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ַבט  חודש שְׁ

 מקור השם:

השם שבט , קיבל את שמו ככל הנראה גם הוא מבבלית 

ֻט משמעה 'להכות'. ייתכן שהכוונה היא  בָּ בה המילה שַׁ

לגשם המצליף בעוצמה בתקופה הזו. שם החודש 

ים : 7מוזכר בספר זכריה בפרק א פסוק  ִ֨ ר  יֹו֩ם ֶעשְּ 'בְּ

ֶדש  ֶדשׁ֙ הּוא־ח ֹ֣ ר ח ִ֨ ָׂ֥ שָּ י־עָּ ֵּֽ ת  שְּ עַׁ ה לְּ עָָּ֜ בָּ רְּ אַׁ ָׂ֥ת שְּ וְּ נַׁ שְּ ט ב  בָָּ֔

יָּ  רְּ כַׁ ה ֶאל־זְּ הוָָּ֗ ר־יְּ בַׁ ֹ֣ה דְּ יָּ יָּ ֶָ֑וש הָּ רְּ דָּ ם לְּ י  ַּ֖ תַׁ הּו ֶבן־שְּ יָָּ֔ ֶרכְּ הׁ֙ ֶבן־ֶבֹ֣

ר'. זכריה מציין את חודש שבט כחו אמ ֵּֽ יא ל  ַּ֖ נָּב  דָֹׂ֥וא הַׁ דש ע 

, בהתאם עשר=אחד עשר(-)עשתי האחד עשר בשנה

 למניין החודשים המתחיל בחודש ניסן.

את ההתייחסות הבאה לחודש שבט אנו מוצאים 

 במשנה במסכת ראש השנה:

ים  נ  י שָּ אש  ה רָּ עָּ בָּ רְּ ן ר אש'אַׁ יסָּ נ  ד בְּ ֶאחָּ ם. בְּ נָּה  ה  שָּ הַׁ

שָּ  ד ֶבֱאלּול ר אש הַׁ ֶאחָּ ים. בְּ ל  גָּ רְּ לָּ ים וְּ כ  לָּ מְּ ר נָּה לַׁ שַׁ עְּ מַׁ לְּ

ה מָּ ה  זָּר .בְּ עָּ י ֶאלְּ ב  עֹון רַׁ מְּ י ש  ב  רַׁ ים, בְּ  וְּ ר  י. אֹומְּ ר  שְּ ת  ד בְּ ֶאחָּ

מ   שְּ לַׁ ים וְּ נ  שָּ נָּה לַׁ שָּ י ר אש הַׁ ר  שְּ ת  ד בְּ ֶאחָּ לֹות, בְּ ּיֹובְּ לַׁ ין וְּ ט 

שָּ  ט, ר אש הַׁ בָּ שְּ ד ב  ֶאחָּ קֹות. בְּ רָּ יְּ לַׁ ה וְּ יעָּ ט  נְּ ן, לַׁ ילָּ א  נָּה לָּ

י י ב  ר  בְּ ד  איכְּ מַׁ ל .ת שַׁ ל  ית ה  ֲחמ   ב  ים, בַׁ ר  ר בֹואֹומְּ שָּ ה עָּ  ':שָּ

משנה זו מביאה אותנו לט"ו בשבט אותו אנו מציינים 

 בחודש זה:

גיליון במאמרה ראו בהמשך ה  גלגולי החג: –טו בשבט 

 המצוין של גילה אלון.

 טו בשבט ודמוקרטיה:

בטו בשבט תש"ט התכנסה לראשונה הכנסת, בית 

בישראל. מכאן ואילך טו בשבט הפך גם ליום הנבחרים 

ציון לדמוקרטיה. זיגמונט באומן, פילוסוף וסוציולוג כתב 

כך על הדמוקרטיה: "המשמעות של דמוקרטיה היא 

שמשימתו של האזרח לעולם אינה נגמרת. הדמוקרטיה 

קיימת דרך דאגתם הבלתי פוסקת של האזרחים. ברגע 

מוקרטיה לאזרחים מספיק להיות אכפת ממנה הד

 מתה."

 

 

 

 

 

 

 ומה אצלנו החודש?

בקבלת השבת האחרונה בחודש טבת נשאתי דרשה 

בנוגע למשבר הקורונה. דיברתי מדם ליבי מתוך 

אמונה שאכן אני מייצג דרך הומניסטית הרואה בנו 

בני האדם אחראים גם לחיינו וגם לקיומנו כמדינה 

 וכחברה. 

