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 הקהילה. ללא קרדיטתמונות: חברי 

 

 

 

ג     ּגּוָיָבה                  ְּ ש  רְּ ִקי הֶׁ סְּ בְּ ֶׁ ש  ְּ  לִׇניִלי ַזק 

 

ָמה ָשִנים ְבֶדֶרְך   ֻמְפָלָאהִלְפֵני כַּ

ָתָנה  ח ִלי מַּ ִּגָנהִמיֶשהּו ָשלַּ  :לַּ

ְפָתָעה ח ְבהַּ  ֵעץ ּגּוָיבֹות ָצמַּ

 ְונֹוֵתן ִלי ִמִפְריֹו ִמֵדי ָשָנה ְבָשָנה.

ת ֶשֵיש ִמי ֶשֵאינֹו אֹוֵהב עַּ  ֲאִני יֹודַּ

ֻמְגָזם ם ֶהָחָזק ְוהַּ עַּ טַּ  ֶאת ָהֵריחַּ ְוהַּ

ֵלב ְך ִלי הּוא עֹוֶשה טֹוב בַּ  אַּ

ת ִלי ָמה אֹוְמִרים ֻרָבם.   ְולֹא ִאְכפַּ

ְסָתו ֲאִני בֹוֶדֶקת  ָכל ָשָנה בַּ

 ִאם ִהְבִשילּו ְכָבר ֵפרֹוָתיו

ִּגיָעה ְמֻדֶיֶקת ּוְכֶשמַּ  ָהֵעת הַּ

ת ְבָחְזָקה ֶאת ֲעָנָפיו. עַּ ְענַּ  ֲאִני ְמנַּ

ְצֻהִבים נֹוְפִלים ָלֲאָדָמה ֵפרֹות הַּ  הַּ

 וֲַּאִני אֹוֶסֶפת אֹוָתם ְלֵביִתי ִבְשִקיָקה

ם עַּ ִית ְבִניחֹוחַּ ָמֵלא טַּ בַּ ֵלא הַּ  ְוָאז ִמְתמַּ

ֵמִביא ֵריחֹות יְַּלדּות ֶשל ָחֵצר,   הַּ
ם.ִבְשכּוָנה  עַּ  ֶשל פַּ

 תֹוָדה ְלָך ֵעץ ּגּוָיבֹות ָיָקר

ָתה ֵמִביא ְלִלִבי ִזְכרֹונֹות ֶשל ָעָבר  אַּ

ָבא ָנה ֶשל אַּ ְקטַּ  ֶשל ָחֵצר ֶשל ָסָבא ְוִגָנתֹו הַּ

ָמה ֵאי  ָשָמּה.-ֶשְשמּוָרה ָלֶהן ָתִמיד ִפָנה חַּ

 

ְסָתו  ָכל ָשָנה ְוָשָנה בַּ

ָזָהב ֲאִני אֹוֶסֶפת ֶאת  ֵפרֹות הַּ

ן ָהֵעֶדן ֶשל יְַּלדּות ם ּגַּ עַּ  טֹוֶעֶמת ֶאת טַּ

ְמִציאּות ְעּגּוִעים ֶאל הַּ  ְוָשָבה ְבגַּ
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 יומן מסע -סוף שבוע של קהילת רעים  
עריכה: יונתן.  חיה כהןכתבה: 

 ".קהילת רעיםלפני מספר חודשים התחברנו ל"

 שנים.                      7 פעילות של חוגגים אנומהישוב רעות היום 

 

 לסופ"ש בצפון, לאחר היורה שירד בלילה.נסענו 

 ומברכים שנסיעתנו תעבור בשלום אינשאללה...    

 

 מארגן שירי א"י יפים תוך כדי תרגיל הכרות  יונתן

 ואנו נוסעים בכבישי ארצנו )ללא פקקים( בזהירות.

 

 מילים מכל משתתף יש לנחש במי מדובר 50

               ומחיאות כפים לכבוד כל נוסע על מה שנאמר    

 

הגענו, כעבור כשעה לכפר קרע, כמה קרוב כמה רחוק 

   הערבי הרחוק תרבות השכן ,אמנה כנעאןלמדנו מ

 

אישה פורצת דרך, ממשפחה מבורכת ילדים, ענייה 

 והרצון להתפתח לשאוף ללמוד גבר על אביה ואמה. 

 

קיום -השמיים הם הגבול ליזמית ומנהיגה שדוגלת בדו

 לומדת ומתפתחת כל השנים מהיותה נערה ועד היום. 

צעירה משכילה ויפה עד מאד       סנסבילגם כלתה 

 מלמדת את השפה הערבית כגשר לשלום ורוצה עוד. 

 

 התקבלנו בסבר פנים יפות לארוחת בוקר טעימה

 ות לנשמה ירקות בורקס, לבנה וגם קפה ועוגי

 

 

נכנסנו מהמטבח המקום של לעקרת הבית הערבייה דרך 

 הארון, תרתי משמע, לתוך אולם המליאה. 

 

תעודות על הקיר וצילום של מירקם לשלום של אמנה ותמונת 

 שלט "ערבים ויהודים רוצים שלום" מההפגנה. 

 

יצאנו נפעמים מבית האישה המובילה מסע ייחודי של שילוב 

 בחברה בוואדי ערה בין השכן הערבי ליהודי 

 

לאוצרות  עין חרודהמשכנו בנסיעה למשכן האומנויות ב

 תערוכת האוסף במוזאון ורצינו לראות עוד. 

 

 "הפרה האדומה"ליוותה והסבירה לנו על  כרמיאיילת ד"ר 

 הילות רוסיה במאה שעברהחיי היהודים בקמותמונות 

 

 גם תמונות מופשטות של זריצקי, במשיכת צבע,

 היצריות וגיבובי הצבע שלא תמיד ניתנים להבנה...

 

 יצירות של יודאייקה, הפרוכת האדומה, חופות רקומות,

 פמוטים מעילי תורה עם אבזמים, ברגים ושרשראות. 

 

גם אוסף טלאים, מעין מפת שולחן של מאות יצירות 

 ".חיינו מחייבים אמנותשנה " 70שפט האלמותי מלפני והמ

 

האור המיוחד בחללים נכנס מהתקרה ומהפתחים סביב הכל 
 יפה, גם הגינה בחוץ, ואנו יוצאים מהמקום החביב. 
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 המשך –יומן מסע  -סוף שבוע "רעים" 

 
 זה המוזאון הראשון בארץ, אבן שואבת לאמנים רבים.
 לחוקרים, לקהל הרחב, מהארץ ומהעולם, כולם מגיעים. 

 
 מדהים–המשכנו צפונה דרך נוף ירוק והררי 

 יעקב רוטבליט הנפלאים.  ם שלשיריהמשמיע  אייל
 

 מספרת ספור יפה לכבוד שבת על היהודים בגולה אביבה
 כבר מההתחלה.שלו ואנו מבינים את המסר 

 קלה. הגענו בשעת אחה"צ למנוחה פקיעיןלמלון ב
 

אייל ניגן באקורדיון יוסי התכנסנו לטקס קבלת  השבת, 
 קטעי קריאה שכתב, ושירה עם ההמון.מנהל טקס עם 

 
רכה משחק חברתי חביב של הכרות במעגלים ע ציפי

 דקות נושא אחר מדברים. 2כל המעגל החיצוני זז שמאלה 
 

 ברכות על היין והחלה הדלקת נרות, שירים ו
 בפקיעין בלילה. רגלי ומיד לארוחת הערב במלון וטיול 

 

 
 זהו אחד הכפרים השמורים במראם זה מאות בשנים
 עלינו וירדנו בסמטאות נדחקים בין המכוניות לצדדים.

 
 מנהל המלון הסברים. ג'מאל ח'ירעוצרים לשמוע מפי 

 בהרמוניה: נוצרים, מוסלמים דרוזים ויהודיםמקום חיים 
 מקום התפילה אין סממנים.הסודית, שב הדתעל שמענו ו

 
 האדמה. וגםאין כפייה דתית , הכבוד הוא עקרון מקודש 

 אנשים תרמו לשינוי המראה ויהי מה.הרחוב הראשי מואר, 

 

 עץ תותים בתוך הביתראינו בית הוריו של ג'מאל עם 

 שהכין נאכל בארוחת הבקר לצד הזית. ריבת התותים 

 

 היהודייה  מרגלית זינתיגשנו את פבית הכנסת ב

 רכה בלחישה.יואותנו ב יוייה הקדישה לשמור עלח

 ממצאים עתיקים אסור לצלם בגלל קדושת השבת.

 תבליט המנורה ותבליט העמודים מהם לנו איכפת.

 

 מאות בשנים ופרוכת מכסה בתבארון הקודש תורה 

 סה.בחרדת קודש ויוצאים אל עץ התות העתיק בכני

 

 למעיין, לשתות ממימיו הצוננים הגענו למרכז הכפר

 ואנו מביטים לציור המעיין על קיר אחד הבתים.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 בעמוד הבא סוףה
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  המשך –יומן מסע  -סוף שבוע של "רעים" 

 הדרוזים.מעדת ראינו את אתר הנצחה של חיילי צה"ל 

 במרכז גזע עץ שבור כמו השבר על כל הנופלים.

 

 ליל טוב פקיעין  -ות נשמשמענו מעט על גלגול גם כאן 

 

 המדהימה נוריתעם  ספילאטיבבבקר, שעור  שבת

 היה נעים למתוח ולכווץ כל שריר עד האצבע הקטנה.

 

 גלגול נשמות ד"ר רג'א פרג של הרצאה וארוחת בקר 

 בה הבנו כי אחרי כל מוות נולד אדם בנשמתו לחיות. 

