
 
 26.9.2022   גתשפ"ה -תשרי. ראש השנה א'                  20גיליון מספר               עלון קהילת ֵרעים

1 
 

 



 
 26.9.2022   גתשפ"ה -תשרי. ראש השנה א'                  20גיליון מספר               עלון קהילת ֵרעים

2 
 

 



 
 26.9.2022   גתשפ"ה -תשרי. ראש השנה א'                  20גיליון מספר               עלון קהילת ֵרעים

3 
 

  שביניהם סליחה, תשובה ומה -הימים שבין כסה לעשור 

איל ישפה

אנו נמצאים בפתחה של שנה חדשה, ועשרת ימיה 

הראשונים של השנה, בהמשך לימי חודש אלול נקראים 

היהודית במסורת "עשרת ימי תשובה". יש יופי בתרבות 

שחוזרת מידי שנה, יותר מאלפיים שנה, ומזכירה לנו את 

 שני העקרונות הללו: סליחה ותשובה.

סליחה היא מעין טקס שאדם מקיים כלפי אדם אחר. 

כשאדם מבקש סליחה הוא חשוף ופגיע. האם האדם, 

ממנו אני מבקש סליחה, יסלח לי? אי הוודאות גורמת לכך 

 ויש הנרתעים ממנו. שהמעמד אינו פשוט כלל ועיקר 

חודש אלול המוקדש לסליחות ועשרת ימי תשובה נועדו 

להקל על כל מי שמעוניין לבקש סליחה ומתקשה לאזור 

אומץ לעשות זאת. לעומת זאת יש מקרים בהם הטקסיות 

והחובה לבקש סליחה כפי שהיא מובעת במסורת מעלה 

 שאלה לגבי כנות הסליחה. 

ור הנפגע. יש בסליחה חשיבותה של הסליחה גדולה עב 

יסוד משחרר. היא מאפשרת לנו להתקדם הלאה בחיים 

ולא להשקיע אנרגיה ומחשבות אודות הפגיעה ואודות 

 .םהפוגע בנו. מרגע שסלחנו, אנחנו משוחררים וחופשיי

שנעשו  האם ניתן לסלוח על כל דבר? למשל, על חטאים  

לאחרים? הרמב"ם טוען, בהלכות תשובה, שכל מי 

ט בכנות על מעשיו, ואפילו אם הוא עושה זאת שמתחר

רגע לפני מותו, יש לסלוח לו. ובכל זאת, האם יש לנו זכות 

מוסרית לסלוח, למשל, לרוצחים נאציים שהביעו חרטה 

 על מעשיהם? 

 

 חורב נעם / סליחה
 

  סליחה לבקש נלמד בו מהמקום

  בחשיכה אור יידלק

 לשמיכה תהיה אבן כל

  טלאים-טלאים

 רגישות של

  מותר יהיה והאדם

  פשוט יהיה והאדם

 סליחה לבקש נלמד בו מהמקום

 הקשוחה האדמה

 בוהק לחול תהיה

 במערכה נופלים בלי

 צודק עכשיו מי של

 שריפה יותר תהיה ולא

  קרשים יותר יהיו ולא

  אני וגם

  אתה וגם

  קשים פחות טיפה נהיה

 סליחה לבקש נלמד בו מהמקום

 בחשיכה אור יידלק

 לכוח תהיה גדולה וחולשה

 סליחה לבקש נלמד בו מהמקום

 יותר, ועוד

  נלמד בו מהמקום

 לסלוח.

 

להבדיל מהסליחה שמתקיימת בין אדם לחברו, תהליך 

התשובה של אדם הוא עם עצמו. המילה "תשובה" באה 

ב". זהו תהליך של שיבה לעצמך -ו-מתוך השורש "ש

ית בו לאחר קלקול כלשהו. חזרה אל מקום שכבר הי

לפני אותו קלקול. יש משהו מאוד חזק בתרבות היהודית 

שמלמדת אותנו שתמיד, בכל שלב ובכל מצב ניתן 

לחזור בתשובה. לא משנה כמה קלקלנו, תמיד אפשר 

 לתקן. 

תהליך התשובה לא מיועד לעשרת ימי תשובה בלבד. 

המסורת היהודית אמנם מסמנת את עשרת ימי תשובה 

תשובה קלים יותר אבל רצוי כימים שבהם הסליחה וה

שתהליך התשובה יהיה טבוע בנו ויתרחש באופן שוטף 

כל הזמן. מספרים על נחמה ליבוביץ' שנשאלה אם 

הימים המיועדים לתשובה הם בין ראש השנה ליום 

הכיפורים וענתה שאלו אכן מוגדרים ימי תשובה, אבל 

 צריך לעשות תשובה גם בין יום הכיפורים לראש השנה. 

 יה לכולנו שנה טובה וחתימה טובה.שתה

              

  אייל ישפה              
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 ישפה אייל / מהי? טובה, חתימה

 

 גמר חתימה טובה

 כולנו חוזרים בתשובה

 מתאמצים ומנסים לתקן

 למלא ולא לרוקן

 מחפשים את הזיק, את האור

 מרחיקים מדי יום את השחור

 

 ומהי אותה חתימה?

 נגיעת מכחול תמימה

 מעשה מצרור מעשינו

 שישאיר זכרון אחרינו

 

 אין פה חותם גרנדיוזי

 לא מדובר במעשה פומפוזי

 אלא בעשייה יומיומית

 שאף פעם איננה סתמית

 

 היא יוצאת מנקודת הנחה

 שהעולם הוא שלי ושלך

 אף אחד כמובן לא מושלם

 אך הריבון הוא תמיד האדם

 

 אז בואו ניצוק משמעות

 בואו ניקח אחריות

 לשפר את מחר ננסה

 כי אף פעם לא מאוחר

 

 

 
 

 

נָׁה ִקי  / לּוַח שָׁ סְּ בְּ שֶׁ ָגל -ִניִלי ַזקְּ שְּ רְּ  הֶׁ

ת ַהּלּוַח ַהָיָשן   ִהיא מֹוִריָדה ֵמַהִקיר אֶׁ

ָחָדש ַהָּלָבן. ת ַהּלּוַח הֶׁ תֹוָלה אֶׁ  וְּ

יהָ  לֹותֶׁ ִקלְּ ה ָשָנה וְּ לֶׁ ִתכְּ ַואי וְּ  ַהלְּ

יָה. כֹותֶׁ ָתֵחל ָשָנה ּוִברְּ  וְּ

ֹחר לּוַח ִעם ַדִפים  ִפיָדה ִלבְּ ָכל ָשָנה ִהיא ַמקְּ
דֹוִלים  גְּ

ָיִפים. ִמיִמים וְּ ִאיּוִרים תְּ ֻעַטר בְּ  מְּ

ָתּה, ָשָנה טֹוָבה ִמקֹוַדמְּ ָוָתּה לְּ ִתקְּ ַלִּוים לְּ  ִמתְּ

ֵלָוה. ַהשְּ ט וְּ קֶׁ ת ַהשֶׁ יָה אֶׁ ָנפֶׁ ָתִביא ִבכְּ  שֶׁ

הַ  ַהבְּ ת ַבַדִפים ַהצְּ לֶׁ עֶׁ ַעלְּ  ִבים,מְּ

ָתִמים, ַמן ֲהֻמכְּ ִרשּוֵמי ַהזְּ  ַמִביָטה בְּ

תֹוָכם מּו בְּ שְּ ִנרְּ ָערֹות שֶׁ ת ַההֶׁ  קֹוֵראת אֶׁ

ַנן, ֻתכְּ ָמה שֶׁ ֻבַצע ּובְּ ָמה שֶׁ ת בְּ רֶׁ כֶׁ ִנזְּ  וְּ

ָעה,   ֵמַחיֶׁכֶׁת ,מֹוָחה ִדמְּ

ָמָחּה. ת, שְּ בֶׁ  נֱֶׁעצֶׁ

ֹמר? ֹרק אֹו ִלשְּ  ִלזְּ

ֹצר? ַנֵתק אֹו ִלנְּ ִהתְּ  לְּ

ָפה,   עֹוד ָשָנה ָחלְּ

ָרה,  עֹוד ָשָנה ָעבְּ

 ַכָמה לּוחֹות עֹוד ִיָתלּו ַעל ִקירֹות?

