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אייל ישפה

חלפה שנה מאז התחלנו להוציא לאור את 

' וזו הזדמנות מצוינת להודות ליונתן על ה'רעיתון

ההתמדה ולציין עד כמה אנו נהנים מכישרון 

הכתיבה והעריכה שלו ברעיתון שלנו. לאורך 

השנה למדנו גם איזה מראיין מוכשר אתה. כל 

הכבוד! כל המרואיינים והמרואיינות ציינו את 

 הרגישות הרבה בה אתה פועל. יישר כוח!

ראש חודש ניסן, שהוא  אנחנו מציינים היום את

הראשון בחודשי השנה על פי התורה, "החודש 

הזה הוא ראש חודשים וראשון הוא לכם לחודשי 

(, וכך היה נהוג בימי בית 2השנה" )שמות, י"ב, 

ראשון. השם ניסן, משמעו ניצן, ואכן חודש ניסן 

מסמל את תחילת האביב שופע הפריחה בשלל 

 גוונים וצורות מרהיבות.

 

ח, שחל בניסן, נקרא גם חג החירות. חג הפס

דוגמא מאלפת למשמעותה של החירות תרם לנו 

נתן שרנסקי שישב בכלא הסובייטי תשע שנים 

בשל פעילותו לטובת מסורבי עלייה בברית 

המועצות. בספר אוטוביוגרפי שכתב )'לא אירא 

רע'( סיפר שרנסקי את שאמר לשופט שגזר את 

 דינו להישלח לסיביר:
ני השופט חושב שהנך חופשי! "אתה אדו

אתה חושב כך כיוון שלאחר שייגמר 
המשפט תלך לביתך ואילו אני אהיה 

  .המשועבד, כיוון שאלך לכלא לזמן רב
אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן 
החורין האמיתי! אמנם גופי יהיה 
משועבד, אבל רוחי, היא תישאר 
חופשית, כיוון שארגיש שלא נכנעתי 

ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לגזרותיכם 
לך השופט קבעו מראש מה לומר! גופך 
אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע 
לפי אמונתך. רוחך משועבדת וזה חמור 

 פי כמה."
 

הרב קוק התייחס לשאלת ההבדל בין עבד לבן 

 (:158חורין וכתב כך )מאמרי הראי"ה, עמ' 

 
" ההבדל בין העבד ובן החורין איננו רק 

במעמדם החברתי, שהאחד  ההבדל
משועבד למישהו אחר והשני איננו 
משועבד. אנו יכולים למצוא עבד 

בן חורין  –שברוחו הוא בן חורין, ולהפך 
שרוחו היא רוח עבד. החירות האמיתית 
היא יכולתו של האדם להתעלות ולהגיע 
אל הגרעין הרוחני והמוסרי שטמון בתוך 

רוחו עצמו. ַמֲעָלה זו אינה מצויה במי ש
רוח עבד. אדם כזה אינו פועל מתוך 
תחושותיו הפנימיות העצמיות, אלא על 
פי מה שנחשב לדבר יפה וטוב בעיני 
אנשים אחרים שיש להם השפעה עליו. 
אדם כזה נשלט על ידי תכונות או מעשים 

 של אדם אחר ואינו שולט בחייו".
ראש חודש ניסן נמצא באמצע הדרך בין פורים 

)י"ד ניסן(. בין הניסיון להשמיד )י"ד אדר( לפסח 

אותנו כעם, כמסופר במגילת אסתר לבין סיפור 

היווצרותנו כעם, תוך מעבר מעבדות במצרים 

להיותנו בני חורין בארץ ישראל, כמסופר בהגדה 

 של פסח. 

השנה נקודת המבט הזו מועצמת עוד יותר בשל 

האירועים המתרחשים לנגד עינינו בעולם. סוגיית 

תעוררה ביתר שאת בעיקר בעקבות הפליטים ה

המלחמה של רוסיה באוקראינה. אוקראינה, 

שנתפסת על ידינו כמדינה מערבית דמוקרטית, 

הפכה ביום אחד לגיהינום עלי אדמות. ערים 

חרבות, בניינים הרוסים ואנשים חסרי בית. 

מיליוני אוקראינים הפכו פליטים בארצם, והם 

קשה לסיוע מתדפקים על שערי מדינות העולם בב

 והצלה. 

 

 המשך בעמוד הבא
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 המשך – חודש ניסן

יש טענה שאסור לנו לשכוח מה עשו האוקראינים 

במלחמת העולם השנייה ליהודים. אני, שאת כל 

משפחת סבי רצחו אוקראינים, מסכים שאסור לנו 

לשכוח זאת, ובאותה נשימה אסור לנו גם לחבר 

זאת למציאות הנוכחית באוקראינה. אזרחי 

אוקראינה לא צריכים לשלם על פשעי הוריהם. 

 מה גם, שהיו ביניהם גם מצילי יהודים.

בימים אלה אוקראינה נלחמת על חירותה, וליבנו 

עם הפליטים הרבים. המראות מאוקראינה 

קרובים לליבנו גם משום היהודים במדינה וגם 

משום הדמיון לנו, אזרחים לבנים מערביים. 

פשרת רק לחמשת ועדיין, מדינת ישראל מא

אלפים פליטים אוקראינים להיכנס לגבולותיה. זו 

הזדמנות לבחון עצמנו במראה ולראות האם אכן 

מדינת ישראל אינה יכולה לאפשר ליותר פליטים 

למצוא בה מחסה? והאם אין מקום בישראל גם 

 לפליטים שחורי עור מאפריקה? 

היותה של מדינת ישראל ריבונית מחייב לראשונה 

לפיים שנה לבחון את יחסינו כיהודים אל מזה א

העולם. לראשונה זה אלפיים שנה אנו נמצאים 

בעמדה מחייבת. על אחת כמה וכמה לאחר 

שעברנו רק לפני שמונים שנה את השואה. אינני 

מפחית מחשיבותה של מדינת ישראל כבית 

ומקלט לכל יהודי העולם ומהקדימות שאנו רוצים 

יקר על רקע השואה. להעניק ליהודים בעולם, בע

ויחד עם זאת, כהומניסט, אני חש שיש לנו עוד 

דרך לעבור בכל מה שנוגע להגנה על זכויות 

 האדם.

 

"מנהג בכל ישראל שבימים הראשונים של ניסן 

גובים 'מעות חטין' מכל בני העיר. ונהגו מנהג זה 

לפני הפסח לא משום מצוות צדקה, שהרי מצוה 

סח, אלא משום חירות זו נוהגת בכל השנה כמו בפ

נהגו בו. שאפילו כבר קיים אדם מצוות צדקה 

כהלכתה, אין הוא מרגיש חירות בנפשו אם הוא 

יודע שבסמוך לו נמצאים רעבים שאין להם מה 

  יאכלו.."

 )ספר התודעה, אליהו כי טוב(.

 

מידי שנה אנו חוזרים ומזכירים לעצמנו כבר 

 ן היינו שלושת אלפי שנים שלפני היותנו בני חורי

 

 

עבדים במצרים. אזכור זה נועד לשמר את 

-רגישותנו לזכויות אדם באשר הוא אדם. "ְוֵגר לֹא

ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים" -תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו  ִכי

(. הרב שמשון רפאל הירש, 20)שמות, כ"ב, 

 בפירושו לפסוק זה כותב:

"כל אסונכם במצרים זה, שהייתם "גרים" 

ם, ובתור שכאלה לא הייתם זכאים, לפי ש

השקפת העמים, לאדמה, למולדת, 

לקיום... הייתם משוללי זכויות במצרים, 

וזה היה שורש העבדות והעינוי שהוטלו 

עליכם. על כן הישמרו לכם פן תעמידו את 

זכויות האדם במדינתכם על יסוד אחר 

מאשר האנושיות הטהורה, שהיא שוכנת 

א אדם. כל קיפוח בלב כל אדם באשר הו

של זכויות האדם יפתח שער לשרירות 

 וא שורש כלה –ולהתעללות באדם 

 .תועבת מצרים"

בפירושו להגדה של פסח כותב הרש"ר הירש כי 

רמת משפטה של מדינה נמדדת לא לפי זכותו של 

האזרח והעשיר, אלא לפי זכותו של הֵגר נטול 

ההגנה. השוואת הֵגר לאזרח היא קו יסוד במשפט 

העברי. במשפט העברי, לא המולדת מעניקה את 

זכויות האדם, אלא זכויות האדם מעניקות מולדת! 