 

 שמענו תאוריות ארוכות בנושא וסיפורים מרתקים

 הילד שמצא זהובים.שדיבר באנגלית, והילד הדרוזי 

 

 חזון הערכים של קהילת רעיםהמשכנו להקים את 

  ערכים של סובלנות וקהילתיות, פלורליזם והומניזם

 

 בנושא יצירתי חלום על פרס יוקרתיהמצאנו מכאן 

 בקולא'ז את הנושא הנבחר האקוטי. החברים יצרו

 

 מיודענו. חלבירפיק  אל  לדליית אל כרמלנסיעה 

  חזרה אל בתינו. ,פקקים כמעט ללאומשם 

 

תודה לכל המארגנים היה מעניין מאד יחדיו ונעים. 

 להתראות בפעילויות הבאות בימים הקרובים.

 

 

 ישראל נקייה                    –אחד החלומות: ישראל ראויה             

                                

 תמונה של סמטה פורחת  ומוארת בפקיעין עוד          

 

 



 
 26.10.2022   גתשפ"ה -חשוון א'                  21גיליון מספר                                  עלון קהילת ֵרעים

7 
 

      
 אביבה סמיט חבושה

נולדתי  בהדסה הישנה בירושלים כשהתגוררנו 
נכדים שעליהם אני   4-ילדים ו 3בנחלת שבעה.  יש לי 

יה פנסשמחה יום יום.   לפני שלושה חודשים יצאתי ל
שנות הוראה, בהם הגשתי לבגרויות בלשון  30אחרי 

כרגע עושה  ולימוד אולפן לאמריקאים.ואזרחות 
 ,לומדת ספרדית, מציירת כרות עם חיי כפנסיונרית.יה

צועדת   ומקדמת את המופע שלי :"מנהרות בבל 
 י מופיעה בו במקומות שונים בארץנשא "לירושלים

 

 אביה אלף

ץ מצפה שלם. וילידת תל אביב. ממייסדי וחברי קיב
לאיל ואמא תושבת כפר האורנים. נשואה  2020מאז 

שנה בפרקליטות המדינה.  30בנות. עבדתי כמעט  3ל 
אני פנסיונרית עסוקה: מלמדת  2013מאז 

באוניברסיטה, כותבת דוקטורט, יו"ר בהתנדבות של 
חברה בקהילת   התנועה לטוהר המידות, עורכת דין.

 רעים מאז שקמה, דרכה הכרתי אנשים נפלאים.

 
 אודי שני

בפתח תקוה. התחנכתי  נולדתי בקיבוץ גבע, גדלתי
בכפר הירוק. התעסקתי עם חיות באפריקה. 
התחתנתי, נולדו לנו שתי בנות. התגרשתי. גר היום 
עם נורית בן עמי שמאירה את מציאות חיי באור חיובי. 
אני מטפל ריגשי בעזרת בעלי חיים. רוכב הרבה על 

מרפסת נחשים ארנבים אופניים, קורא הרבה, מגדל ב
 אדום ינפרהעוסק שם בצילומי אובה חצל ועוד. חוזר

 

   אתי גיאת ירמיהו

עזבתי את אליכין    נולדתי בחדרה וגדלתי באליכין.
לתיכון חקלאי כפר הנוער הדתי, בניגוד  14בגיל 

לאחר הסמינר התגייסתי לצבא והייתי   להסכמת אבי.
 3לי  יש  המורה החיילת הראשונה בבית ספר דתי.

 30 לאחר/    נכדים. 5 -ונשואים  2ילדים מדהימים. 
 שנים כמורה ומנחה מורים במתמטיקה ומחשבים 
פרשתי ומאז עוסקת בפיסול ובהוראת מתמטיקה 

 בהוראה מתקנת.

 

 

 אורית אלמוג

בילדותי גדלתי ביפו של אז. את שנות נעוריי גרתי בראשון 
.  מושבה בה גרתי שאליה חזרתי  מגדרה אחרי גירושיןלציון 

שנה  בשנות מגורי בגדרה הייתי מאוד  פעילה   20כ 

מגשרת בהתנדבות . יש לי  nlpמנחת  -ומעורבת חברתית

נכדים  שאיתם יש לי מערכות יחסים  5 –ו ילדים  2
שממלאות אותי בטוב. הצטרפתי לקהילה למרות המרחק 

ם כויות שהחברים יוצקיין והאיהפיזי אולם אני נהנית מהעני
 לתוך המפגשים.

 

 אייל ישפה

אני יהודי מאמין: מאמין בזכות לשוויון, מאמין במדע כדרך 
ללמוד ולהבין את העולם ומאמין בזכות שלנו לחתור לאושר. 
פעם הייתי מאוד ציני. היום, אני משתדל להיות אופטימי. 
הבנתי שנורא קל לפגוע ולהרוס, והרבה יותר קשה לבנות 

 .הוא לראות איך כן ולא לחפש למה לאולתחזק. המוטו שלי 

 

 איל אלף

כיום,  , בן קיבוץ אילת השחר. נשוי ואב לשלש.1954יליד 
הלחנת שירים  שכתבתי,   גימלאי חובב תחביבים ובהם;

לרווחת האנושות , ופרסומם ביוטיוב ושאר מקומות הפקתם
בעברי, שלל התנסויות, בענפי ספורט, ועבודות כפיים    ...

הוראה ויעוץ. מורה דרך,  דרכה, פיקוד, ניהול,שונות , ה
 ושר...   גיטרהמנגן קצת על  חובב מוסיקה, אמנות וטיולים.

 

 אילה מזא"ה

עטרות. לאחר -נולדתי, גדלתי וחזרתי לגור במושב בני
 10אביב, גרתי עם קובי בן זוגי, יותר מ -שנה בתל 30

שנים במודיעין וכך התוודענו והצטרפנו לקהילה בדיוק 
בחודשים שאייל עם עוד כמה חברים, הגו את הקמתה. 
בזכות אייל למדתי בתמורה לימודי יהדות הומניסטית 
חילונית. שמחתי להיפגש כאן גם עם ערטל האהובה, 

שנים  45איתה ביליתי שנה שלמה בשנת שרות לפני 
 בחצור הגלילית.

 המשך בעמוד הבא                                  
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 עקבאורה בן י

ניב. נעה עובדת , נעה, נדב -שואה לרון , הורים לנ
והורים לאיה  בטורונטואיתי. נדב נשוי לליה והם גרים 

המתוקה, בסוף ינואר אנחנו מחכים לעוד נכדה.  וניב 
מתחיל בסוף אוקטובר שנה שניה בטכניון לימודי 

שנים בניו ג׳רסי , חזרנו לפני  20הנדסת מכונות. גרנו 
 שנים. 16

 
 אפרים כהן

שנה. כיום תושב מכבים  74נולדתי בתל אביב לפני 
שנה  40נכדים. עבדתי למעלה מ   5וסב ל  3אב ל 

בחטיבת הנדסה ברשות שדות התעופה. פרשתי לפני 
שנים. כיום גימלאי עושה לביתי ומתנדב בעזרה  7

 לקשיש.

 דולי בן עמרם

בת זוגו של שבי, אמא לארבעה בנים... )כולם 
(רק בשנתיים האחרונות הפכתי לסבתא נבונים...

לנכד ונכדה, ואני מאוד נהנית מהתואר ומהתפקיד 
שנה,  30-הזה. הייתי מורה/מחנכת בבי"ס יסודי כ

שברובן עבדתי  בביה"ס המסורתי בירושלים. אהבתי 
שנים עברנו  4-לפני כ/  מאוד את העבודה עם הילדים.

חביב הת/  לגור במודיעין ואנחנו מאוד מרוצים כאן.
מנויות העיקרי שלי הוא שירה ואני עושה זאת בהזד

 שונות... 

 

 ישפהקוטלביץ חיה 

 נולדתי בקרית מוצקין  היינו ארבעה, הורי, אחי ואני. 
למדתי בבית ספר אחדות עד סוף ששית ואז עברנו 

הכרתי את  עודד   התגייסתי.  לביתנו בכפר סירקין.
בנים, הם בעת שרותי הצבאי, נולדו לנו שלושה 

עודד  2011בנובמבר   התחתנו ונולדו נכדות ונכדים.
המשפחה ממשיכה   נפטר ממלנומה גרורתית.

וכיום, אני סבתא לתשעה נכדים ונכדות ויש  להתרחב.
 לי נינה ראשונה, אגם

 

 חיה כהן

. נולדתי במושב 5-וסבתא ל 3-נשואה לאפי אמא ל
דה  סתריה וגידלתי תרנגולות ופרדסים. למדתי בתיכון

שליט ברחובות, ולאחר לימודי בסמינר לוינסקי 
שנה. כשנולדה הנכדה הראשונה פרשתי  32לימדתי 

ואה ש יצולינלסיפורי חיים   6לגמלאות. עשיתי 
 במודיעין ושומרת על קשר איתם.

 

 
 

 יונתן אלתר

 קיבוץ חבר ואני בטבריה הסקוטי החולים בבית נולדתי
 כולם, ילדים חמישה נולדו הדסה ולאשתי לי .יעקב אשדות
 ולפני שנים 4 לפני נפטרה הדסהנכדים.  9 לנו ויש בזוגיות
 להיות הגעתי וכך ליאורה עם במודיעין לגור עברתי שנתיים

 התנדבויות במגוון עסוק פנסיונר אני היום .בקהילה חבר
 .הקהילה עלון והפקת עריכת היא מהן שאחת

 

 יוסי וונש

בת  -נישאתי לרחל  נולדתי בחיפה וגדלתי בקרית אתא.
יש לנו  ארבעה  -מהם  -קריית חיים. יש לנו בת ובן נשואים 

גרנו בקרית חיים, ובעקבות עבודתי בחברת   נכדים ונכדות.
מוטורולה, נדדנו לב"ש, ירושלים, מבשרת ציון ולבסוף 

שנים  14-לפני כ   שנים בעיר(. 18-השתקענו במודיעין ) כ
ומאז אני עוסק בעיקר פרשתי ביוזמתי )פרישה מוקדמת( 

שנינו יחד תחת מטריה אחת )רחל ואני(,  בהוראת צילום.
 -מכבים  -שרים להנאתנו במקהלה האמנותית של מודיעין 

 רעות.