צֹות ַהיֹוִמיֹות? בְּ  ָמה ִיָכֵתב ַבִמשְּ

פּו? ַוסְּ ָמחֹות ִיתְּ ֵמי שְּ  ַכָמה יְּ

מּו? ֵמי ִזָכרֹון ֵיָרשְּ  ַכָמה יְּ

ִסיעֹות, ִטיּוִלים? ִגישֹות, נְּ  ַכָמה פְּ

ַכָמה ִבטּוִלים? ַכָמה  ֲאֵבדֹות וְּ

ֵרָדה ִמּלּוַח ַהָשָנהָקשָ   ה ַהפְּ

ָוָיה, ן לְּ ִהָפֵרד ִמָחֵבר ּובֶׁ מֹו לְּ  כְּ

ַנת ַחִיים ַוֲחָויֹות, ִליְך ַלַפח שְּ ַהשְּ ה לְּ  ָקשֶׁ

ת ַבת   קֶׁ נֻתֶׁ ִתי מְּ ת ִבלְּ רֶׁ שֶׁ יֹות, 365ַשרְּ  ֻחלְּ

ִהירֹות צֹות ּובְּ ָקן נֹוצְּ לְּ  חֶׁ

ָקן לְּ חֶׁ  ֲעמּומֹות ַוֲחלּודֹות... וְּ
ֵהא ַהָשָנה  תְּ  -ָאָנא ,ֲעֵשה שֶׁ

רּוָכה. אֹוד ּובְּ  טֹוָבה מְּ
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יונתןאישי     פתיח    

 היהדות שלי

כאדם בוגר, הצלחתי להשתחרר מהאמירה של אמא 

שלי ש"ערבי טוב זה ערבי מת". אבל, אני לא מצליח 

שהיהודים הדתיים הם יותר להשתחרר מההרגשה 

 יהודים ממני.

אני מרגיש שאני יהודי, אבל אני לא מסוגל ללכת לבית 

כנסת, אני לא מתחבר לתפילות שלהם וניסיתי, אני 

לא אוהב את היחס של חלקם לערבים, אני לא יכול 

להיות יהודי דתי, אבל אני לא מרגיש שנוצרה דרך 

ני משפחתי אחרת להיות יהודי. ואני מרגיש שאני וב

הולכים ונהיים  דומים למשל, לידידינו ההולנדים 

 )שנחשבים לנוצרים(.

אני לא מרגיש נח עם החילוניות שלי ושל משפחתי  

ושל הרוב בארץ הזאת. אני רואה איך אצל רוב יהודי 

ישראל, השבת והחגים הפכו לארוחות חגיגיות ותּו 

 לא.

אני חושב שהדרך החילונית הומניסטית שמציעה 

קהילת "רעים", פעילויות חברתיות וקהילתיות תוך 

מחוייבות לערכים חילוניים דמוקרטיים )למשל שיוויון 

בין נשים וגברים( ברוח התרבות היהודית )י.ח. ברנר, 

ח.נ. ביאליק, אחד העם ועוד( והתרבות הישראלית 

קיום קבלות )נתן אלתרמן, נעמי שמר, נתן יונתן ועוד( 

ומועדיו )למשל ט' באב, ט"ו  שבת, ציון חגי ישראל

היא נכונה וטובה אבל אני עוד לא באב(, לימוד ועוד, 

מצליח לאמץ אותה כדת במובן של עקרונות ואורח 

חיים. ולכן אני גם לא מצליח להעביר את הרעיון לבני 

 משפחתי ולחברי הקרובים וזה מתסכל.

וגם מדאיג אותי ומעורר מחשבה למה הכיוון הזה לא 

 100,000אנשים. איך זה שבעיר עם תופס את ה

תושבים, בקהילה החילונית הומניסטית יש רק כמה 

 עשרות. 

ומנגד, בכל רחוב שני בעיר יש בית כנסת ובערבי שבת 

אני רואה נערים ונערות, זוגות צעירים עם ילדים קטנים, 

סבים וסבתות הולכים בחולצות לבנות אל בתי הכנסת 

יש בה ביהדות הדתית ואני מקנא ושואל את עצמי מה 

הזאת שהיא מצליחה למשוך אליה, כל הרבה צעירים 

איכותיים ונוער משכיל המסור לדת ולמשימות לאומיות 

 ולצבא. איפה אנחנו טועים? מה אנחנו עושים לא טוב?

מה עושה  ב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו,אני חוש

. היהדות שלנו הודים, איך אנחנו רוצים לחיות אתאותנו י

וכשנדע ונבין את זה בביטחון. נוכל להפיץ את הידע 

הזה. וגם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם בכלל 

חשוב לנו להיות יהודים או שבעינינו עלינו להסתפק 

בלהיות בני אדם. ומה עם ילדינו, האם אנחנו מעבירים 

להם משהו המיוחד ליהדות או שאנחנו משאירים אותם 

 זה הרבה אבל....להיות רק בני אדם ש

 האם יש מה לעשות?

לא מזמן שמעתי הסבר לפיו היהדות הדתית היא בת 

שנה. לכן  150שנה והיהדות החילונית היא בת  2,000

לא צריך להתייאש ויש להמשיך לפתח ולטפח אותה. 

( ואחרים נלחמו להנחיל 1881יוסף חיים ברנר )נולד 

את השפה עברית, כנגד הרוב סביבם שחשב שזו 

עות, שזה בלתי אפשרי. י.ח. ברנר אמר "ואף על פי ט

כן" וזה, כנראה, גם מה שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו 

"ואף על פי כן!" ולהמשיך לפתח ולטפח את היהדות 

 בדרכנו.

 יונתן אלתר - שנה טובה

 בעלון זה:     

o 1                                        שער 

o 2                 יעוד הקהילה 

o  3     אייל הימים בין כסה לעשור 

o 4   נילילוח שנה /איילטובה תימה ח 

o 6             יונתן -היהדות שלי  פתיח 

o  7       אליז אלבזפגישה אישית עם 

o  9    גילה אלוןהראשונות הסוכות 

o  11              אייל אלף שיר החודש     

o  12     טוריאל-זהבה חן  חדש ספר 

o  12     אלבזאבי  –הכיפורם שלי יום 

o 13    רעיםקהל' תמוז בירועי חודש א   

 

 מפיק ועורך: יונתן אלתר

 מיכל ישפה עיצוב שערים והזמנות לאירועים:   
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 פגישה אישית              
  עם           

אליז אלבז       

  התחלה

 מדברית עיר מרקש היאנולדתי במרקש שבמרוקו, 
העיר . הרי האטלס למרגלות מרוקו מערב בדרום

ובם ( שר2014-תושבים )נכון ל מיליוןמונה כ
והיא העיר הרביעית בגודלה   ,ברברי ממוצא

במדינה. העיר, המכונה גם "העיר האדומה" על 
האופייני של בנייניה )בעיקר בעיר  צבעם שם

אתר מורשת כ אונסק"ו על ידי העתיקה(. מוגדרת
תיירים רבים פוקדים אותה מדי שנה  ת. עולמי

"פריז של מרוקו" הודות לפניני  והיא זכתה לכינוי
 )ויקיפדיה(   .האדריכלות הרבות בה

, גם הנוף של מרקש המחוץ למה שכתוב בויקיפדיי

פה, העיר מוקפת בהרי האטלס הגבוהים יפה

המושלגים בחורף, מראה מקסים, רק לספר על זה 

)זה שמו של הרובע  מלאחמרגש אותי. חיינו ב
 "גטו "ושגמרוקו, שם המקביל למ היהודי בערי
הבתים שם בנויים בסגנון  )אשכנז בקרב עדות

מוקף בשתי קומות של  פאטיו –ספרדי. חצר גדולה 

חדרים, בכל חלק של הבית גר חלק ממשפחתנו: 

סבא וסבתא ,אחים של הוריי ועוד. צמוד לבית היה 

בית הכנסת המשפחתי, שהיה מלא כל הזמן. 

הצמידות הזאת גרמה לכל דיירי הבית, לחיות את 

התפילות, את הטקסים ואת ההווי. אחרי התפילות 

ולבית, אמא הייתה אנשים היו נכנסים אלינו לחצר 

מכינה כיבוד ותה. גדלנו בתוך עולם של תרבות 

יהודית. וכשאתה יוצא מהמלאח והולך ברחובות, 

 פתאום אתה בעולם הגדול, האחר, המגוון.

לאבא הייתה חנות 

לייצור ומכירה של 

בגדים מקומיים 

ואימא, עקרת בית 

שגידלה שישה 

ילדים כשאני, הבת 

 הקטנה במשפחתנו. 