אין המשפט העברי מבדיל בין זכויות האדם לבין 

 זכויות האזרח.  

אני מציע שבצד חגיגת חירותנו במהלך ליל הסדר 

הקרב ובא, נקדיש גם מחשבה לאותם עשרות 

ות. אשמח מיליוני בני אדם בעולם שנעדרים חיר

לרעיונות שלכם כיצד ראוי לשלב זאת בשולחן 

 הסדר.

 .מאחל לכולנו חג חירות משמעותי ושמח
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יונתן    פתיח

 

 ְמְרַרת מריופול

 היא אחת מעשרת הערים הגדולות מריופול

ונחשבת למרכז חשוב של תעשייה  באוקראינה

וכלכלה בייחוד בשל תעשייה כבדה מפותחת: ייצור 

ענפי כלכלה מתכות, מכונות, כימיה וכדומה. 

ייצור מתכות, ייצור  -מפעלים  56-כ עיקריים: 

מנועים, ציוד חקלאי, אוניות, מזון ועוד; סך ערך 

  $מיליארד 7.4-כ -עשייתי הייצור הת

 שתי :מריפול היא גם מרכז מדע תרבות

 תיאטראות ,מכוני מחקר 10-אוניברסיטאות, כ

 ספורט: כדורגל, כדורסל   יובתי קולנוע וגם מרכז

נמל נמל ים גדול על ים אזוב.  מריופולל

יוצאות ממנה גם רכבות   רכבות, בינלאומי תעופה

רכבות חשמליות יומיות למוסקבה, יש בה גם 

 ,טרוליבוס קווי ,קווי אוטובוס 80 -כ פרבריות

 .מוניות ,חשמלית קווי

(.  ויש 2014תושבים ) 460,000-מונה כ מריופול

 בה קהילה יהודית משגשגת.

 

, יום יום, מאות אלפי אנשים קמים מריופול

לעבודה, וחוזרים מהעבודה לביתם, עושים כלים, 

עושים אהבה. עשרות אלפי ילדים הולכים לגנים ו

יוצאים לגינות, מתנדנדים על נדנדות, ולבתי הספר, 

אלף סטודנטים הולכים  20 -כמתגלשים במגלשות. 

ללמוד באוניברסיטאות המקומיות, אנשים הולכים 

ון, צופים או משחקים כדורסל, כדורגל לתאטר

וטניס, שוחים בבריכות השחייה. רוקדים ריקודים 

מטיילים לאורך סלונים, משתתפים בקונצרטי רוק, 

בבתי במסעדות ויושבים הנהר, קונים בקניונים, 

 …קפה, רואים טלוויזיה

 

 

באותו יום  2022במרץ  24כל זה היה נכון עד ה 

הצבא הרוסי פלש לאוקראינה ותוך כמה ימים, 

  -בהפצצות מטוסים, בטילים, בארטילריה ובטנקים 

 הגדולה והשוקקת חיים.הזו, העיר החריב את העיר 

 

בתים נהרסו, אנשים איבדו את בתיהם, אנשים נהרגו, 

או נפצעו, אין מים, אין חשמל, אין דלק, אין תרופות, 

הופגזו.  -נויות, בתי חולים ובתי ספר אין מוצרי יסוד בח

התעשייה שותקה, הנמל יבש, המטוסים, הרכבות 

נדמו, אנשים לא הולכים לעבודה ולא  –והאוטובוסים 

חוזרים ממנה, לא עושים קניות, לא עושים ספורט ולא 

עושים אהבה. צררו מעט ציוד, נתנו יד לילדים וצועדים 

 פליטים. 460,000אל הגבול 

מריופול! עיר חיה ותוססת בגודל של תל היום אין 

 תושבים( הפכה לאיי חורבות  469,000אביב )

אפשר לכבוש מדינה  2022המחשבה שבשנת 

 מפחידה אותי. –עצמאית והעולם הנאור שותק 

אבל זו לא מחשבה, זו מציאות. המציאות שבה בשנת 

אפשר לכבוש ולהרוס עיר מודרנית ומפותחת  2022

בים,  והעולם המודרני מצלם, בת חצי מיליון תוש

מפחידה  –מדבר, מאיים אבל לא ממש נוקף אצבע 

 אותי נורא.

היא רק אחת הערים שנהרסו, שלושה מיליון  מריפול

פליטים שנודדים עם שקיות בקור של מתחת לאפס 

 מזעזעת אותי. –והעולם יושב בחיבוק ידיים 

 

 המשך בעמוד הבא

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%9E%D7%9C_%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%9E%D7%9C_%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%9E%D7%9C_%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
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 המשך - ְמְרַרת מריופול

סרטי קולנוע על איש רשע שרוצה להשתלט אני זוכר 

על העולם, רוצה לפוצץ את כולם. בסרטים שראיתי 

מן או ספיידרמן והציל את הופיע ג'ימס בונד או סופר

למה אף  ?אם אין באמת, אנשים כאלההעולם. גם 

 אחד לא עוצר את הדב הרוסי?

 

ההרס במריפול, בערי אוקראינה וחוסר האונים של 

, פוגע לישאת האופטימיות הורס  –העולם 

 בתמימות שלי.

אני מנסה לדמיין דיווח על עיירה מזרחית לתל 

עיירה  תושבים 100,000אביב, עיירה קטנה של 

מופגזת  חדשה שהוקמה לפני עשרים וחמש שנה, 

בטילים ופצצות מהאוויר, מארטילריה  שביערות 

המקיפים אותה, טנקים מסתובבים ברחובות, 

? מה עושים ,אין חשמל, אין מים ויורים לכל עבר,

מה יהיה  בתי הספר הופגזו, מה יהיה עם הילדים?

אמנם העיירה מה יהיה עם כולם?  ?עם הקשישים

לא רחוקה משדה התעופה הבינלאומי אבל הוא 

כבר מזמן משותק. שתי תחנות הרכבת בעיירה, 

 …חרבות וגם פסי הרכבת המובלים אליה הופגזו

 מה נעשה? 

 לאן נלך? 

 אם נמלא בקבוקי מולוטוב?ה

 סליחה שהפחדתיסליחה שנסחפתי, 

 חייב לשתף מישהו, במקרה זו את / זה אתה

 

 אבל למה, שוב העולם שותק?

 חג פסח שמח!

 

 יונתן אלתר

 

איתות של חמסינים מגיע קצת 

 מוקדם...

וניקיונות חג הפסח כבר ממש 

 בשיאם...

 עוד רגע והירוק יעלם כמו לא היה...

לק ח  –לשבוע של מצות ונכנס 

 מההוויה...

 

 אז...

 לכבוד הכינרת שממש התמלאה

 ולכבוד האביב, הלבלוב והפריחה

 לכבוד החג, הניחוחות והמנהגים...

 ו...בעיקר, לכבודנו כאנשים מיוחדים...

 נברך ונתברך

 בֵחירּות, בטחון ושלום...

 שנוכל רק לשמוח ולהמשיך ולחלום...

 ירוחשנהנה מחופש, טיול, או א

 ונשמור על האמונה וקור הרוח.

 בעלון זה:      

o 1                                        שער 

o 2                 יעוד הקהילה 

o  3             . אייל    ניסןחודש 

o 4    יונתן        מררת מריופול , פתיח 

o  6               אקלהפגישה אישית עם 

o 11          גילה אלון ליל הסדרמרור ב 

o  13               אייל אלף –שיר החודש     

o  14      רעים בק' באדר אירועי חודש   

 

 

 מפיק ועורך: יונתן אלתר

 ישפה  עיצוב שערים והזמנות לאירועים: מיכל

 אייל ישפה :ייעוץ והגהה 
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 פגישה אישית 
 עם 

אקלה )לאה אקשטיין(

 הורים

אמי ז"ל נולדה בצ'רנוביץ )כיום עיר באוקראינה, 

בעבר הייתה תחת שלטון רומניה וקודם לכן, בעת 

-שאמא נולדה הייתה חלק מהאימפריה האוסטרו

נולד  . אבי ז"ל1936הונגרית( ועלתה לארץ בשנת   

. 1939וב( בפולין ועלה לארץ בשנת 'שבריישא )ז

הורי עלו לארץ לפני המלחמה, אבל מרבית בני 

משפחתם נשארו באירופה ונספו בשואה. בשנת 

התגייס אבא לבריגדה היהודית ושירת  1940

 באיטליה. 