 יוסי סיון
. למדתי 1969-. עליתי ארצה ב1948-נולדתי באיראן ב

כלכלה בפקולטה לחקלאות ברחובות. שירתי בצה"ל בחיל 
מבקר המדינה עד ליציאתי התותחנים. עבדתי במשרד 

. מאז אני פעיל בכמה עמותות ומסייע 2016-לגמלאות ב
לעולים חדשים מאיראן, נותן הרצאות בהתנדבות בנושאים 

מכין תכניות לטלוויזיה קהילתית , הליהודיהקשורים לאיראן ו
  5-ילדים ו 3נשוי לנעמי, ויש לנו אני של יוצאי איראן ומגישן. 

 נכדים.

 

 פישמן ישראלה שליסל

שנים שם  6-נולדתי ברחובות כשנישאתי עברתי לרמלה ל
שנה שם נולד  32 -י הגדולות, עברנו למכבים ליבנות 2נולדו 

י ולפני כשנה עברתי שנים התגרשת 5בן הזקונים. לפני 
אני פנסיונרית וממשיכה לעבוד  נכדים. 3יש לי   לשכונת נופים

 44-. בקהואווירונאוטיבמשרה מלאה. אני שרטטת מכונות 
שנים אחרונות עובדת לומדת ומתחדשת בתוכנות 
ובטכנולוגיות בתחום המטוסים בלבד, רואה בעבודה יצירת 

 מנסה לשלב בין העבודה והנאות הפנסיה. אומנות.

 

 ישראל בן ישראל

משואה זו... אוף התבלבלתי.  אני ישראל בן ישראל מדליק
העבודה בבנזין אני ישראל בן ישראל מתדלק רכב של 

ובצירוף מקרים נדיר מתדלק גם את כלי הטיס  95באוקטן 
של באוקטן זהה. ובדרך כלל משתדל לא להתחיל משפט 
באני, אלא רק בהמשך המשפט. וכל מה שנירה כותבת, אני 
מהצד השני. ואגב גם היא מתדלקת את האוטו שלה באוקטן 

95. 
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 המשך -נעים להכיר 

 לאה מרגלית

שנה אחרי הקמתה. נשואה למוטי רעות ל הגעתי
לפני .  נכדים 3סבים ל ו ילדים 4ואנחנו הורים ל 

כעשרים שנה עשיתי הסבה להוראה. הייתי מורה 
למתמטיקה ומחנכת בחטיבת ביניים ברמלה. בבית 

ביה"ס בו לומדים יהודים מוסלמים . ספר לתקווה
מהווה המהנה ומאתגר מקום עבודה ונוצרים. 

השנה פרשתי   והתלמידים.משפחה לכל המורים 
לגמלאות ממערכת החינוך. וטרם החלטתי מה 

 בהמשך....
 

 ליאורה רוטשטיין

 נולדו, אריאל עם בירושלים. התחתנתי וגדלתי נולדתי
, בירושלים גרנו   .נכדים וארבעה בנות לנו שלוש

 האחרונות השנים ובעשרים באיסטנבול, באילת
 כשנה אחריהתאלמנתי,  שנים כחמש פניבמודיעין. ל

 20 – ב  איתי לגור עבר שבהמשך יונתן את פגשתי
 כחצי לפניעל. -אל בחברת עבדתי האחרונות השנים
 .החיים מתחילים שעכשיו והבנתילפנסיה  פרשתי

 

 מוטי מרגלית

רעות שנה אחרי הקמתה. אנחנו ל הגענו נשוי ללאה
בתחום  תיעבד .נכדים 3סבים ל ו ילדים 4הורים ל 

 המחשוב . כיום פנסיונר של אוניברסיטת בן גוריון.

 

 מיכל ישפה

נולדתי וגדלתי בכפר סבא התחתנתי עם אייל. יש לנו 
 שנה. 31-אנחנו גרים ברעות כ/  ילדים ונכדה אחת. 3
ומנתחת מערכות בחברת  כתכניתניתום אני עובדת כי

כשהייתי קטנה  הייתי מפרקת כל דבר כדי   אקו"ם.
והיום אני בונה, צורפת תכשיטים ויוצרת בזמני לבדוק 

 .המוטו שלי הוא: ליצור יש מאין/   החופשי.

 

 נורית בן עמי

גדלתי בראשל"צ, כשלמדתי באונ' העברית עברתי 
לירושלים, בה הקמתי את משפחתי. אני פסיכולוגית. 

שנים עברתי למודיעין, ונפרדתי מבעלי לאחר  22לפני 
ילדים, שגרים  בת"א  שנה יחד. אמא לשלושה 20

עם אודי  /ובירושלים. בני הצעיר חזר חזק בתשובה. 
מובילה פעם בשבוע "פילאטיס /  שני בפרק ב' שלנו. 

 על הדשא", גם בשנה הקרובה.

 

 
 

 נילי הרשגל

גמלאית, מורה ומרצה למקצועות היהדות. התחתנתי עם דני 
שנים  5נכדים. לפני  7-ילדים ו 3בן כתתי ונולדו לנו 

שנים, פעילה בקבוצות  33אני גרה במכבים /  התאלמנתי.
שנה בחבורת קלי קולות, אוהבת לטייל,  30שרה  גמלאים,

 לטפל בגינה, ללמוד ולכתוב.

 

 נירה בן ישראל

נולדתי בנצר סירני להורים איטלקים. ילדות קיבוצית נהדרת, 
שנות שירות בנחל כמ"כית  3שנת שירות בקרית שמונה, 

ה  לקיבוץ. בהמשך הקיבוץ אישר לי לימודי וקצינה, וחזר
ספרות, כדי שאחזור להיות מורה. וכך היה. עד שהכרתי את 

 26ילדים,  3שנות נישואין,  34ישראל,  ועברנו  לירושלים. 
 שנות הוראת ספרות. 36שנים ברעות, 

 

 נעמי סיון

נולדתי וגדלתי באוסלו במשפחה ציונית ופעילה מאוד 
ונשארתי.  18תי לארץ לשנה בגיל בקהילה היהודית. הגע

למדתי ביולוגיה באוניברסיטה העברית ועבדתי בעיקר 
בתחום הזואולוגיה. התחתנתי עם יוסי ויש לנו שלושה ילדים 
וחמישה נכדים. גרנו בירושלים ועברנו למודיעין לפני עשר 

כפנסיונרית אני עוסקת בניטור פרפרים, פעילה  שנים.
ברידג', רוקדת, מטיילת, מצלמת בנשות הדסה, משחקת 

 ועוזרת עם הנכדים.

 

 סימה סנפי

עבדתי   ילדים נשואים עם  נכדים. 3תן.יש לנו יהוננשואה ל
כמורה.   ..ומאז הפרישה  אני עסוקה בהתנדבויות  חלק 

קליטת  עולים  חילוץ והצלה.   נסויל  ביטוח לאומי. מהם:
יש לי  הפלגות ביאכטה.: התחביב העיקרי שלי. חדשים

אני משתדלת לצאת לים להפלגות קצרות  . רישיון סקיפר
 וגם להפלגות ארוכות   למספר  ימים.  למספר  שעות

 

 ערטל רילסקי

שנים  4. לפני 2בנות  וסבתא ל  3אשתו של זאבי אמא ל 
שנים בחינוך המיוחד. בהתחלה  32פרשתי מעבודה של 

בסוף כמרפאה בעסוק דרך מגוון תפקידי הדרכה וניהול ול
שימשתי כמנהלת המרכז ללקויי שמיעה במחוז ירושלים. 
לפני שנה סיימתי לימודי רבנות חילונית. הדבר שגורם לי 
הכי הרבה שמחה בפנסיה זה ההתנדבות שלי עם קהילת 

 .נשים מבקשות מקלט  ולאחרונה התחלתי ללמד עברית

 
 

 המשך בעמוד הבא
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 המשך–נעים להכיר 

 פנינה ודוד דרורי

בצריפין וגרתי במושב מצליח דוד נולד בגיזה נולדתי 
ההורים שלנו גרו . שבמצרים ובגיל שנתיים עלה לארץ

  50באוהלים ברמלה  ולאחר בנית המושב בשנת 
 /ילדים  3נו עברנו לרמלה נולדו אכשניש/  ישבנו בויהת

הילדים כולם בזוגיות ויש /  שנה עברנו למכבים 31לפני 
סיונרים בעמותת פיל מטילים היום אנו פנ/  נכדים 8לנו 

 .נהנים ועוזרים לילדים

 
 ציפי קריזלמן

עשרים לשמונה. הולכת לבית ספר סליגסברג . 14בת 
קיצור דרך קצת מפחיד. הרחוב  דרך רחוב החבשים.

שחור, רזה וגבוה  שקט מאד, לפעמים עובר בו נזיר
 מאד, והוא מסתכל עלי. אני הולכת יותר מהר. לא

בהיסטוריה, אני מכווצת מפחד, הלב הכנתי שעורים 
קפדן ומעניש, לועג ומשפיל. חבל שלא  הולם. המורה

יכולה להישאר בבית, לקרוא  המצאתי כאב בטן. הייתי
שעות ארוכות עד  עוד שש". מאה ילדים שלי"שוב את 

 שאהיה בדרך חזרה.

 קובי אלון

ולדתי שנה לפני המדינה גדלתי בקריית חיים. אחרי נ
השריון למדתי בירושלים ביאולוגיה. תוך שרות בחיל  

כדי כך סייעתי לאשתי לעשות ילדים. יש לנו  ארבע 
בנות ועשרה נכדים. לפני שמונה שנים פרשתי 
לגמלאות. מנצל את הזמן הפנוי ללימודי היסטוריה 

  וגיאוגרפיה של ארצנו. תחביב עיקרי: לטייל ולצילום.