 

אני עם הורי בתמונה: 

 וארבע מאחיותיי ואחי

 

היו לנו חיים נוחים ושלווים. בקיץ היינו נופשים בכפר בהרי 

האטלס וגם במוגאדור שלחוף האוקיאנוס האטלנטי. 

 , מוקפת חומה, מזכירה את עכו.המוגאדור עיר יפיפיי

יצאנו מהמלאח ועברנו לרובע חדש של מרקש  1965 -ב

 )גליז(.

את שש השנים של בית הספר היסודי למדתי בבית ספר 

אליאנס, בצרפתית. את שש השנים של התיכון  –יהודי 

נוצרי.  לא הרגשנו זרים  –התחלתי בבית ספר מקומי 

במרקש. חיי הקהילה היהודית התנהלו בעצמאות 

 ובחופשיות.

, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, כמו בכל 1967 –ב 

ארצות ערב, גם אצלנו, התחילו מהומות והרגשנו עויינות. 

הגדולות, כבר חיו בחו"ל )אנגליה, שוויץ,  ישלוש מאחיותי

צרפת( ואחי שהצטרף בחשאי לשומר הצעיר, החל 

לטפטף להוריי שהוא רוצה לעלות למדינת ישראל. בשנת 

קיבוץ כרמיה ואז הוא הגביר את אחי הגיע לארץ, ל 1969

הלחץ על הוריי לעלות לארץ. אבא ממש לא רצה אבל 

אימא, הדומיננטית במשפחה החליטה שעולים אז עלינו, 

 ההורים יחד עם אחותי ואיתי. 

 

 ישראל

, והגענו למרכז קליטה 1970עלינו לישראל במאי 

 58בשדרות. הייתי אז בת חמש עשרה. אבא היה בגיל 

היה לו קשה מאד. למשל בעניין השפה, אבא ידע והשינוי 

עברית תנכית ובאולפן לימדו עברית של יום יום. אני 

זוכרת שבכיתה הוא ישב עם הגב למורה וכשאימא 

העירה לו הוא אמר לה "היא לא יודעת שום דבר". קשיי 

 הקליטה שברו אותו והוא נפטר לאחר כמה שנים.

תי לתיכון באפרידר גם לי לא היה קל. מהר מאד שיבצו או

באשקלון )שהיה גם התיכון של שדרות(. לא ידעתי 

עברית, ישבתי והקשבתי. עד היום יושב לי חזק מאד 

זאת מרוקאית. עד  –שהילדים באו, הסתכלו עלי ואמרו 

 אז ידעתי רק שאני יהודייה שנולדה במרוקו וידעתי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%A2%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%A2%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%A7%22%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%A7%22%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96
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 המשך - פגישה אישית  עם אליז אלבז

יה במדינת ישראל אז לא הבנתי שעכשיו אני יהודייה שח

למה הם אומרים שאני מרוקאית. אגב, היום, אם שואלים 

אותי, אני אומרת שאני מרוקאית מאד גאה ואם היו 

מציעים לי להחזיר את הגלגל ולתכנן את חיי, הייתי 

במרוקו ואחיה שם את שנות ילדותי.  דמתכננת שאוול

יתי בכל מקרה במרוקו לא סבלתי מגזענות כמו שחוו

בישראל. כנערה לא הבנתי במה אני שונה מהיהודיות 

האחרות, מה מרוקאי בי? בהמשך הבנתי שהישראלים 

מגדירים את עצמם לפי ארץ המוצא ויש כאלה שמכונים 

 ספרדים ויש אשכנזים וזה היה לי משונה.

מדריך בכפר לשעבר ) מיכה פלדמןמנהל מרכז הקליטה 

(, יהודית באתיופיההראש משלחת הסוכנות שמן ו-הנוער בן

נקשר למשפחה שלי וכשהגיע החופש הגדול הוא שלח 

, זו הייתה םבגבעתיי באותי לאולפן  נוער ברחוב בורוכו

חוויה שצרובה אצלי עד היום. היה שם נוער מכל העולם: 

ארגנטינה, ברזיל, ארצות הברית, פולין, הונגריה, 

ה אנגליה דרום אפריקה ועוד. שם הרגשתי יהודייה שוו

לכולם ולא מרוקאית. בבוקר למדנו עברית ואחרי 

 היה נפלא. –הצהריים עשינו סיורים לימודיים 

 

 ישראלית

מכיוון שההורים שלי קנו דירה בראשון לציון, מיכה הציע 

שאעבור ללמוד בבן שמן כאשר ההורים היו עדיין במרכז 

קליטה בשדרות. בבן שמן למדתי שנה אחת בלבד. עפ"י 

עבדתי ברפת, הייתי קמה בארבע בבוקר  סידור העבודה

לחליבה, מסיימת, מתקלחת והולכת ללמוד. עד היום אני 

שמן -מתקשה להאמין שעבדתי ברפת. חיי החברה בבן

היו נפלאים, השהות שם וההכרות עם הנוער הישראלי 

עיצבו את האופי שלי. מילדה ביישנית ומסוגרת נהייתי 

ולתי להישאר שם נערה פתוחה וחברותית. אבל... לא יכ

כי התגעגעתי מאד להוריי ואחותי. חזרתי לראשון לציון 

 נרשמתי ל"גימנסיה ראלית".

 

 אלבז אבי

אמא של מיכה פלדמן, גרה בראשון לציון ליד ההורים של 

אבי. במוצ"ש אחד, כשמיכה יצא מהבית של אמא שלו 

בדרכו לבקר את משפחתי הוא פגש את אבי שהיה 

ציע לאבי להצטרף אליו לביקור החניך שלו בבן שמן וה

משפחת עולים ממרוקו. אבי הצטרף והגיע אלינו הביתה. 

כמה חודשים אחרי זה, כשאני בבייביסיטר אצל השכנים 

ושואלת אם אני זוכרת את הבחור  תשלנו, אמא שלי נכנס

שהגיע לפני כמה חודשים עם מיכה, אמרתי זוכרת, למה 

 ותי. אמרתי את שואלת, והיא אמרה שהוא בא לבקר א

 

 

לה שאני בתפקיד אבל אם הוא רוצה הוא יכול להיכנס 

 התחיל רומן. …לכאן. אבי עלה, דיברנו ו

לקראת סוף כיתה י"ב הגיעו אלינו חיילים וחיילות 

מהחילות השונים והציגו את האפשרויות המגוונות 

לקורסים קדם צבאיים לקראת השירות בצה"ל. קורס של 

ה לי מעניין ונרשמתי אליו. הקורס נרא ישרטוט אווירונאוט

 נמשך שנה שלמה של לימודים ברחובות.

תוך כדי הקורס 

כשאבי ואני 

חברים כבר שלוש 

שנים, התחילו 

לבנות שכונה 

חדשה סמוך 

לשכונה שלנו 

ולאבי עלה רעיון 

לקנות שם דירה, 

והוא הציע לי 

להצטרף לקנייה. 

בכדי לקנות את 

הדירה צריך 

משכנתא, ובכדי 

לקבל משכנתא 

מספיק גדולה, 

 –צריך להתחתן 

 אז התחתנו.

 

שבכדי להחזיר את המשכנתא,  אחרי החתונה, אבי אמר

צריך לעבוד ובעניין עבודה, הוא אמר, אני מכיר את מנהל 

סניף בנק לאומי בראשון לציון, האם את מסכימה שאבדוק 

איתו אם יש עבודה? הסכמתי, התחלתי לעבוד שם 

 שנים. 42      …וסיימתי אחרי

(, בצבא הוא היה ערביסט, בהמשך למד 1977) יניב

הנדסת מחשבים והיום הוא עוסק בענייני כלכלה. גר בתל 

 אביב.

(, שירתי בחיל האוויר, ואחרי הצבא יצאה 1978) הדר

לארצות הברית, למדה שש שנים רפואה סינית. מאז היא 

לא מפסיקה ללמוד. היא דוקטור לרפואה סינית. גרה 

 בפלורידה ומאושרת.

( אחרי הצבא נכנסה לעבוד במשרד ראש 1984) ניש

הממשלה, ועובדת שם עד היום. בין לבין היא למדה תואר 

 נכדינו. –ראשון ותואר שני וילדה שלושה ילדים 

 

 אבעמוד הבהסוף 
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 הסוף - פגישה אישית  עם אליז אלבז

 רוחניות

במהלך החיים, התחלתי להתעניין בתחום הרוחני. 