אמצעים. אמא שבמקצועה -משפחתי הייתה דלת

 הייתה סייעת לרופא שיניים, מקצוע שלמדה עוד

בחו"ל, הייתה עקרת בית אחרי שנולדנו אחי ואני 

משום שלא יכלה להסתייע בעזרת בני משפחה, 

שכאמור נספו באירופה. רק אחרי שהתבגרנו חזרה 

אמא לעבוד במקצועה. אבא עבד בעבודות 

מזדמנות שונות, בשלב מסויים הייתה לו מכבסה, 

אחר כך חילק עיתונים ובשלב אחר היה חלבן 

החלב היה בבקבוקים, וחילק )בתקופה שבה 

בקבוקי חלב לבתי התושבים(. למרות שמעולם לא 

למד )להוציא לימודיו כילד ב'חדר'( הוא היה 

אוטודידקט עוד מילדותו וקרא את מיטב הספרות 

ספרות, היסטוריה,   -הקלאסית בכל התחומים

פילוסופיה, ואפילו ביולוגיה של אריסטו. בבית היו 

ולם לא ראיתי את אבא בלי יותר ספרים מאוכל. מע

ספר ביד, הוא ניצל כל רגע פנוי כדי לקרוא וללמוד. 

מכרים בני עירו סיפרו לי שגם כילד הוא היה כזה. 

 קיבלתי ממנו את אהבת הידע.

גם אמא אהבה מאד ללמוד, במשך כל חייה היא 

התמידה ללמוד עברית ותנ"ך והקדישה לכך כל 

בה גם לטייל, רגע פנוי, אבל בניגוד לאבא היא אה

 לשמוע הרצאות, לראות הצגות וללכת לים.

התשובה היא להכיר  -לשאלתך על החמצת חיי 

יותר את הורי כבני אדם. אני יודעת עליהם מעט 

מאד, הייתי עסוקה בתוך עולמי ולא כל כך 

התעניינתי בעולמם. למרות שהיה לנו קשר מאד 

אוהב וחם היה פער דורות עצום. ההורים של היום 

 שבה גדלים ילדיהםגדלים באותה סביבה ותרבות 

 

כמעט חברים שלהם. אצלנו ההורים היו ולכן הם 

 הורים, לא חברים שלנו.

, בעת שירותו הצבאי בצבא הבריטי, כתב 1940בשנת 

אבי באידיש יומן אישי בן מאות עמודים וכן  מחזה על 

משפחה יהודית בגרמניה בערב השואה. אבא כתב את 

, עוד לפני השואה, ודי ניבא את 1940המחזה בשנת 

 ת לאחר שנים ספורות. מה שעתיד היה לקרו

למרות שידעתי על קיומם של היומן והמחזה שכתב 

אבא מעולם לא שאלתי אותו על כך ולא ביקשתי 

שיתרגמם עבורי. היום אני מחפשת מי שיוכל לתרגמם 

 עבורי.

 ילדות

נולדתי וגדלתי במרכז תל אביב, רחוב דיזנגוף בין רחוב 

ון(. הורי גורדון לשדרות קרן קיימת )היום שד' בן גורי

היו מסורתיים ולכן למדתי בבית ספר דתי גם ביסודי 

)למדתי בבי"ס "דיזנגוף" שאינו קיים עוד כיום(, ובתיכון 

ראלית. כשהייתי  –צייטלין. למדתי במגמה ביולוגית  -

עברנו לגור בגבעתיים אך כל עולמי המשיך  16בת 

 להתנהל בתל אביב כמקודם.

מדריכה שלי בבני . ה18הייתי בבני עקיבא עד גיל 

עקיבא הייתה שרה פריש )אז נקראה גורטנברג( 

)לימים הייתה השופטת הצעירה ביותר בארץ, בבית 

משפט השלום בפתח תקוה ואחרי פרישתה מבית 

המשפט הקימה את המרכז האקדמי "שערי משפט" 

בהוד השרון(. המדריכה שרה הטמיעה בנו המון 

שעוררה ערכים חינוכיים חברתיים, הן בדיונים 

בפעולות בתנועה והן בכך שגייסה אותנו לפעולות 

חינוכיות גם מחוץ לתנועה: בשבתות הלכנו -חברתיות

ברגל מתל אביב ליפו לעשות פעולות חינוכיות עם ילדי 

יפו, ולהוות אלטרנטיבה למסיון הנוצרי שניסה למשוך 

אותם. באמצע השבוע, אחרי הלימודים היינו נוסעים 

 ון בפנימיה בעין ורד. לחנוך ילדים בסיכ

במסגרת בני עקיבא טיילנו המון בארץ, עם התרמיל 

 על הגב, מחנות קיץ ביערות הארץ, היו הרבה פעולות

 

                                              

 

 המשך בעמוד הבא                                            
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 המשך -פגישה אישית עם אקלה 

תקופה של הכרת השדה והמחנאות. בקיצור הייתה 

של ילדות ונערות עמוסת פעילויות וחוויות. התיכון שבו 

למדתי "צייטלין" נחשב לבי"ס מאד יוקרתי ואליטיסטי 

שברר בקפידה את תלמידיו ותלמידותיו, אבל את עיקר 

 עקיבא. -החינוך שלי ספגתי בבני

בתום הלימודים, העדפתי להתגייס לצבא, ולהיות 

די, למרות מורה חיילת  בבית ספר שדה בעין ג

 התנגדותם של הורי ומורי בביה"ס.

 

 שרות צבאי: מורה חיילת בבית ספר שדה עין גדי

בכיתה י"א התוודעתי לראשונה למושג "בי"ס שדה" 

כשטיילנו באזור ירושלים בהדרכת מדריכה מבי"ס 

שדה הר גילה. "נדלקתי" על הרעיון והחלטתי שכך 

 יהיה גם שרותי הצבאי. 

עם  יוסי פלדמן )"יוסי הערבי"(  נפגשתי לראיון אישי

שהקים וניהל את בית ספר שדה עין גדי. במשרדי 

החברה להגנת הטבע. כששמע שאני דתיה הבהיר 

לי יוסי שמאחר שהרבה פעילויות של בי"ס שדה 

אין על מה לדבר וקם ללכת. אני  -מתקיימות בשבת

לא יודעת כיצד גייסתי אומץ באותו רגע אבל 

והוא אכן קיבל אותי וכיבד  הצלחתי לשכנע אותו

מאד את הדרך שלי ולא הצטער על כך. ואחרי 

התקדים שלי הוא המשיך לקבל מדריכים ומדריכות 

 דתיים ודתיות. 

עם תום שנתיים של שירות צבאי, ביקש ממני יוסי 

להישאר שנה נוספת ובנוסף להדרכה לערוך גם 

ספר של קובץ מאמרים על ים המלח ומדבר יהודה. 

ר לי "תראי שבעוד הרבה שנים תהיי גאה הוא אמ

"  20שערכת את הספר הראשון שלך כבר בגיל 

שנים לאחר שקובץ  50ואכן עד היום כמעט 

המאמרים יצא לאור, אני שומעת ממורי דרך 

שהספר הזה הוא התנ"ך שלהם לאזור הזה, ואני 

 אכן גאה בו מאד. 

תקופת בי"ס שדה עין גדי הייתה התקופה המכוננת 

יי, אני חושבת שאני חייבת לתקופה הזו את של ח

כל מה שהתפתחתי להיות, את האהבה והחיבור 

העמוק שלי לטבע, את הבטחון העצמי והתחושה 

של התמזגות שאני מרגישה בטבע ואת התפתחותי 

דרך הרואה את השדה כמכלול -כמדריכה ומורת

 שלם.

פנינה, אשתו של יוסי פלדמן הייתה חברת נפש 

 להיות בת בית בביתם. לאחר פטירתה שלי. הפכתי 

 של פנינה ערך יוסי מסע שורשים לאוקראינה, לכפר 

 

 

 הולדת הוריו והזמין גם אותי להצטרף לאותו מסע. 