 
 קובי סמואל

מילדות /    ומערכת.מילים בשבילי זו מסגרת  50
המערכות והמסגרות החריגו וקלטו אותי כחריג. 
לעיתים מחונן ומצטיין ולעיתים כחריג שצריך למסגר 

בשנים האחרונות,   ולקצץ את כל הבליטות שבי.
תוספת הספרים והמדיטציה קצת מפשרות בין 

אני  : אתאיסט וגם בודהיסט.אני לעניין  המערכת וביני.
ים עם איילה שמשלימה בשבילי את בזוגיות ארוכות שנ
 כל מה שאני צריך.

 

 רבקה טובי

/  נשואה ומבורכת בארבעה ילדים וארבעה נכדים.
נולדתי בירושלים כבת להורי החלוצים שהיו ממקימי 

למדתי מדעי הטבע אך עסקתי /  קיבוץ מעלה החמישה.
כל חיי בניהול, ארגון והדרכה בתחומים חברתיים: 

/  תעסוקה, יזמות, קהילה וקליטה.העצמת אוכלוסיות,  
יועצת עצמאית בנושאים אלה בדגש אני בעשור האחרון 

לתעסוקת מבוגרים שרוצים שינוי או מינוף הקריירה 
 ומתנדבת.

 
 

 רונית שידלובסקי

 בעלי את הכרתי בצבא . ברעות גרה  .ביפו וגדלתי נולדתי
 3, בנים ושני בת לנו / נולדו .נפלאה משפחה הקמנו ויחד

 יוולד מהם /  אחד  ....בדרך שניים ועוד ב"בארה נכדים
 ישראל ומאז חודשים' מס לפני נפטר  ל"ז /  בעלי  .בארץ

 / אני  .במודיעין ל"צה נכי ארגון את מנהלים ואני שפילמן
 עסוקה  .התנדבויות במגוון /  פועלת  .ליונס בארגון חברה

 .הזמן רוב

 

 רחל וונש

במודיעין . מורה לשעבר, כיום מזכירה נשואה ליוסי.  גרים 
יש לנו שני ילדים: ענת מחנכת בגימנסיה  במשרה חלקית.

, טל ונטע. אסף 19ו  17הרצליה   ולה שני ילדים בני 
ודפנה בת  12מתגורר בארה"ב . יש לו שתי בנות אילה בת 

. אנחנו אוהבים לצפות בסרטים טובים, בהצגות ומופעים, 9
 בארץ ובעולם.לשיר במקהלה ולטייל 

 
 שולה פוליבודה

אלמנה ואם שכולה, אם לארבעה ילדים וסבתא לארבעה 
נכדים. במשך שנים רבות גרתי בקיבוץ סאסא, במשך שש 
שנים גרתי עם עשרה ילדים שהוצאו מבתיהם בצווי בית 

תקופה מרתקת ומאתגרת. כיום אני גרה  –משפט 
במודיעין, מטפלת במסאג' שוודי, משתדלת ליהנות 

השפע התרבותי בעיר: מנויה בהולמס פלייס, היכל מ
התרבות, משתתפת ביד לבנים וכמובן בפעילות של קהילת 

 רעים. אוהבת לרקום, לקרוא, לטייל בארץ ובחו"ל.

 

 שוש לבנת

גדלתי בנהריה ולאחר נישואי עם ישראל עברנו לרמת 
שנים.  30-ים כבר כבה אנחנו גר -השרון, ארה״ב ומכבים 

שנים  3היד נטויה(. לפני  נכדים )עוד 7-ילדים ו 3נולדו לנו 
 40פרשתי אחרי . התאלמנתי. אני גימלאית משרד החינוך

שנות שירות כמורה, מחנכת ויועצת חינוכית. הצטרפתי 
 לקהילה בזכות אתי ירמיהו.

 

 פיקו לכתוב:סהשתתפו ולא ה

 אתי קול, אתי ברדוגו, גילה אלון, דוד שחר, יונתן סנפי, 
חי, לבנה סופר, רון בן יעקב, שוש מזרחי, שמוליק יוסי מזר

 שפי.
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 אייל ישפה –ותובנות מחקר  רשמי מסע

באוקטובר נסענו למסע מופלא  8-18בין התאריכים 
 במצרים ואני מבקש לחלוק אתכם מספר תובנות ממנו.

עסקנו בעיקר בתולדות מצרים הפרעונית  במהלך המסע
לאורך כשלושת אלפים ושלוש מאות שנה, עד כניסת 
הנצרות במצרים במאה הרביעית לספירה. בנוסף עסקנו 
מעט בתקופה המוסלמית ומעט )מאוד( עסקנו ביהודים 

 במצרים.

 
ביום השני למסענו הגענו לאתר בשם סקארה, שליד 

דום ביותר בעולם קהיר, שם פגשנו את מבנה האבן הק
מטרים. מדובר בפירמידת  60שמתנשא לגובה של 

לפני  27המדרגות של ג'וסר, מלך מצרים במאה ה
לפני הספירה(. עד לאותו מבנה  2670-2650הספירה )

המצרים השתמשו בחמר לצורך בניית המבנים שלהם. 
זהו המקרה הראשון שבו משתמשים באבן גיר לצורך 

הרבה יותר ויכלה להתנשא הבנייה וזו הייתה עמידה 
 לגובה רב יותר.

גולת הכותרת של היום השלישי למסע הייתה הפירמידה 
הגדולה בגיזה. גיזה נמצאת בחלק המערבי של קהיר. 
אגב, כל אתרי הקבורה במצרים העתיקה נמצאים 
מערבית לנילוס משום שזה הכיוון )מערב( בו השמש 

שמש שוקעת והמצרים הקדמונים הקבילו את מהלך ה
למהלך החיים )והמוות(. בעבר גיזה הייתה במדבר, 

תושבים( גדלה  30,000,000מערבית לעיר, אבל קהיר )
מאוד וכיום העיר עוטפת את אתר המורשת של גיזה מכל 
עבר. בגיזה נמצאת הפירמידה הגדולה ביותר בעולם. 

 26-שנה במחצית המאה ה 20-25היא נבנתה במשך כ
ה בשם חּופֹו. עד הקמתו של לפני הספירה, על ידי פרע

מגדל אייפל היא הייתה המבנה הגבוה ביותר בעולם 
 שנים!  4500משך כ

 
 

 
אבנים במשקל ממוצע  2,300,000מדובר במבנה שמכיל כ

טון כל אחת. מהכתובים )ההירוגליפים( אנו  2.5של כ
לומדים שלא השתמשו בעבדים כדי לבנות את הפירמידות 

ניית סכר אסוון היה הנילוס אלא בעובדים בשכר. עד לב
חודשים. המלך  3-4מציף את עמק הנילוס כל שנה למשך כ

הציע לחקלאים, שלא יכלו לעבד את שדותיהם באותה 
תקופה, לעבוד אצלו ולבנות את הפירמידה. כדי לבנות את 
הפירמידה הזו בעשרים שנה, כשבכל שנה עבדו על 

כל יום ימים, צריך להעלות לפירמידה ב 100הפירמידה כ
אבנים. האבנים הועלו לאורך רמפות שנבנו  1000עבודה כ

במיוחד ונסחבו על ידי בהמות משא )פרות( ובני אדם. רוב 
הפירמידה בנויה אבני גיר שחציבתן נעשתה קרוב 
לפירמידה. אזור קבר המלך שהיה בתוך הפירמידה היה 

 800עשוי גרניט אותה ניתן למצוא רק באסוון, המרוחקת כ
יזה. המצרים השיטו את האבנים הענקיות הללו ק"מ מג
ק"מ על גבי הנילוס. הנתונים מדהימים. יכולת  800לאורך 

ארגון האנשים והדיוק המופתי של הבנייה הם מרשימים 
מאוד, במיוחד לנוכח העובדה שאנו מדברים על עידן שלפני 

 המצאת הגלגל והמנוף. 

ים באיכות שנ 3500בימים הבאים נחשפנו לציורי קיר בני כ
מדהימה שלא נפגעו עם השנים. הנה כמה דוגמאות מקברי 

 החוצבים בדיר אל מדינה ומקבר המלכה נפרטארי:



 
 26.10.2022   גתשפ"ה -חשוון א'                  21גיליון מספר                                  עלון קהילת ֵרעים

12 
 

 המשך - ערשמי מס –מצריים העתיקה 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

בהמשך הטיול נחשפנו למקדשים וקברים רבים. שניים 
מהמקדשים המרשימים ביותר נמצאים בדרום מצרים, באבו 
סימבל שליד הגבול הסודני. מדובר במקדש למלך רעמסס 
השני ומקדש לאשתו נפרטארי. המקדשים הללו הועתקו 
כמה מאות מטרים ממקומם לפני הקמת סכר אסוון כדי 

בה היו טובעים. רעמסס השני להציל אותם מימת נאצר 
לפני הספירה, הוא המלך שבזמנו על פי  13-שמלך במאה ה

המסורת הייתה יציאת מצרים. מדובר במלך המרשים ביותר 
שהיה במצרים העתיקה בכל שלושים השושלות שלה. הוא 

שנים והממלכה בתקופתו השתרעה גם  66מלך על מצרים 
נם על שמו. על ארץ כנען. הרבה מהמקדשים במצרים הי

הקרב החשוב ביותר בתקופתו שמונצח בחמישה מקדשים 
 1270שונים במצרים הוא קרב קדש נגד החיתים סביב שנת 

לפני הספירה. התיאורים במקדשים במצרים, אגב, הם של 
ניצחון מוחץ של המצרים מול החיתים. מעדויות שיש לנו 
מהחיתים, המציאות הייתה שונה מאוד ככל הנראה ורעמסס 
ניצל בקרב בעור שיניו. החיתים, אגב, הם ממלכה שישבה 
באזור של תורכיה של ימינו וקרב קדש התרחש בעיר קדש 
בארם צובא, כעשרה ק״מ מערבית לחומס שבסוריה של 

 היום. 

