ,מסווים
את צורתם האמיתית ,פושטים ולובשים צורה,
מחקים צורות "מתחפשים" וזאת על מנת לשרוד
היינו ,להתמודד עם תנאי בית הגידול בו הם חיים.
ההישרדות מחייבת להשיג מזון או להימנע
מלהפוך למזונו של בעל חיים אחר .האפשרות
לשרוד היא המניע העיקרי ביותר בטבע .מי שאינו
מצליח לשרוד-נכחד.
התחפושות בטבע הן לשם:

הרתעה

הסוואה

אזהרה

רמייה

בתנועות
שימוש
קולות,
פתאומיות,
צבעים עזים המתגלים
לפתע ,הגדלת הנפח ע"י התנפחות והסתמרות,
מפחידים ומרתיעים טורפים .רעמת האריה מגדילה את
נפח ראשו וגופו משמשת אמצעי התרעה לבע"ח שבאים
ומנסים להשתתף בסעודה של טרף שלו או לטרוף אותו.

הרתעה

לזחל זנב הסנונית יש עיניים מדומות בקדמת גופו
ומאחורי ראשו האמיתי יש איבר דמוי לשון של נחש,
צבעו אדום עז .כשמנסים לטרוף אותו הוא שולף "לשון
אדומה דמויית נחש" ומנופף בו מול האויב .יחד עם
השליפה נפלט ריח מצחין המחזק את כוח ההרתעה
שלו.

הסטה

עולם התחפושות בטבע גדול ומגוון .לא אוכל לכבוד
חג פורים הקרוב לעמוד על כל המגוון ,ואביא דוגמא
אחת או שתיים מכל תחפושת.

המשך בעמוד הבא
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צחיחן

לפרפרים יש על הכנפיים כתמים מוסתרים דמויי
עיניים שנחשפים עם פריסת הכנפיים רק כאשר
מתקרב טורף .לטורף נדמה שהוא מתקרב לבעל חיים
יותר גדול ופעמים רבות נמלט.

טבעית זוטית

א' אדר ב' התשפ"ב 4.3.2022

צילמה נעמי סיון
סרטביש הפרחים נמצאת על כותרות של פרחים .היא
אינה אורגת קורים .כדי לצוד היא מבלבלת את טרפה
ומשנה את צבעה בהתאם לצבע הפרח עליו היא עומדת.
חרקים הבאים לאסוף את הצוף או האבקה מהפרחים
אינם מבחינים בה ,מתקרבים ונטרפים.

סטירית פקוחה
פפפפפפפפקוחה

בעלי חיים רוצים
ולהיעלם
להסתתר
הם
טורף.
מעיני
"מתחפשים" בצורתם ,בצבעיהם ובהתנהגותם
לאבנים ,לעלים ,לגזעי עץ .בדרך זו הם נבלעים
בסביבתם והופכים ל"רואים ואינם נראים".
ההסוואה המוצלחת מגדילה את סיכויי
ההישרדות שלהם.

הסוואה

בעלי חיים רעילים ,עוקצניים או
ארסיים מבליטים ומפרסמים
תכונות ארסיות באמצעות
צבעי אזהרה עזים :אדום ,צהוב ,כתום שחור ולבן .טורפים
נרתעים מנושאי צבעים אלו ,לומדים להתרחק מהם
ולהימנע מלאכול אותם .בעלי חיים לא ארסיים גם כן
משתמשים בצבעים אלו כדי להסיט עצמם מהטורפים.
למשל הסלמנדרה

הזהרה

צחיחן נאה קופא על מקומו ונצמד לקרקע .צבע
גופו כצבע הקרקע בה הוא חי וצורתו כצורת
הענפים שסביבו .הצחיחן יברח רק באין ברירה.
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למשל :אומפלוס סורי