לימים עזרתי לו גם בעריכת ספרו האוטוביוגרפי 

 "בבריתך".

 

, הייתה תהליך איטי  24עזיבתי את הדת, בגיל 

יל שכמה והדרגתי שנמשך כמה שנים. התהליך התח

סימני קריאה החלו מתכופפים בתודעתי לסימני שאלה. 

עד שבסופו של דבר הרגשתי  שהדת איבדה את 

משמעותה הפנימית עבורי והפכה להיות רק "קליפה 

חיצונית", והחלטתי להשיל את הקליפה הזאת. יחד עם 

זה, עד היום אני מאמינה באיזשהו כוח עליון שקיים 

עת מימדי הקיום שלנו, במימדים נוספים מעבר לארב

לא יודעת איך לקרוא לו, מפני שהמושג "אלוהים" 

מזוהה עם דת. אני חושבת שאמונה ודת לא קשורות 

 בהכרח זו לזו.

 

תואר ראשון בביולוגיה ועבודה כעוזרת מחקר של 

 פרופ' מיכאל זוהרי

, מיד אחרי מלחמת יום כיפור, התחלתי 1973בשנת 

ללמוד ביולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. 

לקראת סוף שנה א' ניגשה אלי תמי זוהרי, אחת 

הסטודנטיות מהמחזור שלי, ואמרה לי שסבא שלה 

מזמין אותי לראיון עבודה. סבא שלה, פרופ' מיכאל 

ל המגדיר זהרי )בוטנאי, חתן פרס ישראל, ממחבריו ש

לצמחי ארץ ישראל(. הכרתי היטב את ספריו ופרסומיו, 

הערצתי אותו כמי שהיה אבי הבוטניקה בארץ, מגדיר 

הצמחים שלו ליווה אותי מיום שלמדתי להשתמש בו 

בתיכון. הרגשתי כאילו אלוהים בכבודו ובעצמו הזמין 

אותי לעבוד איתו. מעבר לכבוד הגדול לעבוד כעוזרת 

תי ממנו המון. הוא לימד אותי איך המחקר שלו, למד

להסתכל על צמחים, ללמוד מהם מתוך התבוננות, 

להרגיש את הצמחים, לקרוא את הטבע כספר פתוח. 

פרופ' זוהרי היה איש שטח בדמו והעבודה עמו הייתה 

 אחת החוויות המכוננות בחיי. 

 המשך בעמוד הבא
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רמקולוגיה בבי"ס לרפואה בעין פ –תואר שני 

 כרם

מורי לבוטניקה ולזואולוגיה שראו בי ממשיכה 

טבעית בתחומים אלה בלימודי לתואר שני, הופתעו 

כשהעדפתי ללמוד פרמקולוגיה. בחרתי בתחום 

 הזה פשוט כי לא היה לי מושג מה זה והסתקרנתי. 

תמיד הייתה לי נטייה סקרנית לבחור בדברים שאני 

לא מכירה ושאינם התחום הטבעי שלי. כזו גם 

יתה ההליכה לבית הספר שדה שם למרות פחד הי

הגבהים שלי הייתי צריכה לטפס על מצוקים, 

להסביר על שפת קניונים, אני צריכה לאתגר את 

עצמי במקומות של קושי, לא ללכת על המובן 

 מאליו.

סיימתי את התואר השני בהצטיינות ונסעתי לשנה 

לדרום אמריקה לטייל כתרמילאית )אז קראנו לזה 

ילרית"(. הטיול לדרום אמריקה היה עוד  שנה "מוצ'

מכוננת בחיי, עוד אחת מאבני הבנין הגדולות 

שבונות אותי. טיילתי עם חברה. ההווי של 

תרמילאים הוא הווי מאד מיוחד, במיוחד באותה 

תקופה שטיילנו עם מעט מאד כסף, והיינו מוכנות 

לחיות בתנאים די זרוקים ולחוות את החופש 

נו חלק גדול מהזמן בטרמפים במלואו. נסע

שאפשרו לנו להכיר את המקומיים מקרוב, ישנו 

באוהל על אם הדרך, ובכל מיני מקומות מוזרים, 

עשינו המון טרקים רגליים והיו לנו מפגשים 

 מדהימים עם המקומיים.

 

 

 - עבודה כמרצה בסמינר הקיבוצים ותואר שלישי

 דוקטורט בהוראת המדעים

קיבלתי עבודה במעבדת מחקר  אמריקה רוםמדכשחזרתי 

על סוכרת בבי"ח הדסה בעין כרם. די  מהר הרגשתי 

שהדיאלוג עם החולדות שיעמם אותי, חסרה לי 

האינטראקציה עם אנשים. ואז חברה סיפרה לי שבמכללת 

סמינר הקיבוצים מחפשים מרצים לביולוגיה. התקבלתי 

למכללה בזכות ידע השדה הרחב שרכשתי בעקבות 

י"ס שדה ועבודתי כעוזרת מחקר של פרופ' ההדרכה בב

 שנים. 32זהרי, עבדתי שם 

במקביל לעבודתי במכללה עסקתי במגוון עבודות נוספות: 

עריכהמדעית ב"מכון מופת" )המכון הארצי למחקר ופיתוח 

בהכשרת מורים( בתחומים של מדעים ומתמטיקה, הוראה 

וטני בהשתלמויות מורים,  ניהול תוכניות חינוכיות בגן הב

בהר הצופים, ייעוץ מדעי בוועדת היגוי של "מבחני מיצב" 

)מערכת של מבחנים וסקרים הנערכים בבתי הספר 

יסודיים וחטיבות ביניים המודדים יעילות וצמיחה בית 

ספרית(. בין השאר לימדתי שנתיים במגמה ביולוגית 

 בתיכון בגבעת גונן.

מספר שנים לאחר שהתחלתי ללמד במכללה התחלתי 

דוקטורט בפיסיולוגיה סביבתית. לאחר כשלוש שנים, 

כשהייתי כבר בעיצומו של המחקר לדוקטורט, אמי לקתה 

באירוע מוחי, אבא נפטר מספר שנים קודם לכן, לאחר 

בעקבות סיבוך  coma-שבמשך שלושה חודשים היה ב

היה  coma -במהלך ניתוח מעקפים בלב, כשהתעורר מה

תיים. ויתרתי על המשך במצב סיעודי מורכב במשך כשנ

הדוקטורט בפיסיולוגיה מאחר שהייתי צריכה לטפל באמי 

שהייתה במצב סיעודי קשה, מה גם שהמשכתי כל אותן 

 שנים גם ללמד במשרה מלאה בסמינר הקיבוצים. 

חזרתי לעשות דוקטורט כמה שנים מאוחר יותר, 

כשקיבלתי מלגת לימודים ממשרד החינוך וכך השלמתי 

דוקטורט בתחום הוראת המדעים, תחום את לימודי ה

 מחקרי שהיה מאד חדש עבורי. 

המחקר שלי שהיה על תפישות התפקיד של מרצים 

למדעים במכללות להכשרת מורים השפיע גם על 

התפתחותי המקצועית בכך שיצר הזדמנות עבורי לבחון 

מחדש באופן רפלקטיבי את אופן תפישת התפקיד 

 האישית שלי.

את אישור הועדה הבוחנת, כפי שהיא התיזה שלי עברה 

ללא כל צורך בתיקונים. בהמשך פירסמתי אותה גם 

כמונוגרפיה שנעשה בה שימוש גם בהכשרת המורים 

 למדעים בחלק מהמכללות. 

בשלב מסויים החלטנו בת זוגי, דאז ואני לעזוב את 

ניהלתי את בניית  סילת ציון. מירושלים ולעבור לגור ב

 כלומר לא לקחתי קבלן מפתח אלא שכרתי  הבית בעצמי
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 הסוף - פגישה אישית עם אקלה

קבלנים לכל תחום של הבניה. למדנו בקורס "בנה 

ביתך" במכללת בילדינג  ולאחר מכן לקחנו גם 

קורס בעיצוב הבית. כך בנינו בית חלומות בשטח 

ההרחבה של מסילת ציון מול היער, ממש ב"מרחק 

 נגיעה" ממנו. 