 המשך בעמוד הבא
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 המשך – ערשמי מס –מצריים העתיקה 

 

סוגייה שעלתה 
במהלך הטיול היא 
היתכנות יציאת 

בו היא  מצרים באופן
מתוארת במקרא על 
פי הממצאים 

 הארכיאולוגיים.

המציאות המתוארת 
בספר שמות 

-מתייחסת למאה ה
, בתקופת מלכותו 13

של פרעה רעמסס 
השני. ישנם כמה 

תימוכין למציאות הזו וביניהם הידע שיש לנו אודות 
לפני  12קריסת ערים כנעניות רבות במהלך המאה ה

הספירה, מה שיכול להתאים על פניו לכיבושי יהושע. 
 1208לשנת גם אסטלת פרעה מרנפתח המתוארכת 

לפני הספירה ונמצאת כיום במוזיאון הציביליזציות 
בקהיר מתארת ישות בשם ישראל איתה מרנפתח 
נלחם. סיפור זה תואם לכך שבעת ההיא כבר היו בני 

 ישראל בארץ כנען. 

פיתום ורעמסס, ערי המסכנות המתוארות בתורה, 
יכולות להיות תואמות למציאות המצרית. רעמסס 

רעמסס שנבנתה על ידי -ואמת לעיר פייכולה להיות ת
רעמסס השני ואכלסה כשלוש מאות אלף נפש ואילו 
פיתום יכול להיות שיבוש המתייחס למקדש לאל ַאּתֹון. 
יש גם פפירוס מצרי שמתאר קבוצה שפועלת בגבול 
הדלתא של מצרים מאותו פרק זמן של סוף ימי 
הממלכה של רעמסס השני. כל אלה מתעלים אותנו 

 לפני הספירה.  13-אה האל המ

 
הבעייתיות מתחילה כשאנחנו בוחנים את העדויות 
הארכיאולוגיות שנמצאו במצרים ובסיני: פרעה 
רעמסס השני הוא ככל הנראה גדול מלכי מצרים בכל 
הזמנים. מצרים חולשת בתקופתו )ולמעשה גם 
כשלוש מאות שנים לפניו( על כל ארץ כנען, היא 

אזור בתקופה זו. לא למעשה האימפריה השלטת ב
 נראה הגיוני שגדול מלכי מצרים, רעמסס השני, 

 

יאפשר לקבוצת עבדים לצאת ממצרים בניגוד לרצונו. 
יתירה מזו, בתקופתו חילות מצב של מצרים פזורים בכל 
רחבי ארץ כנען וספק רב אם היו מאפשרים לקבוצת עבדים 
 לעבור כך ממצרים לכנען ולהתיישב בה. הסיפור המקראי
לא מכיר כלל את עובדת שליטת מצרים בארץ כנען 
בתקופה האמורה. ככל הנראה משום שהוא נכתב מאות 

 שנים אחר כך וכבר לא היה זכר לשלטון המצרי.

בנוסף, הדרך הבינלאומית העוברת בצפון סיני הייתה 
מיושבת במצודות מצריות וגם בהן אין זכר לעם ישראל 

מאותה תקופה. לו למרות שבהחלט יש ממצאים מצריים 
היו עוברים שם בני ישראל, שעל פי המקרא מנו הגברים 

נפש )כלומר כשני מיליון איש סך הכל(,  600,000שבהם 
לא סביר שלא היינו מוצאים שרידים ועדויות למעברם.  
מבין האתרים המוזכרים במעברם של בני ישראל אנו 

ם מזהים למשל את קדש ברנע ואת עציון גבר. בשני האתרי
הללו בוצעו חפירות ארכיאולוגיות ונמצאו ממצאים אבל 
כולם מתוארכים לאלף הראשון לפני הספירה ובשום אופן 

 לפני הספירה. 13-לא למאה ה

אם כך, בהיבט הארכיאולוגי אין תימוכין ליציאת מצרים 
לפני הספירה. גם משום שמדובר במלך מאוד  13-במאה ה

שקיימים ממצאים חזק ששלט במצרים הגדולה, גם משום 
ארכיאולוגים רבים במצרים ובסיני באותה תקופה אבל אף 
לא אחד מהם מזכיר את עם ישראל או עם של עבדים. אגב, 

 רעמסס היו עובדים בשכר ולא עבדים. -מי שבנו את פי

 13-עד כאן לארכיאולוגיה והמציאות ההיסטורית במאה ה
 לפני הספירה. אולם מה המשמעות של הנתונים הללו
לגבינו? האם צריך להפסיק לחגוג את יציאת מצרים ואת 
הישיבה בסוכות? האם כל התשתית הרעיונית של 

 היווצרותו של עם ישראל איננה רלבנטית? 

אני חושב שאין לחבר בין הדברים הללו. מבחינת המסורת 
ומורשת עמנו הדבר החשוב ביותר הוא עצם סיפור הסיפור 

אלפיים וחמש מאות שנה.  על יציאת מצרים מידי שנה כבר
מדובר במיתוס המכונן של העם היהודי ונגזרים ממנו 
ערכים ומשמעויות חשובות לנו כיהודים. ההבנה שהיינו 
פעם עבדים דורשת מאיתנו לגלות אמפתיה לאחר בכלל 
ולאנשים במצוקה בפרט. המסרים המוטבעים בסיפור 

הם יציאת מצרים רלבנטיים לגיבושנו כעם והרלבנטיות של
תקפה גם אם אין סבירות שיציאת מצרים קרתה בדיוק כפי 

 שמתואר בסיפור המקראי. 

ייתכן שבזכות הסיפור הזה היה לעולי בבל כוח ורצון לשוב 
לארץ ישראל לאחר חורבן בית ראשון, ואולי משום כך הוא 
נכתב, כדי לספק השראה ותקווה לגולים. סיפור יציאת 

ועה הציונית שהצליחה מצרים היה גם זה שחיזק את התנ
 20-וה 19-אף היא למצוא הקבלות בין המציאות במאה ה

באירופה למציאות המתוארת במקרא במצרים. נמשיך 
לחגוג ולספר ביציאת מצרים ונמשיך לחגוג את חג הסוכות 

 כסיפורים מכוננים של התרבות אליה כולנו שייכים.

 אייל
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 ��חשון שמח

 פגישה אישית 
  עם   

איה אוד 
 הכירו את איימי ג'ו

 New Yorkבמדינת  Yorktown Heights-ב נולדתי

נולדו בתא מצד אבי סוסבא וסבתא מצד אימי . איימי ג'וכ

מרוסיה )היום מצד אבי הגיע אף הם בארצות הברית. סבא 

(. גדלתי בבית נורמטיבי באזור די כפרי שיש בו אוקראינה

 4-3מעט אוכלוסייה יהודית. בכיתה שלי בבית הספר היו 

יהודים. בית הכנסת שלנו היה קונסרבטיבי, חגגו לי שם 

התפילה.  מצווה. קראתי את ההפטרה וניהלתי את-בת

בית הכנסת היה מרוחק מהבית ולכן אם רצינו להגיע אליו 

דקות(, גם בשבת  20 -)ורצינו( היינו צריכים לנסוע אליו )כ

 וגם ביום כיפור.

כנערה הייתי חניכה ואחר כך מדריכה בתנועת הנוער 

 "יהודה הצעיר"

  יהודה הצעיר
) Young Judea :תנועת  היא

אשר  אמריקאית-ציונית נוער
 נתמכה בעבר על ידי ארגון

העולמי, ואינה  "נשות הדסה"
או שייכת  פוליטית מזוהה

מטרת  .זרם מסוים ביהדותל
התנועה היא לבנות זהות 
יהודית ומחויבות ציונית 

 .הברית-היהודי בארצות נוערבקרב ה

ובמסגרת התנועה, בין התיכון לאוניברסיטה יצאתי ל"שנה 

השנה חזרתי לארצות הברית, למדתי  בסוףבישראל". 

יורק ובמקביל הדרכתי בתנועת -שנה באוניברסיטה בניו

 ם השנה הזו, החלטתי לעשות עליה. והנוער אבל בת

כבר  ?לעזוב את ארצות הברית ולעלות לישראל למה

בתחילה ה"שנה בישראל" הרגשתי שזה המקום שאני 

ית חיי. רוצה לחיות בו. ידעתי שזה המקום הנכון לי לשאר

מקום שלחיים בו יש משמעות, מקום אינטימי. מדינת 

 היהודים.

היה קושי לעזוב את המשפחה את ההורים ואת אחי 

 היחידי, אבל התחושה הפנימית ניצחה.

במטוס בדרך לכאן היו שלוש נשים עם השם איימי. הבנתי 

שאני צריכה שם ישראלי. היה רב שהציע לי את השם 

בה בצרפתית, רב אחר אמר שזה חביבה כי איימי זה אהו

 . רק בדיעבד גיליתי איהלא מתאים. בסוף ננעלתי על השם 

שלשם זה יש משמעות פוליטית כי איה זה גם ראשי 

תיבות של ארץ ישראל השלמה. שיש לזה משמעות 

ביולוגית כי יש ציפור בשם איה ושאיה זה גם פיסוק 

 יש לי שם רב משמעויות. –בקוראן. בקיצור 

 בארץ

   אמפייר סטייט קולגבבארץ התחלתי ללמוד 

ESC  של  חלק מהמערכת אוניברסיטה ציבוריתזו
היא מוסד מרובה   אוניברסיטת המדינה של ניו יורק

 שני ודוקטורט לימודי תואר ראשון, תואר   אתרים המציע
  '.ברחבי העולם דרך המרכז ללמידה מרחוק

 –במקביל התחלתי ללמוד בתכנית של "מטה יהודה" 

ובמסגרתה עבדתי במושבים  ענ"ק –לעובדי נוער וקהילה 

בחינוך, ביהדות  BAשל המועצה האזורית. סיימתי לימודי 

ובהוראת אנגלית. אחד הסטודנטים בתכנית הזו היה ציקי. 