קורסים בתחום, באוניברסיטה תוך כדי עבודה לקחתי 

הפתוחה, ועשיתי סדנאות שונות. בעצם אני כל הזמן 

. לומדת ריפוי בכל מיני צורות. אף פעם לומדת את זה

לא עסקתי בזה, למדתי בשביל ההתפתחות האישית 

 שלי.

עם יציאתי לפנסיה התחלתי להתעמק יותר בדברים. 

ללימודים לאחרונה סיימתי שנתיים לימודים ב"מכללה 

. פסיכותרפיה רוחנית, קורס בןרוחניים" של ירון זעפר

בקורס הזה למדתי את ההבדל בין נפש לנשמה ואיך 

להתחבר אל שורש הנשמה שלי. למדתי איך 

להשתחרר מדאגות ומצבי רוח באמצעות טכניקות של 

מיינדפולנס, כיצד מפרשים חלומות על פי 

        וכיצד  , מהי תודעת האחדותרוחניתהפסיכותרפיה ה

ניתן לחוות הארה, תקשור עם מדריכים רוחניים, 

 שחזור גלגולים, ריפוי נשמה. 

, קרל גוסטב יונגאנחנו לומדים ועובדים לפי תורתו של 

תלמידו של פרויד שפיתח גישה הנשענת על המסורת 

הפסיכואנליטית, המדגישה את משמעות החלומות, 

צמי לאורך הלא מודע האישי והקולקטיבי ומימוש ע

 החיים.

מה שברור לי היום זה שרוחניות היא דרך חיים, 

 שדברים לא קורים במקרה ואנשים לא נפגשים סתם. 

וגם שהגוף הוא כלי, הנשמה היא אנרגיה והאנרגיה 

הזו לובשת כל פעם צורה אחרת כי היא רוצה לחוות 

האדם ולהגיד,  חיים גשמיים. הנשמה יכולה לבוא לגוף

לחוות גשמיות אבל רוצה להישאר רדומה אני רוצה 

ואז אדם לא מודע לרוחניות שלו. הגוף והמוח קיימים 

ואילו המודעות לא מתעוררת. אבל אם המודעות 

מתעוררת, האדם מודע לנשמה שלו, לנצוץ האלוהי / 

 אנרגטי ואז גם הוא מתחיל להתעורר.

וזה מה שקרה לי, התחלתי להיות מודעת לעולם 

 ור נערה. הרוחני כבר בת

כנערה כתבתי שירים באנגלית, ורק בשנים האחרונות 

הבאתי לידי ביטוי את היכולת שלי לכתוב ולהתבטא 

 בנושאים שונים.

יום אחד התעוררתי בארבע בבוקר )זו השעה שבה 

אני מקבלת השראה(. לקחתי עט ונייר, התחלתי 

לכתוב ויצא שיר על הסתיו. לא הבנתי מאיפה זה בא 

די פעם מבקשים ממני לכתוב, הדברים לי. ומאז מי

זורמים ממני ואנשים מתפעלים מאיפה זה בא, כי לא 

 ידעו שאני יודעת לכתוב והאמת, גם אני לא ידעתי.

 

 הנשמה

הנשמה היא ניצחית. בשחזור גלגולים למדתי 

שהתפקיד של הנשמה הוא כל הזמן ללמוד ולהתפתח 

את ולכן לפני שהיא נכנסת לגוף האדם היא מתכננת 

דרכה, כמו שאנחנו מתכננים טיול )לאן ניסע, היכן 

נלון, היכן נאכל(. היא מתכננת  היכן תלמד את מה 

שהיא רוצה ולפי זה היא קובעת לעצמה, מתי היא 

תבוא, באיזו מדינה היא רוצה לחיות, באיזו משפחה, 

באיזה בן אדם. היא בוחרת לפי הדבר שהיא רוצה 

טה מתי להיוולד ללמוד כדי להתפתח. הנשמה מחלי

וגם כמה זמן היא תהיה כאן. היא מחליטה מתי בן 

אדם ימות ואיך. כל מה שקורה לבן האדם זה משהו 

שהנשמה בחרה להיות עוד לפני שהיא בחרה בגוף 

 הגשמי של האדם.

 

 התדר האנרגטי

התדר האנרגטי של כדור הארץ משתנה עכשיו בצורה 

כל דבר חזקה. כשיש שינוי בתדר האנרגטי מבינים ש

שקורה בפיזי יש לו מטרה רוחנית או אנרגטית. כזו 

היא למשל הקורונה שבאה להחזיר אותנו לאני העצמי 

 –שלנו. השנתיים האלה נתנו זבנג לאנושות 

תתעוררו, תהיו עם עצמכם, ביחד. אנשים התנתקו 

 מעצמם והקורונה החזירה אותם לעצמם.

 אנחנו חיים בעידן של תלת מימד ואנחנו במעבר

לעולם של ארבעה וחמישה מימדים זה יפתח אותנו 

לעולם הרוחני, לראיה על חושית ולאפשרות של 

 התפתחות רוחנית.

 

 אני ועכשיו

הרבה שנים למדתי את הנושאים האלה ולא הרגשתי 

מספיק יודעת ובטוחה לטפל. אבל אחרי הקורס 

האחרון, אני מרגישה שאני בשלה להתחיל לעסוק בו 

ואני מקווה שאתחיל לעסוק  ריגשיתמטפלת ולהיות 

בזה. להיות מטפל אתה צריך לבדוק אם יש לך את 

היכולות הפנימיות האלה, להגיע אל הבן אדם בצורה 

מעמיקה.  אני אשלב טיפול בשיטות שונות, חלומות 

וקלפים מסויימים. טיפול כזה מסתכל על הבן אדם לא 

 כגוף ונפש )כמו שמטפלים בפסיכולוגיה( אלא כגוף

 ונשמה, רואה אותו כישות רוחנית מלאה.

 מתרגשת, מאושרת, מצפה!

 

 התרשם ורשם: יונתן אלתר
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ויש  ֻסכֹות הוא חג מקראי הנחוג במשך שבעה ימים כיום

מספר מצוות ומנהגים ייחודיים: מצוות ישיבה בסוכה לו 

ל הֵ קְּ בכל ימי החג, נטילת ארבעת המינים, מצוות הַ 

בחג סוכות פעם בשבע שהתקיימה בזמן בית המקדש 

שנים, ומנהגים לזכר מצוות שהתקיימו בבית המקדש 

לעלות לרגל , מדאורייתא ההוראה כהלכה למשה מסיני.

לירושלים בחג הסוכות כאחד משלושת הרגלים, נעשתה 

בצעידת עולי הרגל בדרך בית חורון העוברת לרגלי 

 הכפר החשמונאי  מודיעין.

ר יֹום  שָּׁ ה עָּׁ אָּׁ  ַאְך ַבֲחִמשָּׁ ִביִעי בְּׁ בּוַאת ַלֹחֶדׁש ַהשְּׁ ֶכם ֶאת תְּׁ פְּׁ סְּׁ

ַעת יִָּׁמים, ַבּיֹום הָּׁ  ֹחּגּו ֶאת ַחג ה' ִׁשבְּׁ ֶרץ, תָּׁ אָּׁ תֹון ּוַבּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון ַׁשבָּׁ

ִר  ֶכם ַבּיֹום הָּׁ ֶתם לָּׁ ַקחְּׁ תֹון. ּולְּׁ ִמיִני ַׁשבָּׁ ר, ַכֹפת ַהשְּׁ דָּׁ ִרי ֵעץ הָּׁ אׁשֹון פְּׁ

ֹבת ִרים ַוֲעַנף ֵעץ עָּׁ מָּׁ תֶ  תְּׁ ַמחְּׁ ֵבי נַָּׁחל, ּושְּׁ ַערְּׁ ֵני ה' ֱאֹלֵהיֶכם וְּׁ ם ִלפְּׁ

ַחֹּגֶתם ֹאתֹו ַחג לַ  ַעת יִָּׁמים. וְּׁ ַעת -ִׁשבְּׁ ם יָּׁ ה' ִׁשבְּׁ נָּׁה, ֻחַקת עֹולָּׁ ִמים ַבשָּׁ

ֹחּגּו ֹאתֹו. בַ  ִביִעי תָּׁ ֹדֹרֵתיֶכם, ַבֹחֶדׁש ַהשְּׁ ַעת יִָּׁמים, לְּׁ בּו ִׁשבְּׁ ֻסֹכת ֵתׁשְּׁ