בודתי כמרצה לביולוגיה במכללה עבדתי בנוסף לע

במכון מופ"ת וליוויתי צוותי עורכת מדעית גם כ

 כתיבה בתחום המדעים והמתמטיקה.

ספרים בתחום הוראת המדעים, אחד  3גם   כתבתי

מהם כתבתי יחד עם בת זוגי דאז, והוא פורסם 

בהוצאת מכון מופ"ת. הספר נקרא "חי, צומח 

נטואיטיביות, שהיום דומם" והוא עוסק בתפישות אי

מקובלות כשגויות, של תלמידים בתפישת המושג 

"חיים" ובהשוואת התפישות הללו לתפישות 

מדעיות שהיו מקובלות בהיסטוריה של המדע. 

 הספר הזה משמש בהכשרת מורים למדעים. 

בשבע השנים האחרונות של עבודתי במכללה  

שימשתי בנוסף לתפקידי כמרצה גם  כיו"ר "ועדת 

ראה" המכללתית. בתפקיד הזה, הכנסתי מספר ההו

שינויים במכללה למשל גישה של מעורבות חברתית 

לפיה הסטודנטים להוראה היו מחויבים בפעילות של 

"מעורבות חברתית" שמלווה גם בקורס אקדמי, 

מתוך תפישה שהוראה היא שליחות חברתית 

וחינוכית ומורים צריכים להכיר את תלמידיהם לא רק 

בעת קירות הכיתה. המכללה קיבלה על כך בין אר

את פרס הסתדרות המורים למעורבות חברתית. 

תגברתי גם את מעורבות הסטודנטים בתוך ועדת 

ערכת ההוראה ובניתי יחד איתם משובים לה

רם שפר  חבר הכנסתלמידה )דרך אגב, -ההוראה

ממפלגת העבודה בעת לימודיו כסטודנט במכללת 

י ועדת ההוראה סמינר הקיבוצים היה בין נציג

שניהלתי(. בתפקיד הזה של 

יו"ר ועדת ההוראה הרגשתי 

שאני מצליחה להשפיע ולהפוך 

ודינמי את הועדה למרחב פתוח 

של דיונים בעשייה החינוכית 

שלנו כמכללה להכשרת מורים, 

הרגשתי סיפוק עצום בכך שאני 

מצליחה להשפיע על התפישה 

חינוכית של -החברתית

ה המכללה, הנהלת המכלל

מאד תמכה בהחלטות שקיבלנו 

בוועדת ההוראה ועזרה לקדם 

אותן לשלבים מעשיים, חלק 

מהשינויים שהובלנו ניכר 

 קיימים עד היום במכללה.

 

ראש בשנה האחרונה לעבודתי במכללה שימשתי גם  כ

וגם שם הספקתי החוג לתואר שני בחינוך סביבתי 

להוביל כמה שינויים משמעותיים והצלחתי להכפיל כמעט 

 את מספר הסטודנטים. 

 

 לגמלאות פרישה

במכללה התחלפה ההנהלה, והחלו שינויים ארגוניים 

שונים. הרגשתי שהשינויים הללו מובילים את המכללה 

למקום אחר ממה שהייתי רוצה, ושיהיה זה נכון יותר 

ב געגוע למה שאני אוהבת עבורי לפרוש כשיש בל

. 61במכללה. כך החלטתי לפרוש לפנסיה מוקדמת בגיל 

בהנהלת המכללה קיבלו את החלטתי בהפתעה  כי 

נחשבתי לאושייה במכללה ופרשתי ממש בשיא העשייה 

 שלי.

השנה שבה פרשתי מהמכללה הייתה שנה של פרידות 

גדולות בחיי, כמה חודשים לאחר שהחלטתי לפרוש 

שנות זוגיות.  30פרדתי גם מבת זוגי לאחר לגמלאות נ

תהליך הפרידה היה מאד קשה. גם המעבר מחיים מאד 

אינטנסיביים של עבודה במכללה שהייתה עבורי ממש בית 

שני, ולא רק מקום עבודה, "להעביר מהלך" מחיים בהוויה 

   Beingלחיים כגמלאית בהוויה של   Doingמתמדת של 

היה לא פשוט עבורי, פחדתי מהריקנות.  סמוך לאותה 

שנה נפטרו שתי חברות מאד קרובות אלי,  אחת מהן היא 

פנינה, אשתו של יוסי פלדמן שהייתה חברת נפש שלי, כך 

שעברה עלי תקופה מאד מאתגרת, שנה של פרידות 

מהרבה דברים משמעותיים ביותר  –מהרבה "בתים" 

עבורי  והמשברים יהוו  בחיי. החלטתי שכל הפרידות

Reset  ולאDelete ואכן הרגשתי שלמרות הכל אני .

 מתמלאת בתעצומות נפש ומצמיחה כנפיים.  

מאז פרישתי עשיתי כמה קורסים גדולים שנמשכו מספר 

כולל קורס  -קורסי גישורשנים: קורס מורי דרך, כמה 

"פרקטיקום" לקבלת תעודת מגשרת. וכן קורס  -מעשי 

כל זה נועד אך ורק למען התפתחותי      נוך.גישור בחי

האישית. בתקופה הזו של הפנסיה  אני 

זו לא    Beingעסוקה בלחיות. הוויה של 

זה לעשות  Being -בטלה, בעיני להיות ב

הרבה דברים, אבל מתוך בחירה של 

 חופש, לא מתוך תחושה משימתית. 

כל הפרידות הקשות שעברתי, וכן 

שרות לי ללמוד מאפ Beingההוויה של 

 70על עצמי, והיום כשאני כבר כמעט בת 

אני מרגישה שאני פוגשת את עצמי 

מחדש ממקום שרוב חיי לא הכרתי, ואני 

 נהנית מהמפגש המחודש הזה עם עצמי.

 עד כאן
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 מרור בקערת ליל הסדר
תמונות: אתר צמח השדהה     .גילה אלוןכתבה: 

ת פסחים במשנה מתארת את סימני הסדר: מסכ

ַע ְלַפְרֶפֶרת "ֵהִביאּו ְלָפָניו ְמַטֵבל ַבֲחֶזֶרת ַעד ֶשַמִגי

ְשֵני ּוַהַפת. ֵהִביאּו ְלָפָניו ַמָצה ַוֲחֶזֶרת ַוֲחֹרֶסת 

ִבי ֱאִליֶעֶזר רַ ַתְבִשיִלין, ַאף ַעל ִפי ֶשֵאין ֲחֹרֶסת ִמְצָוה. 

 ְמִביִאים ְלָפָניו ֵמר: ִמְצָוה. ּוַבִמְקָָּדש ָהיּוְבַרִבי ָצדֹוק אֹו

 גּופֹו ֶשל ָפַסח".

עורך  –המשנה מתארת שלפני בעל הבית )כיום 

הסדר( מביאים, עוד קודם הסעודה, מאכלים 

המייצגים את יציאת מצרים בסדר הפסח: מצה, 

חזרת )מרור( חרוסת )מטבל למרור( ושני מאכלים 

אלא נאמר  ה'קערה'א נזכרה מבושלים. בתלמוד ל

שמביאים לפני עורך הסדר מצה חזרת וחרוסת 

ושני תבשילים, והראשונים )כינוי בתולדות עם 

-והמאה ה 11-ישראל לרבנים שפעלו בין המאה ה

(. הנהיגו שאין להניח את המאכלים סתם על 15

שולחן האוכל, אלא לסדר אותם בכלי מיוחד, 

 .המרורעל  "קערת הסדר". מקערת הסדר נרחיב

 

בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה מצווה מן 

התורה לאכול מרור עם קרבן הפסח, ומאז שחרב 

בית המקדש המצווה לאכול מרור היא מדברי 

 חכמים.

והכוונה למיני  מרוריםהמונח המקראי למרור הוא 

הירקות שניתן לצאת בהם ידי חובת מצוות מרור 

ָשר, ַבַלְיָלה ַהֶזה: ְצִלי ַהבָ -ְוָאְכלּו ֶאת”בליל הסדר. 