יחד עברנו לגור בפנימיית בויאר משם עברנו לקריית יובל 

 שנה. 35עד שנחתנו בגבעת זאב שם חיינו 

ות יסוד שנים הייתי מורה לאנגלית בהתחלה בכית 30 -כ

ובהמשך בחטיבת הביניים, בחלק מהשנים הייתי גם 

מחנכת. תמיד במשרה חלקית כי במקביל לימדתי אנגלית 

 למבוגרים ועסקתי בהוראת יוגה ופילטיס.

אני לא יכולה להגיד שאני  איך הילדים של היום?

שנה  30מרגישה שינוי משמעותי בין הילדים של לפני 

בעיתיים ויש היום. אז היו  לילדים של היום. אז היו ילדים

 תלמידים טובים עם מוטיבציה ויש כאלה גם היום.

לא! לילדים שאני מלמדת ברור מהתחלה,  ?שיגעו אותך

מה אני רוצה וכשזה ברור להם הם מתנהגים בהתאם. 

 ממנה.  יוסך הכל אהבתי את ההוראה ומאד נהנית

חלה. למרות  ,בארצות הבריתשחי  ,אבל, אבא שלי

שמבחינה רפואית יש שם את כל הידע והמכשור, להיות 

זקן וחולה בארה"ב זה יותר מורכב מאשר אצלינו. למשל, 

אין שם עובדים זרים והמטפלים הם מקומיים שחוזרים 

בערב לביתם. ובעיר שהם גרים אי אפשר להגיע לטיפול 

 רפואי בלי אוטו.

 

 המשך בעמוד הבא

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://bahasa.wiki/he/Public_university
https://bahasa.wiki/he/Public_university
https://bahasa.wiki/he/State_University_of_New_York
https://bahasa.wiki/he/State_University_of_New_York
https://bahasa.wiki/he/State_University_of_New_York
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 המשך –איה אוד 

הבנתי שזו כנראה, שנת חייו האחרונה של אבא 

והרגשתי חייבת להיות איתו. מכיוון שזה רחוק ולא 

ידעתי בדיוק כמה זמן זה ייקח וגם לקחתי בחשבון 

 59יצאתי בגיל  –שאצטרך להיות עם אמא שלי  

לפנסיה מוקדמת. ונסעתי להיות איתם. זו הייתה אחת 

 השנים החשובות בחיי.

יצאנו לשליחות של הסוכנות  89-86כמו כן בשנים 

היהודית בדרום אפריקה. ציקי היה שם שליח עליה. זו 

למשל היה כבר  ,הייתה תקופה של שלהי האפרטהייד

מותר להתחתן נישואים מעורבים )לבן עם שחור( אבל 

יצאנו עם ילד אחד וחזרנו . …אסור היה להם לגור ביחד

זוגיות שניים מהם כבר נשואים, הצעיר ב . עם שלושה

 ויש לנו שלושה נכדים.. 

 

 חיילים בודדים. נפל עלייך?

לא נפל עלי! קיבלתי וחיבקתי את זה. חיבקתי אותם. 

כולנו, ציקי, אני והילדים מאד נהננו / נהנים מהמפגשים 

חיילים  20עם החיילים הבודדים. לפעמים היו לנו 

 . אוכל זה דבר שמקרב. 30בארוחת שבת ובחגים 

ממש מובן מאליו. קרה להם לפעמים  לילדים זה היה

שהם קמים בבוקר ולא יודעים מי זה הבחור שישן 

לידם. לבן שלי קרה פעם שהוא הלך בירושלים ופתאום 

ראה בחור עם החולצה שלו. מסתבר שבחור פשט 

אצלנו מדים, התקלח ולבש מה שהיה בארון ובשבילנו 

 זה בסדר.

גורות יחד עם זה עמדתי על כך שיהיו לנו שבתות ס

 כלומר רק של המשפחה הגרעינית.

 

 

 

 

 

 פנסיה

כבר כשהייתי מורה בבית הספר עשיתי קורס "התעמלות 

מלב"ב בעמותת  לגיל הזהב והתחלתי עבודה חלקית 

 כמדריכת תנועה.  

אנשים ובני משפחותיהם המתמודדים עם  150,000בישראל 
 דמנציה ואלצהיימר.

היא העמותה המקצועית הראשונה, הגדולה  – מלב"ב
בישראל בתחום הדמנציה והאלצהיימר, מספקת מזה 
ארבעה עשורים מעטפת שירותים מגוונים ומקצועיים 

 .בקהילה, לאנשים עם דמנציה ואלצהיימר ומשפחותיהם

 

לאחר שאבי נפטר עברתי לעבוד שם יותר. חברת מלב"ב, 

מטפלת ומלווה את מטופליה בדרכים מגוונות. אני מטפלת 

בהם בביתם בפעילות גופנית. מה שחשוב, זה לתת יחס חם 

ותחושה שכל אחד הוא יחיד ומיוחד. כל אחד הוא עולם 

ומלואו. אני נותנת לכל אחד להרגיש אהוב ומפעילה כל אחד 

אביזרים שונים וכולותיו וצרכיו. אני  מגיע עם תיקים על פי י

 ועושה איתם פעילות.

 

  וואו. עבודה קשה! זה לא מדכא?

אני יודעת שאני מלווה אותם בדרכם האחרונה. הציפייה שלי 

היא לעשות להם את החיים העכשוויים טובים. יש כאלה 

יד משתפים פעולה ויש כאלה שצריך למשוך אותם. מש

אחת שלא רצתה לצאת מהמיטה. נכנסתי  הייתה אישה

איתה למיטה, שוחחנו ודיברנו עד שהיא רצתה לצאת 

לפעילות. היה אדם עם אלצהיימר שלא התחבר לפעילות 

שלי, לא רצה שאבוא. אני התמדתי ופתאום הוא שואל אם 

 .סיפוק. אז יש גם אני יכולה להגיע אליו פעמיים בשבוע

 

 והמטופלים שנפטרים? 

בשש השנים האחרונות נפטרו לי שלושה אנשים אהובים 

כבר יודעת  אני וקרובים, אבא שלי, חמי וחמותי מזה 

. אפילו החלק שהכי בטוח שנגיע שהמוות זה חלק מהחיים

אליו, זה יקרה לכולנו מתישהו. לא צריך להיכנע לו אבל גם 

 לא צריך להילחם בו כשהמלחמה אבודה. 

 מה דעתך? "ה פליאטיביתסדצי"לאחרונה מדברים על 

היא שימוש )Palliative sedation ( פליאטיבית סדציה
במטרה  )Sedation (מבוקר בתרופות להורדת רמת ההכרה

שמקורו תסמינים עמידים ומצוקה נפשית. זהו  הקל סבלל
טיפול חיוני וחשוב לקראת סוף החיים המאפשר לחולה 
למות בביתו על פי בחירתו ועשוי להקל משמעותית את 

 .הסבל והמצוקה של החולה ובני משפחתו

https://www.wikirefua.org.il/w/index.php?title=%D7%A1%D7%93%D7%A6%D7%99%D7%94
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php?title=%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php?title=%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99
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 הסוף -איה אוד 

 

אני חושבת שכאשר אי אפשר להקל על כאבים וברור 

זה רעיון נפלא ויחד עם זה  -שהאדם נמצא בסוף הדרך 

צריך להשתמש בה בזהירות. ולכן גם צריך שלכל אחד 

 מתמשך"יהיה "ייפוי כח 

 

 קהילת רעים?

אנשים מאד נחמדים. ציקי מאד מתחבר אני בקהילה 

על תקן "האישה של ציקי". כבוגרת בית כנסת 

 קונסרבטיבי יש לי קצת נטייה דתית, חסרה לי היהדות 

 בתמונה: חיילים בודדים לשעבר שנשארו בארץ, 

 

שהכרתי. רק הומניזם לא מספיק לדעתי. בבית אני שומרת 

מפרידה בין בשר וחלב, ילדינו עשו בר מצווה בבית כשרות 

כנסת קונסרבטיבי כולל קורס הכנה לבר מצווה. לעומת זה 

את השבת אני לא שומרת. היום אני מרגישה שלאט לאט 

 אני מתחברת לקהילה.

 

  החברה הישראלית?

אבל מתי אנחנו לא מודאגים. לאויבנו  ,אני מודאגת ,מודה

יש אמירה "עיזבו את היהודים בשקט הם כבר יאכלו אחד 

את השני" נראה שזה המצב אצלנו. אני חושבת שזה 

קורה כי בכל העולם יש היום נטייה לקיצוניות )ראה ראשת 

בכלל החיים מלאי  ממשלת איטליה( אז גם אצלנו.

ים. אצלי בין משברים השאלה איך אתה חי בין המשבר

 משבר למשבר מנשבת רוח אופטימית. 

 ,אני מאמינה שהקיצוניות תתאזן ותתמתן. כזאת אני

רואה את העולם דרך משקפיים ורודים ואני מאמינה 

 שיהיה טוב. 