רָּׁ  ִישְּׁ ח בְּׁ רָּׁ ֶאזְּׁ ל הָּׁ ַמַעןכָּׁ בּו ַבֻסֹכת. לְּׁ עּו ֹדֹרֵתיֶכם ִכי ַבֻסכֹות  ֵאל ֵיׁשְּׁ ֵידְּׁ

ם מֵ  הֹוִציִאי אֹותָּׁ ֵאל בְּׁ רָּׁ ֵני ִישְּׁ ִתי ֶאת בְּׁ ִים, ֲאִני ה' הֹוַׁשבְּׁ רָּׁ ֶאֶרץ ִמצְּׁ

 מ"ג(. –)ויקרא כ"ג ל"ט  ֱאֹלֵהיֶכם

אחת ממצוות החג היא ישיבה בסוכה. חכמי המשנה רבי 

רקנּוס )היה מגדולי התנאים עקיבא ורבי אליעזר בן הּו

בדור השני, בתקופת חורבן בית שני ולאחריו, ומבכירי 

תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי(  נחלקו באשר לטיבן של 

הסוכות ובעקבותיהם גם הפרשנים: יש שהסבירו 

שהסוכות היו סוכות שנבנו במקומות שחנו בעת 

יו הנדודים )אבן עזרא, רשב"ם(, והיו שטענו שהסוכות ה

ענני הכבוד האלוהיים שהיו סוככים על ישראל במדבר? 

 )אונקלוס, רש"י, רמב"ן(.

ניסו נוסעים וחוקרים שתרו בחצי האי  19-מהמאה ה

סיני למצוא את נתיב הנדודים של בני ישראל ואת תחנות 

 במקרא בפרשת מסעיהמסע. עפ"י המקומות שנזכרו 

שני נתיבי המסע העיקריים שהוצעו היו הנתיב הצפוני, 

העובר בדרך הים שבצפון סיני והנתיב הדרומי העובר 

באזור ההר הגבוה שבדרום סיני. עפ"י המסופר חנו בני 

מקומות "ויסעו מ... ויחנו ב..." עד כה לא  42 -ישראל ב

נמצאו בנתיבים המוצעים ובמקומות שהוזכרו בספר 

כות. לעומת זאת באזורים אחרים בא"י במדבר שרידי סו

אנסה לסקור את  התגלו הסוכות הקדומות בעולם.

שהחלה  ציוני הדרך של ראשית ההתיישבות  בסוכות

והאם הממצאים הארכאולוגים יכולים לתת מענה  בארץ

 לקבל אתבאילו סוכות ישבו בני ישראל במדבר, או שיש 

 

 הגירסה שהסוכות היו "ענני הכבוד האלוהיים" .

חשפה ליד  1989 -ירידה קיצונית של מפלס מי הכנרת ב 

ף אוהלו אתר ובו כתמים כהים עגולים כאשר כל כתם כזה חו

הוא של שריד בקתה או סוכה המאפשר לשחזר את הסוכות 

שנה לפני זמננו, בעידן  23,000 -וחיי התושבים כבר לפני כ

של סוף הקרחון האחרון. בעידן זה התקיימו בארץ תרבויות 

פרהיסטורית של תקופת האבן הקדומה המכונות התרבויות 

-האפיפלאוליתיות של חבורות ציידים לקטים )החלו לפני כ

 שנה.  11,700אלף שנה והסתיימו לפני כ  23

 

 

 

 

  

, הקדומות ביותרהבקתות באוהלו הידועות כסוכות 

התגלו באוהלו על שפת הכנרת. בקתות אלו הן מתקופה 

שהשתמרו הודות  האבן הקדומה )האפיפליאוליתית(

 הבוטני של עצים, עליםרתן מתחת המים. החומר לקבו

 בעמוד הבאהמשך                                                

 הכניסה לבקתה
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 משךה -מתי התחילו לבנות סוכות 

יבש ועל כן השתמר. המגורים הראשונים יזרעים  לא הת

הם בסוכה עגולה. בונים את השלד מענפים עבים ועליו 

שמים כיסוי של ענפים דקים ובעיקר עלים. משאירים 

פתח כניסה לבקתה. על הרצפה נמצאו שרידים של 

מחצלת שהיתה עשוייה מעשבים קלועים )כמו הצמח בן 

ש. מוקד הא –בצת(. במרכז הבקתה היתה המדורה 

באוהלו הענפים העבים שהוו את התשתית לבקתה היו 

שעליה הוסיפו ענפים דקים  ,וערבה אלון, אשלשל 

  ועלים.

 

הבקתה שמשה את יושביה כנראה מספר פעמים. 

מהחתך של הרצפות נצפו כמה מפלסים. כל אחד 

מהכתמים הכהים מייצג מפלס מחיה של אותם אנשים 

 תה.או אנשים אחרים שהתיישבו באותה בק

 

מה שמדהים במיוחד שהאנשים שחיו כאן לפני כ 

שנים הם ציידים לקטים שבמרבית הזמן  23,000

נודדים, אך הישוב היה מאוכלס כל השנה. מוצאים על 

רצפות הסוכות שרידי עצמות בעלי החיים שאכלו 

ה"משתכנים" לאורך כל השנה. כלומר הישוב באוהלו 

אטרקטיבי כדי אינו עונתי או ארעי. הוא היה מספיק 

לכלכל את האנשים במשך כל עונות השנה. כלומר, 

אנשים עוד לפני המהפכה החקלאית היו יכולים להיות 

יושבי קבע אם ישבו במקומות עשירי משאבים כלכליים. 

 משאבי הטבע הם שהכתיבו נוודות או התיישבות.  

 השלב הבא בבניית סוכות היה התחלה של בנייה באבן 

. האתר הוא של התרבות אתר עינןבעמק החולה ב

שהיתה כבר הנטופית מסוף התקופה הפליאוליתית, 

לפני זמננו(. גם  12000עד  13000תרבות חקלאית )

 .הבנייה הקדומה ביותר באבן הידועה היא בארצנו

 

 

 

 תחילת הבנייה באבן: שלהי התקופה הפליאוליתית

ר המבנים הראשונים של בנייה מאבן גם הם עגולים. קי

האבנים חפור בקרקע בבנייה יבשה ללא חומר מלכד. הקיר 

נתמך ע"י האדמה בתוכה הוא חפור ולאורכו חורים 

שסביבם מסודרות אבנים לעמודי עץ שלא השתמרו, נועדו 

להחזיק את הסכך, שהיה מחומר צמחי או מעורות. החומר 

 המתכלה )הבוטני או הזאולוגי( בעינן לא השתמר. 

 לפני זמננו12,000 – 13,000עינן / עין מלחה  

 

 שחזור של סוכה בעינן

קבורות. הבית של החקלאים  7בפתח המבנה נמצאו 

הראשונים הוא לא רק מקום שגרו בו אלא יש בו קשר 

 לפולחן, אולי פולחן אבות. 

מערת היונים במערב הגליל סוף הפליאולית התרבות  

 ~ לפני זמננו. 12,000הנטופית 

בתוך המערה במפלס המגורים נמצאה בנייה של מעגלי 

אבן של קברים. הנקברים, מעוטרים בשרשרת של שיני 

שועלים או שרשרת חרוזי קונכיות. בשניים מהקברים נמצאו 

 זה לצד זה קבורה משותפת של אדם וכלב. 

התופעה של קבורות בפתח המבנים היא תופעה של סוף 

האבן  ופתאולית, תקיהפליאולית והיא ממשיכה לתוך הנ

 .החדשה

 )ראה תמונה בעמוד הבא( 
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 שיר החודש

 

 הסוף -מתי התחילו לבנות סוכות 

 

שחזור התפתחות הסוכות בא"י, צפון סוריה 

 ותורכיה

נחזור לבני ישראל במדבר. כפי שהוזכר מונה התורה 

ושניים מסעות וחניות של בני ישראל בארבעים -ארבעים

שבמצרים ועד  שנות נדודיהם, החל מיציאתם מרעמסס

לחנייתם על הירדן בערבות מואב לפני כניסתם לכנען 

אילו היו מוצאים שרידי סוכות מ"ט(.  -)במדבר ל"ג, א'

בדומה לאילו שמצאו באתרים המתוארים ניתן היה 

לשחזר את נתיב או נתיבי המסע של בני ישראל ואולי 

עד היום לא  את הר סיני שעליו קבל משה את התורה.

ממצאים שהתקבלו כראיות ארכאולוגיות נמצאו 

יש הרואים זאת כסימן לכך  למסעות בני ישראל בסיני.