 )שמות י"ב ח'(.“ ְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו-ֵאש ּוַמצֹות, ַעל

מינים שונים של צמחים שהאוכל  5במשנה נמנים 

, תמכא, עולשין, חזרתמהם יוצא ידי חובת מרור: 

)פסחים פ"ב מ"ו(. לימים הוסיפו  ומרור חרחבינה

 .מינים נוספים והעדיפו לצורך זה את החסה

 ַבֲחֶזֶרת"ְוֵאלּו ְיָרקֹות ֶשָאָדם יֹוֵצא ָבֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ַבֶפַסח: 

ין יָנא ּוַבַתְמָכא ּוָבֻעְלשִׁ . יֹוְצִאין ָבֶהן ֵבין ּוַבָמרֹור ּוַבַחְרֲחבִׁ

ַלִחין ֵבין ְיֵבִשין, ֲאָבל לֹא ְכבּוִשין ְולֹא ְשלּוִקין ְולֹא ְמֻבָשִלין. 

ְלַכַזִית")פסחים, פרק ב' משנה ו'(. הדיון ּוִמְצָטְרִפין 

בשאלה סוגי ירקות "המרורים" מתקיים מאז תקופת חז"ל 

ועד ימינו אלה. לכבוד חג החרות נדון מי הם הצמחים 

 המייצגים את חובתו של אדם לאכילת מרור.

 חזרת

החזרת קובע התלמוד היא ה"חסה" )בבלי פסחים ל"ט 

דעים בין הפרשנים ע"ב(. ועל כך קיימת תמימות 

הקדומים, מימי האמוראים עד הראשונים. היום, הכוונה 

(. אמנם העלים sativa Lactucaהיא לחסה התרבותית )

כאשר הם צעירים אך בשלב מאוחר  –של החסה מתוקים 

ר' ”הם הופכים למרים. תופעה התואמת את דברי חז"ל: 

ת חיי' בשם ר' הושעי' כל עצמן אין הדבר תלוי אלא בחזר

מה חזרת תחילתה מתוק וסופה מר כך עשו המצרים 

ֶרץ  לאבותינו במצרים בתחילה במיטב הארץ הושיבם "ֶאֶ֤

יָך ְוֶאת־ ב ֶאת־ָאִבִ֖ ֶרץ הֹוֵשֵ֥ ב ָהָאִ֔ וא ְבֵמיַטֶ֣ ִיםַ֙ ְלָפֶנֶ֣יָך ִהִ֔ ִמְצַרַ֙

ִיל  ְעָת ְוֶיש־ָבםַ֙ ַאְנֵשי־ַחִ֔ ֶשן ְוִאם־ָיַדַ֗ ֶרץ ֹגִ֔ יָך ֵיְֵֽשבּוַ֙ ְבֶאֶ֣ ַאֶחֶ֑

ם שָ  י: )בראשית פרק מ"ז פסוק ְוַשְמָתָ֛ י ִמְקֶנִ֖ה ַעל־ֲאֶשר־ִלֵֽ ֵרֵ֥

ו'(, ואחר כך "וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר 

ָעְבדּו -ֲעֹבָדה, ַבָשֶדה ֵאת, ָכל ֲעֹבָדָתם, ֲאֶשר-ּוְבָכל ובלבנים

)שמות א' י"ד(. ביותה של החסה “  .ָבֶהם, ְבָפֶרְך

Lactuca התרבותית היא ממין הבר "חסת המצפן" )

serriola "לפי איורי ( ומוזכרת במקורות "חזרת הגלים .

ארכאולוגי חסת הבר המרה הייתה -קיר והממצא הבוטני

נפוצה בארץ ישראל ומצרים וסביר להניח שהיא זו שעל 

התורה הונחה בפני עורך הסדר לזכר המצרים שמיררו  פי

 את חיי היהודים במצרים. 
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 עולשין

". בתלמוד עולשיןמין הירק השני קרוי במשנה "

הבבלי הוא מכונה: "הינדבי" וכן בערבית עד ימינו: 

"הנדבא". רוב החוקרים זיהו את העולשין עם עולש 

( פרופ' זהר עמר Cichorium pumilumהבר )

 Cichoriumכי הכוונה היא לעולש התרבותי )סבור 

intybus מדובר בצמח ממוצא אירופאי, בעל .)

עלים ארוכים דמויי אזמל ותפרחת תכולה. העלים 

הצעירים טעמם מריר. בתלמוד הירושלמי תרגמו 

העולשין בשם היווני "טרוקסימון", שפרושו: "ירק 

טרי", שם שניתן לו בגלל שאינו משתמר יותר מיום 

 .אחד

 

 תמכא

הזיהוי של ה"תמכה" אינו מוחלט. סביר להניח 

(, Daucusשמדובר בצמח קרוב לסוג גזר )

ממשפחת הסוככיים, משפחה הידועה בצמחים 

שרובם העלים הם  בעלי ניחוח וגבעוליהם חלולים. 

(, קיפח גזרבמשפחה זו מצויים הגזר )

הפטרוזיליה, הכוסברה, השמיר ועשבי תיבול 

בתלמוד הירושלמי זוהה עם ותבלינים אחרים. 

 "גנגידין", אשר לפי האיור דומה לגזר הבר.

רש"י זיהה אותו עם הצמח "מרובייא" הנקרא 

(. הוא Marrubium vulgareבימינו מרמר מצוי )

שנתי הגדל בצידי הדרכים בעל עלים -צמח רב

מעוגלים ושעירים המעניקים לו גוון לבן אפרפר. 

כצמח מרפא.  טעמו מר והוא שימש בעת העתיקה

ייתכן ששמו היווני והלטיני הוא "מר" שמקורו בשם 

 העברי מרור.

הרמב"ם מזהה את "התמכא" עם צמח הנקרא 

בערבית "סריס" ומתאר אותו כצמח מר מאוד. פליניוס 

הזקן מזכיר אותו בתור צמח הדומה לחסה, מר ומועיל 

לפעילויות הקיבה. רופאי המגרב מכינים ממנו משקה 

מי סורס" המשפר פעילות מעיים.  מי סורס ידוע בשם "

מוזכרים גם בתלמוד הירושלמי "רבנין דהכא אמרין 

וקדחין ושתיין ומחזירין" )מסכת נדרים  מי סורסמליי 

 דף י"דעמוד ב' פרק ד' הלכה ד'(. 

 

לערבית מזוהה הצמח בתור עולש האינדביה  בתרגום

(intybus Cichorium,הוא דומה לחסה ונאכל כמוהו .) 

אם כי הוא יותר מר ממנה. זהר עמר מניח כי הרמב"ם 

הכיר את עולש האינדביה מספרד, צפון אפריקה ומצרים, 

והוא תואם את התיאור המובא בפירוש הרמב"ם: "תמכא 

מין מיני עולשין, אלא שהוא גדל בגינות". בהגדה של  –

פסח מימי הביניים, נמצא איור המראה צמח זה בתור 

סוגים אפשריים: בתלמוד  3כה מרור. כלומר: לתמ

, צמח מצוי מרוביוןהירושלמי גזר הבר )קיפח(, לפי רש"י 

שבצלילו ניכר השם "מר", הרמב"ם מפרש לצמח מרפא 

 המוכר בשם "סיריס".

  
 

 חרחבינה

הוא הירק הרביעי  –" חרחבינה או "חרחבינין" או "חרבינין

שניתן לצאת מחובת מרור בפסח על ידי אכילתו. וכך 

בחרחבינה רבי ”הוגדר בתלמוד ירושלמי, מסכת פסחים: 

)ירושלמי פסחים ב' ה'(. “ יוסי בר' בון אמר רבי יסי חלי

ובתלמוד בבלי, מסכת פסחים, אומר רבי שמעון בן לקיש: 

ם ל"ט )פסחי“ חרחבינא אמר רשב"ל אצוותא דדיקלא”

א'(. בשני המקרים קשה לזהות את השמות ולא ברור 

 האם הכוונה לשם אחד או שניים.