א' אדר ב' התשפ"ב 4.3.2022
סחלב מצויר מחקה את הזמזומית המצויה,
ו"משתמש" במאביקי הזמזומית להאביק גם את עצמו.
הסחלב המצויר הם רמאי ,פרחיו אינם מייצרים צוף
והאבקה שלהם אינה ניתנת לאיסוף לצורכי מאכל על ידי
החרקים המאביקים .לעומתו הזמזומית מייצרת צוף
הנאגר בבסיס צינור הפרח .הסחלב המצויר (חסר
הגמול) "מתחפש" לזמזומית מצויה (המציעה גמול).
על
טרמפ"
"תופס
הוא
מכך
כתוצאה
מאביקי הזמזומית
המתפתים לבקרו כאילו היה צמח "הגון" ה"משלם"
למבקריו תמורת שרותיהם.
אמנם המאביק מבקר בעיקר בזמזומית ומידי פעם
"נתקל" בסחלב המצויר .מאחר ואינו מבחין בינו ובין
הזמזומית ,אבקיות הסחלב נדבקות לראשו הן במצב
"היכון" למקרה שיבקר בעוד סחלב מצויר ,ואז יאביק
אותו למרות שבדרך ביקר בכמה פרחי זמזומית .הדמיון
האופטי שבין המחקה והמודל הוא הגורם ל"טעויות"
המאביקים ,שרואים את שני מיני הפרחים באופן
דומה וטועים ביניהם כשהם פורחים באותו בית גידול
ובאותה עונה.
מה היתרון בלהיות רמאי? מה משיגים באמצעות
הרמייה (מימיקרי)
פרח רמאי חוסך משאבים ואנרגיה הדרושה לייצור צוף
ו/או אבקה ומושך מאביקים גם בלי שנותן להם גמול.
מאביקים שאינם מבחינים בין שני המינים מבקרים גם
את הפרחים נותני הגמול וגם את פרחי הצמח הרמאי.
בכך מאפשרים גם לרמאי האבקה והפרייה הדדית ,עם
היתרון שלה ,לעומת ההאבקה והפרייה עצמית ,שהיא
בעצם "נישואי קרובים".

פרחי הדבורניות מחקות
נקבה
ממין
דבורים
באמצעות ציור של דבורה
על עלי הכותרת של הפרח .בכך גורמים לזכרים של
דבורים להתרגש מינית ואגב כך להאביק את פרחי
הדבורנית.

רמייה

בתמונה:
דבורנית

בתמונה סחלב מצוייר
בעמוד הבא זמזומית מצוייה
הסוף בעמוד הבא
בתמונה זכר של דבורה מאביק את הדבורנית
13
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א' אדר ב' התשפ"ב 4.3.2022

זמזומית מצוייה

" משנכנס אדר מרבין בשמחה "...
ושירים ,יכולים להיות שמחים
ומשמחים"...
ממליץ החודש על שיר מס' 20
באלבום "עדעדי הרוח",
הנקרא" :שירי" (השירים שלי).

ִׁשירי – איל אלף Ayal Alef -
הגיגי מלות ִּש ַירי
נלקטים בשדות הּבַ ר

הסטה

בעולם החי יכולתו של בעל
חיים גדול לשרוד ,גדולה
מזו של בעל חיים קטן.
עיניים גדולות מעידות על
בעל חיים גדול .בע"ח קטנים פיתחו כתמים בצורה של
עיניים גדולות המושכות את תשומת ליבו של הטורף
לעיניים המדומות ובכך מצליחים להרתיע חלק
מהטורפים או להסיט את תשומת לב הטורף מהעין
האמיתית המצויה בראש החיה ומונעת פגיעה בו.

ימי
משחר מתת ַ
והדר.
נשמתם צוף ַ
שמי לילות שטופי ירח
עת יסעירו כוכבים
ליהבי כאח אורח
גור סודם בדמי נותבים.
ועטים שירי כרוח
נפעמים שלוחי כנף
כחלום נפרש פתוח
בחלוף לילו ביעף

אפשר להגיע לביצוע השיר
המילים וכל הפרטים הנלווים
באמצעות הקלדת
איל אלף  / Ayal Alefביוטיוב
כל טוב והאזנה ערבה