 התרשם ורשם: יונתן אלתר                                 

 

 65ובאו לחגוג עם איה 
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שלושתן כתובות  .בחג הסוכות יש שלוש מצוות

את . שתיים מהן כולם מכירים .במפורש בתורה

השלישית לא כולם מכירים ואלו שמכירים, לא פעם 

ויתכן שדווקא היא המצווה החשובה  .נוטים לשכוח

 .ביותר

 :סוכותשתי המצוות המוכרות של חג ה 

, שנאמר: "בסוכות תשבו מצוות ישיבה בסוכה .1

שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות" 

 ב(."ג, מ")ויקרא כ

, שנאמר: מצוות נטילת ארבעת המינים .2

"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת 

תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל" )ויקרא ויקרא 

 (.'ג, מ"כ

  
 .להיות בשמחה - אבל יש גם מצווה שלישית

שבעת ימים"  םאלוקיכשנאמר: "ושמחתם לפני ה' 

 -החג שמקושר יותר מכל לשמחה  .('ג, מ")ויקרא כ

ושמחת  ":על חג הסוכות נכתב.  הינו חג הסוכות

 .ו("ט-י"דז, ")דברים ט בחגך והיית אך שמח"

חג הסוכות נקרא  .חג אחר אףלא נאמר על  משפט זה

בחג  .נה תורה(גם "זמן שמחתנו" )הרמב"ם, מש

 -הסוכות היו שמחים בבית המקדש כל ימי החג 

 .שמחה שנקראת שמחת בית השואבה

"כל מי שלא ראה שמחת בית זו שמחה שעליה נאמר 

)משנה, מסכת  השואבה, לא ראה שמחה מימיו"

 .('סוכה, פרק ה

 .שמחת בית השואבה קשורה למצוות ניסוך המים

מימי חג בזמן שבית המקדש היה קיים, בכל יום 

הסוכות, היו שואבים מים ממעיין השילוח, שאיבה 

שנעשתה בפומביות ובחגיגיות רבה. כל העם היה 

הנים בדרכם חזרה לבית המקדש ומלווה את הכ

 .ובכניסה למקדש היו תוקעים בחצוצרות ובשופרות

הנים שהיה זוכה במצווה, היה מנסך )שופך( ואחד הכ

ם התקיימה מצוות ניסוך המי .את המים על המזבח

והשמחה הגדולה שנקראת שמחת  .רק בחג הסוכות

 .בית השואבה היא לרגל המצווה המיוחדת הזו

 

 

אלא עברה  !שמצווה זו לא מוזכרת כלל בתורההמעניין 

 .""הלכה למשה מסיני  - בעל פה מדור לדור 

 

מדוע השמחה הגדולה ביותר קשורה דווקא עם מצווה 

 ?שכלל לא כתובה בתורה

ן זאת כדאי להתחבר לשני הביטויים של סוגי כדי להבי

אהבה כאש ואהבה  ,בתורת הקבלה והחסידותהאהבה 

 .כמים

אהבה כאש היא אהבה עם המון התלהבות ואילו אהבה 

 .כמים היא אהבה שקטה יותר

את רבי שניאור זלמן מלאדי )האדמו"ר הזקן( ממשיל 

. מהלילד קטן שלא ראה את אביו זמן  שני סוגי האהבה

מתחיל לרוץ אליו ורואה את אביו מרחוק  הואום פתא

 ."בהתלהבות רבה, עם ידיים פשוטות וצועק "אבא, אבא

כולו בהתלהבות ורצון להיות בידיים של אבא. זו אהבה 

 .כאש

כאשר הילד כבר מחובק בזרועותיו של אביו, הוא 

מתרפק עליו עם חיוך פנימי עצום ופשוט נהנה להיות 

האהבה של אבא אליו ונהנה הוא חש את  .קרוב לאבא

 .מעצם קרבתו אליו ומהחיבוק של אבא

 .זו אהבה כמים

חז"ל מסבירים שבראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום 

צועקים  .כיפור, אנחנו מרגישים רחוקים מהבורא

ומתחננים שימחל לנו על התנהגות לא ראויה וייתן לנו 

שנה טובה ומתוקה. אנחנו מרגישים שהחטאים שלנו 

קו אותנו מהבורא. אנחנו רוצים את קרבתו ורצים הרחי

הוא  .ואילו בסוכות, אנחנו בזרועותיו של הקב"ה .אליו

כבר מחל לנו על כל החטאים. יצאנו מיום הכיפורים 

נקיים וצחורים, לאחר שהקב"ה בירך אותנו בשנה טובה 

כעת אנחנו מחובקים  .ומתוקה וכתב אותנו בספר החיים

ת ניסוך המים, מסמלת את האהבה מצוו .על ידו ורצויים

כמים שיש לנו לבורא ואת העובדה שאנחנו נמצאים 

 .עכשיו מחובקים בזרועותיו

היותנו  בה לשמחה הגדולה. אנחנו שמחים עלזו הסי

 .""בזרועותיו של הבורא

 

 הסוף בעמוד הבא
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 שיר החודש

 

 המשך –סוכות זמן שמחתנו 

 

מדוע דווקא סוכות הוא "זמן  נוסףויש גם טעם 

 :"שמחתנו

חג הסוכות נקרא גם חג האסיף, כי בתקופה זו של 

 .השנה אוספים את התבואה מהשדות

לא משנה כמה תבואה הייתה השנה, התורה אומרת 

כל מה שיש  !ח במה שישושמל !לנו שצריך לשמוח

בחיים זה לא מובן מאליו. תשמח בזה! תבקש לאדם 

עוד. אדרבא. אבל קודם כל תשמח ותודה על מה 

 .שיש

 -קרה השמחה היא דווקא על משהו גשמי לא במ

התבואה. חז"ל מסבירים שאדם צריך תמיד לשמוח 

על מה שיש לו מבחינה גשמית, ובמקביל לא להיות 

שבע רצון מהדרגה הרוחנית שלו, אלא תמיד לשאוף 

  .להתקדם ולהשתפר

ג יצבר והשאדם אבל מבחינת הרכוש שלך וכל מה ש

ווקא חג האסיף ח במה שיש. לכן דושמיש ל –בחיים 

היבול נקבע לזמן של שמחה ללא קשר לכמות 

 !וגם אם הייתה שנת בצורת קשה שנאסף

לא צריך להרחיב הרבה על חשיבותה של השמחה 

 .בריפוי מחלות

הרמב"ם כותב שהוא ראה אנשים שהחלימו רק כי 

 .הם היו שמחים

ח להסיר את המניעות וכלומר לשמחה יש כ

 .אות מושלמתשמעכבות אותנו מלהגיע לברי

שלמצב הנפשי יש השפעה  ידועבהקשר הבריאותי, 

 .עצומה על חוזקה של מערכת החיסון

מחלות רבות, חלילה, מתפרצות כאשר נמצאים 

 .שמחהמפך הבמצב נפשי שהינו ה

 .המסר של חג הסוכות הוא להיות בשמחה

כל מה שיש  ועל בריאיםלשמוח על כל יום שאנחנו 

 .לנו

מובן מאליו ועל כל יום שאנחנו החיים הם לא דבר 

 .פה, אנחנו צריכים להגיד תודה

שמחה גדולה, פנימית שאינה תלויה בשום דבר 

 .זוהי המהות של חג הסוכות .חיצוני או נסיבתי

   

ח את המצווה השלישית של חג ושכל חשוב לאאז 

כדאי להדר  ."יכםה"ושמחתם לפני ה' אלוהסוכות 

במצווה זו לא פחות ממה שמהדרים בקניית אתרוג 

 מהודר

 גילה אלון

  

 

 

 "מפקד ללא דרגות" 

 מילים ולחן: איל אלף.

 

 הייתי מפקד ללא דרגות,

 במלחמה נטולת 

 אלבומים,

 -בה איבדו בני 

 מחזורי,

 חדוות -את בת 

 העלומים...

 

למלחמת יום השיר "מפקד ללא דרגות", מתייחס  

 הכיפורים, המכונה בפי המצרים "מלחמת אוקטובר".

 מבחינתם של המצרים, נתפסת המלחמה הזאת,

ובנה  כסיפור הצלחה שהחזיר לצבא המצרי את כבודו,

 את המשך יכולת המשילות  שלו על אוכלוסיית מצרים.

משמעותי   ךלימים , היווה  ההישג המצרי במלחמה, נדב

ם ההדדיים בין  המדינות שקידם את הסדרת היחסי

 שהשכילו לבחור  בדרך אחרת ...

קו פרשת מים, בכל  מבחינת ישראל, היוותה המלחמה,

הקשור לחשבון נפש נוקב, ושינוי תפיסה לגבי מעמדנו 

 ומקומנו במרחב  בו אנו נמצאים...

 

ביוטיוב, באלבום הקרוב, הנמצא  השיר המולחן, יופיע

  כעת בשלבי הפקה  מתקדמים."
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 אבי אלבז

 2022'ידיעות אחרונות' פרסם בתחילת אוגוסט  .1

כתבה של אילנה קוריאל, בנוגע ל"ים האשפה" 

 שהולך וגדל והשטחים להטמנה שאוזלים. 

 בעטרות שלירושלים הר זבלהפתרון 

 

הנושא החשוב הזה נוגע לכל אחת ואחד מאיתנו,  .2

ולכן החלטתי להביא תקציר מהכתבה ומהנושא 

 בכלל, לתשומת ליבכם. 

רשויות המדינה והרשויות המקומיות אינן  .3

מספקות פתרונות למחסור בשטחי הטמנה, 

 והבעיה עלולה לפגוע בכולנו. 

ת שלה מהפסול 83%מדינת ישראל מטמינה  .4

מהפסולת מוטמנת בדרום הארץ.  68%בקרקע, 

 2020הנגב הפך לפח הזבל של המדינה. בשנת 

מיליון טונות אשפה מתוך  3.15הוטמנו בדרום 

מיליון שהוטמנו בכל הארץ. לשם השוואה,  4.66

מהפסולת מוטמנת.  OECD  42%במדינות ה־

. גם בארה"ב המצב יותר 35%במדינות אירופה 

 עורי הטמנה. שי 53%טוב, עם 

קצב גידול ייצור הפסולת בישראל כתוצאה של  .5

גידול האוכלוסייה ושינויים בהרגלי הצריכה, הפך 

את ישראל לאחת השיאניות בייצור פסולת 

 680והטמנתה. אדם בישראל מייצר בממוצע 

 ק"ג פסולת בכל שנה. 