"סיב הגדל ונכרך סביב  –רש"י מבאר: "אצוותא דדיקלא" 

לדקל שקורין ווידיל"א שפרושו קנוקנת. מתאור זה 

ומהצמח בשם "אצוותא חרוזיאתא" עולה שמדובר בצמח 

כרך בעזרת מטפס, הגדל בארץ, בבתי גידול לחים ונ

 חבלבלןגבעוליו הדקים דמויי קנוקנת על צמחים ושמו 

 (.sepium Calystegia) המשוכות

רופא ובוטנאי אנדלוסי אבו אלעבאס אלנבאתי שבקר 

, זיהה אותו עם צמח הגדל בהרי 1215בארץ בשנת 

( creticum Eryngium)  מכחילה חרחבינהירושלים בשם 

הלשון העברית. חידוש אשר אומץ גם על ידי מחדשי  –

אליו התכוון הרמב"ם הרב יוסף קאפח סבור כי הוא הצמח 

 ארץ ישראל" כותבו: "מאכל ידוע בן פלחי ב

 מרוביון מצוי קיפח גזר
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 סוףה -מרור בקערת ליל הסדר 

, מכחילה בחרחבינהזהר עמר סבור גם הוא שמדובר 

שעובר התפתחות בזמן גידולו. בתחילת החורף 

צומחים העלים הראשונים שטעמם מר. ניתן לאכלם 

חיים או לאחר שליקה במים. בהמשך הגידול הם 

הופכים לקוצניים. ההסתיגויות מהחרחבינה נעות 

סביב העובדה כי צמח קוצני לא יכול להיות צמח אשר 

ירושו יוגדר למאכל בתור מרור ורבי יצחק אלפסי בפ

למשנה מעלה את האפשרות כי החרחבינה היא אולי 

 .התלתן

 

 מרור

 :למרור יש שתי משמעויות

ק מר ירעשב מר מאד. עליו כתבו חז"ל  –מרור  .1

 .)פסחים לט עא(שיש לו שרף ופניו מכסיפין" 

הטעם המר של הגבעול והעלים נובע מעודף 

 חנקות.

משפחת המורכבים מצמח  -מרור הגינות  .2

 כמעט כל השנה ונפוץ הפורח בארץ 

בצידי דרכים. השרף המר הלבן הניגר 

מהגבעול והעלים משמש ברפואה 

האלטרנטיבית להרחקת פרזיטים מהמעיים 

 ולטיפול ביבלות.

השומרונים ויהודי תימן נוהגים לאכול מרור הגינות 

יחד עם קרבן פסח, לקיום מצוות "על מצות ומרורים 

 יאכלוהו".

 

 

 

  
האביב מתפרץ  במלוא תעצומותיו  והאקרוסטיכון 

שבשיר, משלים זאת במילותיו... )אקרוסטיכון: 

משמעות מילולית המתקבלת , בעת קריאת האותיות 

      בראשי שורות השיר, מלמעלה למטה...(   ש

 ילא -חג אביב שמח !                   

    אביב

 , באלבום : "שבועה";  1שיר מס' 

 איה.ביצוע   מילים ולחן: איל אלף

  ,שחר נדלק גח באדם מפציע

  .יסעיר צפרירי הוד עזו בשמיו

  ,רועפים נחוחי תשוקותיו מול רקיע

  .תפארת רזיותלול ומכחיל שר 

  ,הרחק בין גבעות, עוד צללים נחבאים

  .טללי פז קורצים, נוטפים מי בראשית

  ,בתרונות ערוצים, הרי חשן צובאים

  .ערוגות חולמת רוח, בפראות חופשית

  ,אוכפי הרים חומקים נשקפת ערגתם

  .הלומים תוי דמותם מול לבן הפסגות

 ברית שמיהם אל־על הותרה משחר ינקותם,

 .מזמר מנגינותיו חגות ב בםהאבי

 

 

 

 אפשר להגיע לביצוע השיר

 המילים וכל הפרטים הנלווים 

 + הקישור Ctrlבאמצעות לחיצה על 

https://youtu.be/Gu8spLaTCKo 

 או באמצעות הקלדת 

 ביוטיוב   Ayal Alef / איל אלף

 

 כל טוב והאזנה ערבה

https://youtu.be/Gu8spLaTCKo
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 פילאטיס בטבע
  בקהילת רעים

 שכתבה:עם נורית בן עמי   

הרעיון עלה מהטיול הקהילתי שלנו,  שכלל לינה 

בחצבה ופילאטיס השכם בבוקר על המדשאה 

היפה. ההשתתפות היתה מדהימה, מעל ומעבר 

למשוער, במיוחד בשעה כזו שדורשת וויתור על 

עוד שעת שינה. לפיכך, חשבנו להמשיך את החוויה 

עמית הכייפית הזו לאורך השנה, ב"ביסים" פ-החד

שבועיים. אנחנו נפגשים בימי שלישי אחה"צ 

לפעילות על הדשא במודיעין, שכוללת מיזוג של 

 פילאטיס עם אלמנטים מיוגה.

 

פילאטיס היא מערכת תרגילים ותנועות שפותחה 

ל במחצית הראשונה ש וזף פילאטיס'ידי ג-על

המאה הקודמת, לשם שיקום גופני, אך בשנות 

הששים היא כבר הפכה פופולרית מאוד אצל 

רקדנים ואומני במה. השיטה מתרכזת בחיזוק 

הליבה )המרכז( של הגוף ומגבירה את שליטת 

המוח על היציבה והתנועה. עובדת גם על חיזוק 

שרירים, גם על שחרור והגמשה של מפרקים וגם 

על עיצוב וחיטוב הגוף. תחושת החיוניות של הגוף 

עולה. היציבה משתפרת. השיטה אפילו מסייעת 

 להשתחרר מכאבים כרוניים ולהשתקם מפציעות. 

יוגלאטיס, שהינה כאמור פעילות של פילאטיס 

משולבת בנגיעות יוגה, מכוונת להעצים חלק 

מהתרגילים, בעזרת שימוש בגרביטאציה ותנוחות 

א גם מכוונת להרפייה והפגת מתחים הגוף, והי

וסטרס שהינם חלק מהחיים שלנו ואשר נבנים 

 בתוך הגוף גם מבלי שנהיה מודעים לכך. 

אני מוצאת שהתרגילים מסייעים, באופן פלאי, 

לשיפור איכות החיים שלנו ביומיום. ההתאמנות 

בתוך הטבע והמפגש הקבוצתי השמח עושים טוב 

על הדשא. כולכם יש מלא מקום ירוק  לנשמה. 

 מוזמנים לבוא ולטעום!

וכשהתנאים בחוץ לא מתאימים: רטוב, קר, רוחי. 

 השיעור מתקיים במועדון שלנו

 

: המורה נורית בן עמי מקסימה רבקה טובי

 ומומלצת, כדאי לכם להצטרף...

עם נורית הם "חגיגה"  שעורי הפילטיס גילה אלון:

לגוף ולנפש. השעורים מרתקים ומחיים את 

 השרירים. חג שמח.

: מתנה שכדאי לכם מאוד לקחת בשתי אייל ישפה

ידיים ) למען האמת גם בשתי רגליים ואפילו בבטן 

. פנקו 15:00ובצוואר(. כיף אמיתי. כל יום שלישי ב

 את עצמכם ובואו. ממש שווה. 

 

 

 

 

 

 

 שלנואתר האינטרנט 

האתר שלנו עבר שידרוג ואתם יכולים לראות בו 

מגוון גדול מהפעילויות שלנו )בינתים בעיקר 

בטלפון הנייד עדין בעבודה(. מומלץ  -במחשב 

במיוחד לצפות בסרטון של טעימה מאירועי 

הקהילה . נעמי סיון עושה עבודה מדהימה בתיעוד 

 ובהכנת הסרטון

 קישור לאתר

-of-judaism.org.il/copy-https://www.israeli

D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D%

7%99%D7%9D 

 

https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
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 קבלת שבת פורימית 04.03.2022

 

בחודשים הובילה ודיווחה נירה בן ישראל: 

בכל שבוע,  האחרונים מתקיימת קבלת שבת "קטנה"

ים אנחנו מקיימ -ובשבת הראשונה בכל חודש לועזי 

קבלת שבת "גדולה". במהלך הגל החמישי של 

הקורונה מיעטנו להיפגש, אבל כעת, עם שוך הגל, 

 חידשנו שגרת מפגשים זו.