עולם התחפושות בטבע הוא מופלא ומסקרן ,ומהווה
סביבה חווייתית ,המאפשרת לפתח ,להרחיב
ולהעמיק את הידע במדעי החיים לחיינו אנו.
התחפושות של צמחים ובעלי החיים התפתחו במהלך
תהליכים אבולוציוניים ארוכים ,לצורך קיום והישרדות
בתנאים משתנים של בתי הגידול כתוצאה של
השינויים האקולוגים החלים על פני כדור הארץ.
אפשר ורצוי להשתמש בפתרונות שהתפתחו במהלך
האבולוציה אצל הצמחים ובעלי החיים לצרכינו אנו
(מלבד שיטת הרמייה) ,כאשר אנו שומרים על טביעת
רגל אקולוגית בכך שנותנים דעתנו על שימוש מושכל
במשאבי הטבע.

סוף
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זה היה בחודש אדר א
קבלת שבת 4.2.22

אייל ישפה :בקבלת השבת הפעם עסקנו בגורדון
עם מלאת  100שנים למותו.
אהרון דוד גורדון עלה בגיל  48לארץ ישראל ועבד
יחד עם החלוצים הצעירים .האמין בשיבה אל
הטבע ובעבודה עברית.

הצגנו את הקושי העצום ברב גילאיות דרך הסיפור
על משה רבינו שמגיע לבית מדרשו של רבי עקיבא
ולא מבין את השיח שם .מצד שני הצגנו את הצורך
הקריטי ברב-גילאיות מנקודת ראותו של פרופסור
יעקב מלכין כפי שמופיע בפרו את איכות החיים
ותחיית הקהילה.

גורדון תמיד היה קשוב לצעירים והיה עבורם דמות
מופת ומקור לחיקוי .פילוסוף אוטודידקט ,ועובד
אדמה .זנח את הדת ,אך המשיך להאמין באלוהים
תודה רבה לכל המשתתפים בקבלת השבת .תודה
גדולה לנירה על השירים והטקסטים ,תודה לגילה
על טקסטים נוספים של גורדון .תודה לדולי על
השירה המקסימה ,תודה לאיתן על ההובלה
המוסיקלית ,תודה לכל הקוראות והקוראים ותודה
לכל מי שהשתתף.

11.2.22

בכל יום שלישי) פילאטיס עם נורית ,על הדשא
ליד עמק החולה  ,21מודיעין .מוזמנות ומוזמנים.
נא להגיע עם מזרון.

הנחה יונתן .על הליווי המוזיקלי היה איתן הבלתי נלאה.
בין השירים וקטעי הקריאה מ"מסכת קבלת השבת" של
קהילת רעים ,המשתתפים סיפרו מהי השבת עבורם.
בהמשך ,בקשר לפרשת השבוע "תצוה" שעוסקת בבגדי
הכהנים ,התייחסו המשתתפים לבגדים המפוארים של
הכוהנים ,בעד ונגד ושיתפו בעניין הבגדים איתם הם
מרגישים נח ועל אלו שלא ילבשו לעולם.
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 13.2.22סרטים משני צִׁ די העדשה
במסגרת התכנית "בית העם סרטים – משני צִּ ֵדי
העדשה" התקיים מפגש ושיח אונליין מיוחד בין
הקהילות הישראליות' :רעים'' ,ניגון הלב' ויה"ל עם
קהילת 'דרכי נועם' מטורונטו ,קנדה .השיח היה
אטעTateh ,
בעקבות הסרט הקצר ( 25דקות) – ָט ֶ
בו צפינו כולנו יחד.
השיח הופק והונחה על ידי המחלקה לארגון וקשר
עם ישראלים  -ההסתדרות הציונית העולמית
אייל ישפה :מאוד אהבתי את הסרט .רן ,חסיד
ברסלב ,שבמבט ראשון נראה היה לי תמהוני ,במבט
שני נראה לי כריאליסט שמכניס עצמו באופן מודע
לאקסטזה .נגמר לו הדלק ,נגמרת לו הבטרייה
בסלולארי ,זה לא מונע ממנו לסייע לרוכב האופניים
ולשוחח באופן כל כך רך ואינטימי עם הבן/הבת שלו.
עצוב היה לראות שהקשר עם האב ,הנוקשה,
מתחדש כל כך מאוחר ,בגלל אי היכולת של הבן
להתמודד ושל אביו להכיל ,ומלווה אותי המחשבה
שאת הנכד/ה הסב כבר לא יראה/יכיר .השחקן
הראשי ,אגב ,הוא בנו של הרב פרומן ז״ל.