שמדבר סיני המופיע במקרא אינו המדבר שנקרא כיום 

"סיני", ואחרים הרואים זאת כהוכחה לכך שהסיפור אינו 

מבוסס על אירוע היסטורי. האם חנו בני ישראל בסוכות 

 שהיו "ענני הכבוד האלוהיים"?

שמספק להם השטח ואף כי  נדודים תלויים במשאביםה

עפ"י המסורת "קבלו בני ישראל סיוע אלוהי" הם לא יכלו 

לשבת זמן ממושך במקום אחד במשאבים הדלים של 

והעובדה המדבר. בהעדר ממצאים ארכאולוגים 

שהמדבר אינו יכול לכלכל קבוצות גדולות, נותרה 

יה, ואולי בבני הסברה שהם לא השקיעו הרבה אנרגיה

בנו סוכות מחומרים מתכלים בלבד, כמו אלו שנמצאו 

באוהלו ובעינן. לחוקרים נותרה העבודה להמשיך לחפש 

 אותם בנתיבי הנדודים.

 גילה אלון

          

            

 

 אילת אהובתי            
 לחן ועריכה: איל אלף    מלים: ישי אלף

 מתי ואיךלא זכור לי           

 חדרת אל נשמתי

 לכל מקום אליו אלך

 הולכת את אתי

 

 ִלמדת אותי מהו צער

 שמחת בשמחתי

 ועל כן אלפי תודות לך

 אילת אהובתי

 

הולחן על ידי באיבחה אחת,   השיר, בנוסח הזה,

אילת השחר, לפני  בנסיעה לחג המאה של קיבוץ

שלו, הופיעו על גבי  בתי הפזמוןשני  כשבע שנים.

רוע ולתומי סברתי, שיהיה נחמד יההזמנה לא

טרם ידעתי אז, שהשיר הזה ארוך יותר  להלחינם...

השיר, במתכונתו המקורית, בוצע   ושקיים לו כבר לחן. 

 במופע חג המאה . "  בערבו של אותו היום,

 

 

 ביוטיוב, בהקלדת: נמצא על מילותיו ושאר פרטיו השיר 

 Ayal Alefאיל אלף / 

 Ctrlוגם בעמידה על הקישור ולחיצה על 

https://youtu.be/qi1J5halQKY 

https://youtu.be/qi1J5halQKY
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ל                  ֲחֵברּות ִהיא סֹוד ַהכֹּ
הנשים של טרואל טוריאל-בה חןהז

ומדרבנים  דמיוניהנכדות והנכדים שלי מעוררים את 

אותי לכתוב את הסיפורים האהובים עליהם שאני 

סבתא תכתבי את הסיפור, כדי שלא “ ,ממציאה

ת הגיבורים, את לפעמים תשכחי את שמו

 .כך פקדו עלי הקטנטנים ”…מתבלבלת

ֲחֵברּות ִהיא “ קבלתי את עצתם הטובה וכך נולד הספר

ל  .“סֹוד ַהכֹּ

הסיפור 

ֲחֵברּות ִהיא “

” סֹוד ַהֹכל

משלב 

אגדה, 

הרפתקה 

ופנטזיה, 

במטרה 

’ כיתה ג-לעורר את דמיונם של ילדים וילדות בגילאי גן 

 .יצירתיתולפתח אצלם חשיבה 

הסיפור מתאר את הרפתקאותיה של גל, הנסיכה 

הלוחמת, אמיצת לב, שנראית מעט שונה משאר הילדות 

והילדים שבסביבתה, בשל שיערה האדום והנמשים 

 .הרבים המכסים את פניה וגופה

הסיפור מתמקד בערכים חברתיים שניתן לדון בהם עם 

הילדים: חברות, אחריות, מעורבות, שיתוף פעולה, 

 .רגישות לאחר, כבוד הדדי ותרבות דיבור

החמלה והדאגה לזולת באים לידי ביטוי במשימת חילוץ 

כלבי הנחייה במטרה להרחיק ביחד את הרוע, לחולל 

בחברה, בדגש על סובלנות ” אחר”שינוי תפיסתי לגבי ה

 .ושוויון הזדמנויות לכולם

בכל מקום קיימים קודים חברתיים ואזרחיים. בארצה של 

על נסיכות ונסיכים לגלות כבר מגיל צעיר, אחריות גל, 

 .חברתית, מנהיגות, חמלה, יזמות ואומץ לב

הסיפור הוא סיפור פנטזיה. עם זאת, הילדות והילדים 

יכולים להבין, שבמציאות ההוד וההדר נמצאים בכל בן 

ובת אנוש, מתוקף אנושיותם. הנסיכות היא סמל לאצילות 

ומהווה את מערכת הערכים נפש, מנהיגות ואחריות, 

הפנימית המנתבת את דרכו של הילד, ללא קשר לייחוס 

  “.או מעמד

 זה האחרון של עלוןבעמוד  – לרכישת הספראפשרות 

 אבי אלבז יום הכיפורים שלי

, חשבון מחשבות, כרונותייום הכיפורים שלי הוא יום של ז

אוקטובר ב יום הכיפוריםת מלחמכקצין צעיר ב. נפש

חברים וחברים שנפלו בקרבות הקשים,  איבדתי, 1973

  .שנפלו בשבי המצרי ובשבי הסורי ועברו עינויים קשים

זהו יום שבו אני מתייחד וחושב עם עצמי, יושב עם 

נהנה מהשקט בחוץ, המשפחה, קורא ספרים ועיתונים, 

מטייל ברגל באזור מגוריי ונושם את האוויר הנקי שהיום 

 הזה מספק לנו.

איני רואה משמעות בחיפוש אחר סליחה כחילוני, 

מאנשים שאולי פגעו בי במהלך השנה, וגם לא ממתין ליום 

 הכיפורים לבקש סליחה מאנשים אם פגעתי בהם.

שנים מאז תחילת מגפת  3השנה הזו, מלאו כמעט 

הקורונה. מדינת ישראל והעולם כולו נאבקו במגפה 

לא הקשה שעדיין מסרבת להרים ידיים, לאחר שהכתה ל

 רחם במיליוני אנשים במדינות רבות בעולם.

אין ספק שהמגפה דעכה, אך עדיין שורדת ופוגעת בכל 

 חודש באלפי אנשים בישראל.

המגפה  –גם השנה, חשבון הנפש הוא שונה וחד יותר 

והסגר הציבו בפנינו מראה גדולה,  בכדי שנעצור לרגע 

מהמרוץ המטורף של האנושות אחר הצריכה חסרת 

ים וחיי השפע, שהפכו את אורחות חיינו המעצור

להתמקדות במוצר, במקום להתמקד באדם, בהומניות, 

 באחר. 

לא רק ובחשבון נפש  אנו עוסקים, הזה ביום הכיפוריםגם 

שנים רבות עוד ל נשמורבהיבט הדתי, אלא בעיקר כיצד 

כיצד נאחה את  על החוסן הלאומי שלנו כעם וכמדינה,

 נצמצםכיצד  עם ישראל, הקרעים ואת השסעים בתוך

מהרבה  נהפוךחברתיים, ובמיוחד כיצד כלכליים ופערים 

לעם אחד  ומסוכסכים שבטים, מגזרים וסקטורים מפולגים

שהשוויון בנטל הלאומי, ביטחוני, כלכלי, חברתי, מתחלק 

בין כולם באופן שווה? וכיצד אנו מקיימים את הכלל 

 ? "תזכויות שוות יינתנו רק תמורת חובות שוו"

בכל  כאשר נגיע לתרבות וערכים משותפיםלדעתי, רק 

, התחומים ולכל אזרחי ישראל, נצליח לקיים מדינה יהודית

דמוקרטית ומתוקנת, עם חוסן לאומי איתן,  חופשית,

עתידה וקיומה של מדינת ישראל שגשוגה, שיבטיח את 

    שנה טובה                     לשנים רבות. 

https://the-women-of-teruel.com/author/thewomenofteruel/
https://the-women-of-teruel.com/author/thewomenofteruel/


 
 28.8.2022   בהתשפ" אלולא'                  19גיליון מספר                       עלון קהילת ֵרעים

 

13 
 

 

 מפגש עם מרחב 2.9.2022

 
 ילונייםחבנים רועצת מ: מרח"ב היא אייל ישפה

מורכבת מרבנים חילוניים שהוסמכו המועצה  ישראל.ב

במכון תמורה, כמו לדוגמא: רותם, ערטל ואני. חלק 

חלק אחר עסוק בפעילות  מהרבנים מובילים קהילות,

פוליטית )לא מפלגתית( בארגונים שונים וחלקם 

מתמקדים יותר בעריכת טקסים. גם אנחנו )קהילת 

תנועת יהדות רעים( וגם הרבנים, כולנו חלק מ

המבקשת לאפשר ליהודים חילונים לחגוג את  חילונית

יהדותם מבלי לפגוע בערכיהם ההומניסטים, ולהרגיש 

 היהודית כמו שאנחנו.  בבית בתוך התרבות

 

את הקהילה  חברים רבים הגיעו למפגש. אייל הציג

. קהילה המאוד מיוחדת שלנו בפני הרבנים החילוניים

פעילויות בשנה במגוון תחומים.  200 –שיש בה כ 

חברים הסבירו למה הם בקהילה ומה המשמעות שלה 

 בשבילם.  