 

לפי דוח מבקר המדינה האחרון בנושא,  .6

שהתפרסם ביולי השנה, במצב זה של עומס 

בפסולת, עתידות להיסגר עד סוף השנה חמש 

בעוד שלוש עד ארבע שנים לא יהיו עוד מטמנות. 

 בארץ שטחים מאושרים להטמנת פסולת.

 

 

אורח החיים המערבי שלנו וקצב גידול האוכלוסייה,  .7

של מזון ומוצרים אחרים  גורמים לצריכה ולבזבוז רב

 בקנה מידה עצום. חלק גדול מהמזון אנחנו זורקים.

 

מתכנני ערים ומומחים בתחום טוענים שאנו חייבים  .8

אשפה להטמנה, גם כשאין  40%להגיע לפחות מ־

תשתיות לבצע את המהלך. יחד עם זאת, אי־אפשר 

לבקש מהציבור להפריד את האשפה הביתית שלו 

שמצריכה ממנו כל כך הרבה כאשר מדובר במשימה 

אנרגיה. אם יהיה קומפוסט בכל מקום, אז אנשים 

 יתרגלו שמפרידים את הזבל הרטוב. 

תחום הטיפול בפסולת סובל מהפרדה בין אחריות  .9

לסמכות. בעוד שהאחריות מוטלת על העיריות, 

הסמכות איך לטפל בפסולת ואיפה, היא בידי 

מיות המשרד להגנת הסביבה. גם אם רשויות מקו

 –היו רוצות לבצע שינוי באופן הטיפול בפסולת 

הן כפופות למדיניות המשרד  –איסוף, מיון ומחזור 

  להגנת הסביבה. הוא קובע להן איך ומה לעשות".

נדרש כל מפעיל אתר לסילוק פסולת  2007משנת  .10

בישראל לשלם היטל הטמנה לקרן לשמירת הניקיון. 

נת פסולת הרעיון הוא ליצור תמריץ שלילי להטמ

בקרקע. הכסף להקמת מתקנים חדשים לטיפול 

 בפסולת נתקע בקופה של הקרן לשמירת הניקיון. 

הצטברו  2020לפי דוח מבקר המדינה, נכון לסוף 

 מיליארד שקל.  3.22בקרן 

מהכספים שהתקבלו בקרן משמשים  37%רק 

להגשמת מטרותיה, שהן בגדול לשמור על הניקיון 

ליארד שקל למשל הועברו מי 1.66במדינת ישראל. 

  לטובת תקציב המדינה. 2020עד  2016בשנים 

דברי המומחים מעידים על כך  שפתרונות מתקדמים  .11

ותוכניות פעולה למניעת טביעה ב"ים האשפה", 

קיימים  בידי הרשויות המקומיות והמשרד להגנת  

 הסביבה. 

ובהתייחסות אישית, אני מקווה שמדינת ישראל  .12

הקטנה, כמו גם מדינות העולם, יתעוררו ובנוסף 

לטיפול במשבר האקלים המאיים על המשך קיום 

כדור הארץ, יטפלו גם בנושא הפסולת המגוונת 

)פסולת ביתית, פסולת ממפעלים, פסולת מבתי 

העסק, גרוטאות, פסולת בניין, פסולת רעילה וכו'( 

מת להציף שטחים נרחבים במדינות רבות, שמאיי

ומאיימת לפגוע באיכות החיים ובפעילות השוטפת 

 של הכלכלה העולמית. 
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 דן ארדיטי במונטנגרו

 
 חבצלת רונן בסיאטל, וושינגטון, ארה"ב 

 

  קובי ואילה בסלובקיה

 

 יוסי וג'קלין שחר בתאילנד  10.9.2022

 

 

צביקה   לינצ'בסקי   וחיה   ישפה ליאורה & 

 באוזבקיסטאן
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 ציקי איה אוד בליסבון פורטוגל

 

 

 ל ומיכל ישפה. איינירה וישראל בן ישראל

 במצריים

 

 , יוון ישפה מטאורהואייל מיכל 

 

 נילי הרשגל עם הקהילה בטנזניה

 

 

 ליאורה ויונתן בגאורגיה
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 באוסטריה ירדנה וארי

 

 מומלץ -פרסומת 

 

 שליחים שנשארו לפעילות בסביבה

 ישראלה שליסל שכונת נופים, מודיעין

 

 גילה דגן תשליך בפרק ענבה, מודיעין

 

 ש, מודיעין עיליתוניוסי ו
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 קבלת שבת 30.9.2022

 

 טקס יום כיפור 3.10.2022

 

 

 

משתתפי 

הערב 

שלחו 

לאייל 

קטעי 

פרוזה 

 ושירה

אייל העלה אותם על ננות עצמית. הקשורים להתבו

 מצגת יפיפיה, הוסיף שירים מולחנים ותמונות

תף הסביר את תמש שהוקרנו על המסך וכל

 הבחירה שלו.

 

 
 

 עוד מטקס יום הכיפורים   

תודה על ערב נהדר. תודה לדוד על הקמת  אייל ישפה:

התאורה והחשמל. תודה לפנינה ולדליה וחמי שהגיעו 

סאות והשולחנות, תודה לנירה יהכ מוקדם לערוך את

, תודה ולישראל שהגיע לעזור בהכנות. שקנתה את הכיבוד

ענקית לאיתן שמצליח להתאים עצמו לקצבים המשתנים 

ולטעויות שלנו. תודה לכל מי שתרם בקטעי קריאה 

ובשירה. תודה לכולכם. שנמשיך להפיק ערבים שכאלה. 

 ��שנה טובה

מעניין, מגוון, מיוחד, על ערב . תודות לכולכם: המשתתפים

ערב מעשיר, מהנה  ונעים מאוד., מעורר חשבה שונה

תודה לאייל ומשמעותי. ערב משובח מרומם נפש ומעשיר. 

על אירגון וניהול  ההובלה והריקמה היפה של הכל יחד על

ערב נהדר. ערכת את המצגת בצורה מדורגת עם הקשרים 

עילה והחברית ועיניין. תודה לקהילה על ההשתתפות הפ

 והמידע המרגש. שנמשיך ביחד בקהילה מגובשת וחברית.

 …שלא יגמר לעולם
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 בכיכר תשע -  4.10.2022

התכנסנו על הדשא המרכזי ברעות. עשרה חברי 
קהילה ועוד חמישה חברים מרעות שהצטרפו ודנו 
ב'תיקון במעגלי החיים'. שיתפנו חוויות אישיות ולמדנו 

 :האחרון מצורףטקסטים. הטקסט 

 חורחה לואיס בורחס – לו יכולתי לחיות את חיי מחדש

 .... לו יכולתי לחיות את חיי מחדש

 . בחיים האחרים הייתי משתדל לעשות יותר טעויות

לא הייתי משתדל להיות כל כך מושלם , הייתי יותר 

 . רפוי

הייתי יותר טיפש ממה שהייתי ; מעט דברים הייתי 

 . לוקח ברצינות

תי פחות מלוטש , הייתי לוקח יותר סיכונים , היי

 . הייתי נוסע יותר

מתבונן בשקיעות , מטפס יותר על הרים , שוחה 

 . בנהרות רבים יותר

 , הייתי הולך ליותר מקומות שלא הייתי בהם מעולם

 . הייתי אוכל יותר גלידה ופחות שעועית

הייתי משתדל שיהיו לי יותר בעיות אמיתיות ופחות 

 . מדומות

אני הייתי מאותם אנשים שחיו כל דקה בחיים בצורה 

  ; פורייה ושקולה

רק מזה  – ברור שגם לי היו רגעי אושר ,לידיעתכם

 . עשויים החיים , רק מרגעים

 אך אילו יכולתי לחזור לאחור , הייתי משתדל שיהיו 

 . רק רגעים טובים

אני הייתי מאותם אנשים שלעולם לא הולכים לשום 

  , חום-מדמקום ללא 

 . ללא שקית חימום לרגליים , ללא מטרייה ומצנח

 . אילו יכולתי לחיות מחדש , הייתי נוסע יותר קליל

  , אילו יכולתי לחיות את החיים מחדש

 הייתי חולץ את נעלי בתחילת האביב והולך יחף עד

  סוף הסתיו.

. 

 

 . הייתי מסתובב יותר בקרוסלה , משחק יותר עם ילדים

 ... שוב לפניי לו חיי היו

אבל אתם רואים , אני בן שמונים וחמש , ואני יודע שאני 

 הולך למות

 

 קבלת שבת  7.10.2022

 

שרנו עם איתן, קראנו על נפגשנו על הדשא ליד המקלט 

 .ושוחחנו קצת על קהלת, לקראת סוכותהשבת 

 

 עוד בעמוד הבא
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 קבלת שבת וסוכות 14.07.2022

 התקיימהבחול המועד סוכות קבלת השבת 

שהתנדבו לארח  לאה ומוטי מרגליתבסוכה של 

הכינו כיבוד / ממש את הקהילה ובניגוד לסיכום 

 .אוכל

 

במקור  של   לשבת עסקנובין השירים והמילים 

 .מנקודות מבט שונות חג הסוכות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתר האינטרנט של קהילת רעים

לראות בו מגוון גדול מהפעילויות  אפשרו וירובאהאתר שלנו 

 .שלנו 

מומלץ במיוחד לצפות בסרטון של טעימה מאירועי הקהילה 

 . נעמי סיון עושה עבודה מדהימה בתיעוד ובהכנת הסרטון

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

D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D% 

 

מבט אל עוד יום שנגמר, אל השמש המתרחקת 

 .ושוקעת ומותירה אותנו עם תהיות ליום המחר

 צילומים: יוסי וונש

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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