תה השבת יהתקיימה קבלת שבת גדולה.  זו הי 4/3ב 

ראש חודש אדר ב'.  -הראשונה בחודש מרץ, וגם 

, ולכך הקדשנו את דר מרבין בשמחהמשנכנס א

 מפגש קבלת השבת, בנוסף לטקס הקבוע.

שרנו שירים הקשורים בשמחה, ניסינו להבין מה בין 

שמחה, אושר ועונג, שוחחנו על "אלה דברים שאותי 

משמחים" האם אפשר לייצר שמחה גם ברגעים 

  עצובים, ועל כוחה של השמחה לנפש.

, ותפתארוחת ערב משקינחנו את המפגש ב

הנה במאכלים מעשי ידינו, ושמחנו על היחד, כי הרי "

 ".מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד

 חברי קהילה, והיה לנו טוב וגם נעים. 28ישבנו יחד כ 

 

 

 

 מועדון קריאה  06.03.2022  

ושוב התכנסנו, קוראות מסורות וקורא נאמן, והפעם לדיון 

 -בספר "גוף שני יחיד" מאת סייד קשוע, שפורסם ב

2010. 

 

דיברנו על סייד קשוע, עיתונאי, סופר, תסריטאי, 

 .2014-ערבי ישראלי, שעזב את הארץ ב

של  -בספר עולות דילמות הקשורות בזהות 

מיעוטים, של מהגרים, של ערבים ישראלים בתוך 

רוב יהודי. עולות גם דילמות מוסריות, גם 

החברה היהודית מיוצגת בספר, ומסע בין תחנות 

 בעיר הבירה המעורבת ירושלים.

בגוף  הספר נע בין שתי עלילות, זו המסופרת

ראשון, וזו המסופרת בגוף שלישי, ושאלנו מיהו 

 גוף שני יחיד.

 -העלילות מספרות את סיפורם של שני גברים 

הדמויות הראשיות, אך ברקע מצויות גם נשים, 

והיה מעניין לבחון את דמותן של הנשים בספר 

 עוצמתיות יותר מן הגברים(. -)רמז 

ז יש בספר גם עלילת מתח, ולא ארמוז שום רמ

מוזמן  -מטרים, רק אומר שמי שעדיין לא קרא 

 לקרוא.
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 משךה -מועדון קריאה  

הספר 

הבא הוא 

"שקרים 

הכרחיים" 

מאת דיאן 

 צ'מברלין.

 

 

 

 

 

 

 

 שיח רעים 8.3.2022 

דיברנו על דברים שמשמחים אותנו, על אושר 

ירים של יהודה עמיחי, לאה ועושר. אייל הביא ש

אגדות וקטעים מבורסקה, יג, ויסלבה שגולדבר

מהמקורות וכל משתתף הביא את נקודת מבטו על 

 השירים והקטעים האלה. כשאייל מחדד ומבאר.

"טל על ורד, שפמפם של ארנבת, סיר של  

נחושת,  כפפה מנומרת וחבילות עטופות 

 בסרטים, אלה דברים שאותי משמחים"

 

 קבלת שבת  11.3.2022   

 

 משלוח מנות  16.3.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משנכנס פורים, מרבים בשמחה ובנתינה!

לאור ההצלחה, וההדים המאוד חיוביים, ממשלוח המנות 

גם השנה  הוזמנו,המיוחד שהנהגנו בשנה שעברה, 

למשלוח מנות תוצרת בית. משלוח המנות כולל ביקור של 

המביא בבית של המקבלים, והוא הזדמנות לפתיחת 

 לבבות והנאה.

משלוחי המנות זכו להצלחה ומספר  :ירדנה מסכמת

 המשתתפים כמעט הכפיל את עצמו מפורים הקודם.

חברי וחברות הקהילה .כולם ארחו  29השנה השתתפו 

התארחו וזכו להיכרות אישית מהנה וכמובן למיטב מטעמי 

 המטבח. 

 �� כולנו מצפים כבר לפורים הבא
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 שיח רעים 22.3.2022

שיח רעים עסק הפעם בקונפליקט בין השלום 

לאמת. האם ניתן תמיד להגיע לחקר האמת? 

מה הקדימויות בין מידת הדין  חקרנו מה ההבדל

למידת הרחמים לאור מאמר של אחד העם. דנו 

במחלוקת בין בית שמאי ובית הלל סביב תאור 

האם צריך לומר שהיא יפה בכל  כלה בחופתה.

 מקרה? ועוד כהנה וכהנה.

 

 קבלת שבת 25.03.2022

 

 

 סיור לחורבת בורגין  26.0.2022

 

 26/3/22 -ביום שבת ה מדווחת המארגנת גילה אלון:

שבפארק עדולם. מסלול  התקיים סיור לחורבת בורגין

הסיור עבר  בשבילי פריחה אביבית של שכרון חושים 

שצבעה את השטחים הפתוחים של החורש  בכלניות, 

נוריות, דמומיות, רקפות, מיני מצליבים בפריחתם 

הצהובה, ועוד רבים אחרים שקישטו בגווני אדום, לבן 

 וצהוב את השדות מסביב.

 

הייתה עיירה יהודית גדולה שיוסף בן מתתיהו  בורגין

במלחמות היהודים וספרות חז"ל מזהים אותה עם כפר 

ביש שבנפת יהודה גוברין. כפר ביש נכנעה ללגיון הרומאי 

במרד הגדול )מלחמות היהודים ברומאים ד', ט', ט'(. 

טיפסנו לעיירה בראש הגבעה וביקרנו במבני הציבור 

ביזנטית, בורות מים, מקווה שכללו כנסייה מהתקופה ה

טהרה ומבני מגורים. עמדנו בפתחם של חללים תת 

קרקעיים ששימשו כמערכות מסתור, חללי אחסון, בורות 

מים, מתקנים חקלאיים ושרידים של מבני מגורים, וצפינו 

בעמקים הרחבים ששימשו בעת העתיקה ובימינו 

 לחקלאות. ביקרנו בנקרופוליס בשלושה קברים שמייצגים

קבורה של הישוב לדורותיו, קבורה פגאנית, קבורה יהודית 

 וקבורה נוצרית. 
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 עוד תמונת מהטיול לחרבת בורגין

 

 

 

 

 

31.3.2022 

 

שלוש ערב טד חזר בגדול, אחרי זמן רב שלא קויים. : אייל

עשה . הרצאות מרתקות, מפגש רעים נהדר ואוכל נפלא

 חשק לעוד.

תודה רבה לגילה שחשפה בפנינו סודות שלא הכרנו על 

סגולותיו של  שמן הזית. תודה לאודי שהאיר לנו סוגיות 

נחשים(. תודה  מרתקות סביב נושא הארס )ולא רק של

לאביבה בעלת יכולת סיפור מרשימה שיכולנו להישאר 

תודה  מרותקים עוד כמה שעות בלי להתעייף כלל.

לכל מי שעזר וטרח והכין ו ישפהחיה  –למפיקה הראשית 

 וסידר. 

 

1.4.2022 

 שרנו, קראנו, הדלקנו נרות, ושוב שרנו, המשתתפים אמרו

 –השבוע מה זה אביב בשבילם. אייל דיבר על פרשת 

 תזריע. ברכנו על היין והחלה הטעימה שאפתה נירה.
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 השבוע

05.04.2022 

 

07.04.2022

 

08.04.2022 

 

 

 בכל דבר צריך לראות את החיובי

אפילו אפשר לקחת את עשרת המכות ולהפוך אותם 

 למשהו טוב.....!!

  

 דםשלא תצטרכו לירוק 

  

 צפרדעיםוגם לא לבלוע 

  

 ..........( כיניםשתגרדו את הצמרת ) ולא 

  

 ימיכם תדעו רק שמחה בערובשגם עכשיו וגם 

  

 שיעצור את ההצלחה דברושלא יקרה שום 

  

 ברדו שחין שלא תדעו מצרות כמו

  

 אהבה מכל אחד ארבהושתקבלו 

  

 נדלקים האורות חושךשתזכרו שאחרי כל 

  

 במכת בכורותנגמר ושלא כל סיפור 

 חג פסח כשר ושמחשיהיה לכולנו 

 שמחהו אביבעם הרבה 

 פריחהו בריאות

 חיים טוביםו

 

 אמן
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