כרגיל בקבלות השבת ,שרנו ,קראנו והדלקנו נרות.
בהנחיית אייל שהתייחס לפרשת השבוע "כי תישא"
ולעובדה שמסופר בה על בצלאל שהוטל עליו לעצב
את המשכן ,המנורה ובגדי הכוהנים ,המשתתפים
הוזמנו לספר על אמן  /אומן שהשפיע עליהם .וכמובן,
ברכנו על היין והחלה וסיימנו עם שמונת בתי השיר
"אני מאמין" (שחקי שחקי).

22.2.22

נורית בן עמי :המפגש הערב היה מרגש והסרט
מדהים
דולי בנמן :הסרט והדיון במפגש היום היו מעניינים
ומעוררי מחשבה
רון בן יעקב :סרט שלוחץ על בלוטות הסימטיה
ורגש אשמת היידישקייט ומסתיר בגלוי את הקרע
במשפחות שמביאה חזרה בתשובה ,במיוחד
לחבדניקיות ,שעל לוויניה (למשל ריקודי שייח
ג'ראח היום) מאיימת על מרקם הישראליות
השברירי
נורית בן עמי :החזרה בתשובה "גורמת לקרע"?
או הפוך ,למשל ,כמו בסרט?
ציקי אוד :אני נפלתי לאיזה חדר שבשביל לשבור
את השתיקה דיברו הרבה מעמק יזרעאל ועוד רבה
יותר מכולם כדי לשבור את השתיקה.
יונתן אלתר :בחדר שלנו ( )1היו הרבה דיבורים.
רון ,ציפי ,נורית ונעמי מקהילתנו ,הביעו דעתן .גם
אני רציתי לדבר אבל נגמר הזמן.

בשיח דיברנו על משמעותו של דיאלוג ועל
ההבדל בינו לבין שיח של מונולוגים .ניסינו לברר
לעצמנו את ההמשגות של בובר אודות צמדי
המלים שטבע :אני-לז ואני-אתה.

אייל ישפה :גם בחדר שלנו ( )2התפתחה שיחה
מעניינת וטובה.

המשך בעמוד הבא
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מגיע בקרוב

Coming Soon

מזג אויר חורפי הביא מעטים ("היפים והאמיצים")
לקבלת השבת .איתן המתמיד הגיע עם האקורדיון
הוסיף חם ושמחה .בהנחיית אייל לא התעלמנו
מהקרבות באוקראינה ופתחנו עם שיר של ביאליק
שנולד שם .בעניין פרשת השבוע "ויקהל" .אייל
גילה לנו שמהשבוע עד פסח קוראים ארבע פרשיות
נוספות .מתחילים בפרשיית "שקלים" המדברת על
תרומת חצי שקל .וסיפר ,למה תורמים? למה המס
שוויוני? הדלקנו נרות ,ברכנו על הלחם והיין.
קיבלנו את השבת!

המעוניינים להשתתף:

 26.2.22ביקור במוזאון החשמונאים במודיעין

 . 1יקבלו מאיתנו את השם והטלפון והכתובת של
המקבלים את המשלוח שהם יכינו ,וייתאמו
איתם את תוכן המשלוח (האם הם ישמחו לקבל
מרק ,פשטידה או סלט והאם ישנן מגבלות
תזונתיות)
 . 2בימים רביעי או חמישי  16-17במרץ ,הם יביאו
(לאחר תיאום טלפוני) למקבלים לביתם את
משלוח המנות!

בגלל הגשם ,במקום הטיול שתוכנן נפגשנו במוזאון
החדש שנפתח במע"ר .שמענו על מטרת הקמתו,
צפינו במופע אור קולי "מטלטל" .חשוב להכיר!
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חודש טוב!
צילמה מהבית שלה :נורית בן עמי
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