 

 סיור חצבים – 5.9.2022

החצבים שתו בעקבות חורף ברוך משקעים גילה אלון: 

מלאו הגבעות הדרומיות בפריחה הרבה מים ועל כן 

 החום, נצאעם רדת אחרי הצהריים, שופעת של חצבים. 

סיור לריכוזי הפריחה של עמודי התפרחת הלבנים ל

 המזדקרים במלוא הדרם  

טיול היזמה לתודה רבה לגילה על  משתתפי הסיור:

.. יחת החצבים במלוא תפארתה.הנהדר בו ראינו את פר

 .ממנה הרבה דברים נולמד
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 מפגש עם אמנית 9.9.2022

 

: לפני כמה ימים הלכתי לראות תערוכה ציפי קיריזלמן

בגלריה. תוך כדי התבוננות בתמונות ניסיתי לנחש מה 

האמנים או אוצרי התערוכה רצו לגרום לי, כאשה מן 

השורה שהזדמנה לתומה לתערוכה, להרגיש. אולי חשבו: 

התערוכה ירגישו פליאה, התעלות, הזדהות, שמחה. באי 

יתכן שאף הצליחו בזה, עם מבקרים אחרים. אני הרגשתי 

רוגז קל וצער מתון על בזבוז הזמן. התערוכה הייתה 

שניתן לה, מילה לא  מתנשאת ברמות על. החל בשם

אור הטוב ימוכרת וקשה לביטוי, ודרך שורת עבודות שהת

לחשוב עליו הוא "אנטי ביותר שלהן שאני יכולה 

קומוניקטיביות". וגם מרושלות בחלקן, צורמות, מריחות 

צבע חובבניות. בעיקר: בעלות מסר שאפילו אורי גלר היה 

מתקשה לנחש. יכולתי לדמיין את האוצרים מחליפים 

מבטים מבודחים: אכלתם אותה, מבקרים. הגעתם הנה 

 הנות, הה?יבחום הכבד, חשבתם שאתם הולכים ל

כל זה כדי לומר שבביתה של האמנית אתי יעקובי  אז

 הייתה לי חוויה מתקנת, מרפא לנפש רגוזה. 

 

קירות הבית של אתי מלאים ציורי נוף יפהפיים, מענגים. 

המכחול המיומן שלה מפליא לתאר את המראות הטבע 

האהובים, המוכרים: ברושים לצידו של שדה חרדלים 

 ירושלמית וותיקה צהוב, חורשת אורנים דלילה, שכונה

 

הירוק שלה הוא הירוק המדויק של העשב שצומח בראשית 

של שמי ערב ורדרדים. עברתי מוקסמת  –החורף, הכחול 

מציור לציור מלאת פליאה על היופי והכישרון שמאפשר 

 להעלות אותו על הבד.

הביקור נפתח בהסבר של אתי על הציורים. החל במתי 

הטכניקה של בחירת והכנת  ואיפה היא אוהבת לצייר, דרך

הבד והצורך שלה לדייק את הצורה והצבע, והחומרים 

היא מציירת. ההסבר רהוט, מסודר  השונים עליהם

ומרתק. ממש מעניין להיכנס לעולמה, לדמיין אותה קמה 

עם שחר, נוסעת לשדה נטוש, פותחת את כן הציור שלה 

 ומשתדלת לדייק את צבעם של השמיים.

אחרי ההסבר  

נחנו מוזמנים א

לסטודיו שלה, 

רואים את 

ציוריה 

האחרונים, 

מכונות 

חקלאיות 

עומדות 

דוממות, 

ממתינות 

 לעונות 

 הקציר 

הבציר ו

 הבאות.

אחרי קבלת שבת מושרת ומבורכת, אנחנו עוזבים ואני 

 קרייזלמן ציפי  יודעת: לבית הזה בוודאי עוד אשוב.
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 ערב טד 10.9.2022

 

 : ישפה חיהמדווחת המפיקה 

לאחר תקופה ארוכה, ערכנו שוב ערב טד במתכונתו 

 המסורתית.

מפגש החברים היה שמח. חיוכים, צחוק, סיפורים וחוויות. 

השולחן כוסה במפה, עליה הונחו מטעמים לארוחת ערב 

 קלה, מעשה החברים. האווירה הייתה חמה ונעימה.

לאחר ששבענו ונהנינו מהמפגש, ישבנו להקשיב לשלוש 

 הרצאות מרתקות.

  נושא הרצאתו: ,פתח קובי אלון

 .""מעורבות השלטון הבריטי במלחמת השחרור

טענת מנהיגי היישוב היהודי והמדינה בארץ בתקופת 

מלחמת השחרור, הייתה שהבריטים מסייעים לכוחות 

 הערבים. 

קובי סיפר על מחקר שערך ד"ר עזרא נשרי, שהתבסס על 

מסמכים בריטיים, ישראלים ואמריקאים. מחקר זה אישר 

את טענת מנהיגי היישוב וחשף את כוונת הלייבור ומשרד 

החוץ הבריטי, לשמר את ההגמוניה האימפריאליסטית 

 בארץ ולמנוע הקמת מדינה יהודית. 

עמיים, קואליציות לשם כך,  ארגן משרד החוץ הבריטי, פ

ערביות, אותן חימש ושלח להילחם בארץ ישראל בתקופת 

 מלחמת השחרור.

הניצחון במלחמה, מנע את התגשמות הכוונה להמשיך 

את ההגמוניה הבריטית בארץ ואפשר את קיומה של 

 מדינת ישראל.

 

"רואים הרצה שני, נושא הרצאתו:   ויד קריזלמןייד

לתפקוד מיוחד  הכנת נוער על הספקטרום – "רחוק

 בצה"ל

, שמעת יציאתו לגמלאות עובד עם פרויקט זה, סיפר וידייד

 על הקמת המיזם, הדרך שעשו החניכים והצלחתם.

תוכנית "רואים רחוק" משותפת לצה"ל ולקריה האקדמית 

אונו. התוכנית מכינה בני נוער על ספקטרום האוטיסטי 

 בתפקוד גבוה, לתפקודים סודיים ומאד רגישים בצה"ל. 

הם מפענחי תצלומי אוויר ולווין ביחידה סודית של חיל 

המודיעין. יכולתם המיוחדת להבחין בפרטים קטנים 

ם בתצלומי אוויר, מאפשרת להם לטייב ושינויים מזעריי

את התוכנית המבצעית ולהעביר אותה לשטח במהירות 

 ובאיכות מאד גבוהה.

זוהי תוכנית פורצת דרך, המאפשרת לצעירים אלה לקחת 

חלק מאד חשוב בהגנה על המדינה, וכמובן, מקדמת את 

יכולותיהם לעבוד לאחר שחרורם מהצבא בחברות 

. תוכנית זו היא גאווה לצעירים העוסקות בהיי טק וכדומה

 המוכשרים ולצה"ל.

את הידע  –מורשת הקרב  ויד מנחה בקורס את תחום ייד

הנרכש על מלחמות ישראל, מציגים החניכים לכיתה וכך 

 נוצר לימוד משולב של רכישת ידע ותרגול תקשורת.  

בנוסף, דויד מעביר בקורס סדרת הרצאות על תולדות 

 צה"ל.

ות, הייתה הפסקה קצרה בה התכבדנו אחרי שתי ההרצא

 בשתייה קרה/חמה ובקינוח. 

היה המרצה השלישי. נושא הרצאתו:  ישראל בן ישראל

 חוויות, נופים, חלומות ואתגרים. –"בואו לעוף אתי" 

מרחף בממ"ג, מצנח ממונע גלגלים, שנקרא גם ישראל 

טרקטורון מעופף. יש בו מנוע מאחור ומצנח המחובר 

ים. המצנח יוצר את כוח העילוי. הגובה נוצר למנוע ולגלגל

על ידי הפחתה או הגברה של כוח המנוע. ישנן דוושות 

 שמאפשרות להפנות את המצנח ימינה או שמאלה.

ק"מ.  5.5רגל, כ 18,000הממ"ג יכול לעלות עד גובה של 

רגל, כלומר, כ 1500עד  500גבהי הטיסה הם בדרך כלל 

 מטרים. 500מטר עד כ150

 .של ישראל לוותה בתמונות רבות מטיסותיו ההרצאה

מעל כבישים, שדות מוריקים, נחלים ומה לא. לעתים גם 

 מעל העננים.  מדי פעם מצטרפים חבר או חברה לרחיפה.

ישראל מתלהב ומשתף בהרגשתו הנפלאה. מהאוויר 

רואים הכל וארץ ישראל יפה, אך לישראל יש ביקורת על 

יקיון באיטליה בה ריחף הניקיון בארצנו. הוא משווה לנ

לאחרונה ביחד עם נירה. ההרצאה של ישראל נתנה חשק 

 לרחף עם המצנח הממונע מעל המדינה.
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 הסוף )מאת חיה ישפה( –ערב טד 

לכם, קובי, דויד וישראל על הרצאותיכם  תודה רבה

 המרתקות והמלמדות.

על הליווי הטכני: תאורה, הגברה,  איילתודה מיוחדת ל

 על סידור התאורה. דודהקרנה ועוד. תודה ל

 *   *   * 

 חברים יקרים,

מי שיש לו עיסוק מעניין, הובי מיוחד או ידע בתחום 

שיעניין את הקהילה ורוצה להרצות על כך  בערב טד,  

 חיה ישפה מוזמן לפנות אלי.   תודה, שנה טובה! 

 

חברות וחברים שהכינו אוכל, אכלו  45 –י.א: בקהל היו  כ 

אותו והקשיבו בקשב ובעניין לכל אחד משלוש הדוברים 

המעניינים שלמרות שהתאמצו לא לחרוג מהזמן, חרגו 

על  ישפהחיה לתודה רבה במיוחד  בעידודו של הקהל. 

היה ערב מעניין, הפקת הערב, הארגון והדאגה להצלחתו 

 טעים.הרצאות מרתקות, הביחד היה נעים ו

 

 סיור חצבים שני 12.9.22

 גילהלאור הצלחת הסיור הראשון ולבקשת הקהל. 

. יור נוסף לפריחת החצבים השופעתסאירגנה,  אלון

נפגשנו גם י נִ שָׁ י ִד אּובעזרתו של  ,  בנוסף לחצבים

מעופף שנמצא עתה . הארינמל הוא חרק ארינמלעם 

 בשלב ההתפתחות של הזחל ובונה מלכודת לציד חרקים. 

 

 

 

 

 

 

 

 תודה לאודי ולגילה  על הסיור המהנה והמלמד

 

    

 

אני מתנצל בפני כל הצלמים שתמונותיהם מופיעות בעלון 

 בווטסאפ. זה ששמם לא הוזכר היות והתמונות זורמות

אבל חייב לכתוב שאת הדבורה הזו המתקרבת לפרח 

 סיון נעמיהחצב תפסה 
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 קבלת שבת 16.9.2022

 :ומדווחתמנחה חיה ישפה   

  יום ששי, שעה חמש, נפגשנו בחורשה ליד

 המקלט.

  החיוך של לקראת והשמחה בפגישה מרחיבים

 את הלב.

  ישבנו בחצי מעגל ופתחנו בשירה כשאיתן מנגן

 באקורדיון וגילה במפוחית.

  שרנו שני שירים ורחל הקריאה את "ערב

 שבת" שכתב אייל, 

 .תחושה של מעבר בין ימי החול ליום השבת 

 .גילה הדליקה את הנרות וברכה 

  נורית קראה מכתב שכתב חיים נחמן ביאליק

למ' קושניר על הקשר המיוחד בין עם ישראל 

 לשבת.

  ,כל אחד מהחברים סיפר מדוע ניתן לו שמו

האם שונה במשך החיים, איך ולמה. סופר על 

גלגולי שמות. השיחה על מקור השמות הייתה 

 השבוע. מאד מעניינת וממנה עברנו לפרשת
  "זו הפעם הראשונה שעם   -פרשת "כי תבוא

משה מדבר אל   כריבון.ישראל נכנס לארץ ישראל 

העם על החוקים והמצוות לפיהם על בני ישראל 

לנהוג, לא לעשוק, עשיית דין צדק ליתום, לאלמנה 

 ולגר. כיבוד הורים ועוד ועוד...

  אם לא יקיימו את החוקים והמצוות יקוללו, אם

 יבורכו.יקיימו, 

 .דיברנו על תפקיד הריבון בארץ אז והיום 

  יוסי ברך על  היין ורון ברך על החלה, ובין לבין שרנו

 ונהנינו.

 .הגעתי מימי החול וחזרתי הביתה ליום השבת 
 

 חיה תודה

 

 מועדון קריאה 18.09.2022

בן נירה 

 :ישראל

דיון בספר 

"המקדש 

השלישי" מאת 

 א"ב יהושע.

זהו ספרו 

האחרון של 

א"ב יהושע, 

שהלך לעולמו 

 . 2022ביוני 

 

את המפגש 

 הובילה הדסה. 

הדסה העלתה נקודות רבות העולות בספר הדק הזה 

עמודים(, נקודות שקשורות בדעותיו של הסופר כלפי  60)

 -דת ומדינה, מזרחים  -סוגיות בחברה הישראלית 

 .אשכנזים, גיור, פליטים ומהגרים, נשים ועוד

הספר בנוי בצורה של מחזה ולא כרומן, ובחנו גם כיצד 

 הצורה משפיעה על המשמעות.

תכני הספר עוררו גם כעס אצל חלק מהקוראות, 

ספר שמצליח לעורר  -ואולי ניתן לראות בכך הצלחה 

 רגשות.

 

 

 המפגש הבא

 ,30/10/22 -ב

  עם הספר

 "הביתה"

 מאת

 אסף ענברי.
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21-23.9.2022 

 

והוא  אייל ישפהעושים שכונה הוא פרוייקט שפיתח 

במספר שכונות  אותו כבר מספר שנים מוביל

. השנה, אגף קהילה בעירייה לקח עליו את ברעות

הצטרפו )במפגש ובמצגת( אייל  ובלתחסותו ובה

יזמים נוספים משכונות נוספות בעיר. באופן לא 

חברי  היזמים החדשים מצאנו את 30מפתיע בין 

בן אבנר הלחמי, אסתר ירמיהו, דולי : ההקהיל

ירדנה פיינמסר. ישראל חיה ישפה, , עמרם

רותם נירה בן ישראל, שליסל, נורית בן עמי, 

מהיזמים הם מקהילה  30% ויצמן, יונתן אלתר.

 קטנטנה בעיר!

 

 

עדיין מחכים לטקסטים נוספים לערב כיפור. 

 להעביר אל אייל

 23.9.2022קבלת שבת 

 

זו היתה קבלת השבת האחרונה   ישראלנירה בן 

 לשנת תשפב.

חברי קהילה, לקבל את  30התכנסנו במקלט מעל 

 השבת ואת השנה החדשה.

כהרגלנו שרנו שירי שבת, בליווי המפוחית של 

 אבנר, ודרשנו על פרשת "ניצבים".

בהמשך שרנו וקראנו קטעים לקבלת השנה 

החדשה. בין השירים שמענו מה כל אחד מאיתנו 

 חל לעצמו ולסובביו, בהנחייתה של ערטל.מא

סיימנו את הערב בארוחת ערב משותפת מעשי 

 ידינו.

היה זה עוד ערב של קהילתיות ושל "הנה מה טוב 

 ומה נעים שבת אחים גם יחד". נתראה בתשפג.

 

ל"  אניה קיארה :איורים           ”ֲחֵברּות ִהיא סֹוד ַהכֹּ

 עיצוב, איה ויג         ,עריכה לשונית והגהה, ניצה פלד

.  שלוחמ₪  15+ ₪  50מחיר ספר .    ”פיוטית“הוצאת 

בקרוב יצא הספר  0523639863להזמנות בווטסאפ: 

 .”עברית“במהדורה דיגיטאלית באפליקציה 

טובה!שנה 
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