כולנו נמצאים בדילמה הזו. מצד אחד איך נשמור על 

בריאותנו ובריאות כל מי שבא איתנו במגע, ומאידך 

איך לא יוצרים קרע בחברה השסועה שלנו תחת 

הקונפליקט הזה, באופן כללי ואיך המשפחות שלנו 

 לא מתפרקות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ככל שאני נדרש יותר ויותר לסוגיה הזו אני מבין 

טי האמיתי הוא עצם ההתלבטות. שהדבר ההומניס

כל אחד מאיתנו יכול להגיע לפתרונות שונים ובלבד 

שהמניעים שלנו לא יהיו נקמניים או חסרי התחשבות 

 במי שחושב אחרת מאיתנו.

מאחל לכולנו המשך פעילות ענפה, מגבשת, בטוחה 

עים.   ומהנה בר 

 אייל
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פתיח

 

 למה לפלנד? 

בעיצומן של ההכנות המנטליות לטיול ללפלנד, 

)נוסדה ב  מוצאשב יליןבית הקהילה ללקחה אותי 

ר בנחל שורק, (. בטיול עשינו מסלול טבע קצ1894

ושמענו את הסיפור המיוחד  בית מקלףהשקפנו על 

בית " שישמש הבית האדוםשלו, צפינו על "

ראינו את החפירות  החרושת לרעפים,

שרידי הכפר הערבי  אתהארכאולוגיות במקום ו

ב הרומי קולוניה )ששימר בשמו את הישו קאלוניה

אמאוס( שתושביו פרעו ביהודים, ראינו את הטיפול 

המסור של צוות משוגעים לסביבה: שותלים עצים 

ומעבירים אליהם מים בדרכים מתוחכמות ולבסוף 

והקשבנו לסיפור המרתק על  יליןבית הגענו אל 

תחילת ההתיישבות במוצא, על נטישתה, על חזרת 

של הבית. יום מעניין הנינים למקום וסיפור חידושו 

 ומרתק אפילו מרגש.

 ועכשיו אני חושב לעצמי :

יש בארץ עוד כל כך הרבה אטרקציות כמו בית לוין,  

ילין על תחילת  יהושועסיפורים כמו זה של  מאות

ההתיישבות, ומאורעותיה אירועים שאני לא יודע 

עליהם כלום או ממש מעט ורוצה לדעת יותר כמו 

הרואית במטולה, במרחביה, תולדות ההתיישבות ה

תקווה, מזכרת בתיה )ועוד כמה -בחדרה, בפתח

 אז למה  לפלנד? -עשרות אתרים כאלה

הנקרא היום  להכיר את העם הלאפיאני מרחיק 

, נבקר בכפרים מסורתיים ונלמד על העם הסמי

חייהם אבל עוד לא עשיתי סיור כזה אצל הבדואים 

כאן בארץ וגם לא אצל שכני המוסלמים ולא אצל 

הצ'רקסים והדרוזים, השומרונים והקראים ולא אצל 

קהילת חסידי גור ועוד קהילות מיוחדות ומעניינות 

 כאן בארץ ישראל, אז למה לפלנד?

והטבע של לפלנד ועוד לא  נבקר במוזאון המדע

הייתי ב"מוזאון המדע הלאומי לטכנולוגיה וחלל" 

בחיפה, לא הייתי ב"לונדע" ולא ב"פארק קראסו" 

למדע שניהם בבאר שבע, ולא ב"מוזאון 

ננוטכנוללוגיה" בבר אילן, גם לא הייתי ב"מוזאון 

המדע בירושלים" ולא ב"מוזאון הטבע" 

 ד?באוניברסיטת תל אביב אז למה לפלנ

וגם המון זמן שלא ביקרתי ב"מוזאון ישראל", ולא 

 ב"יד ושם" שמתחדש כל הזמן ועוד לא הייתי 

 

 

ב"מוזאון בגין", ולא ב"מוזאון רבין", לא הייתי ב"מרכז 

פרס לשלום וחדשנות" ולא ב"בית הפלמ"ח", וגם לא 

מוזאון העם היהודי, ואני יודע שיש עוד מאות –ב"אנּו" 

 אז למה לפלנד. –רחבי הארץ מוזאונים מוצלחים ב

 מסעוגם  טיול ספארי על אופנועי שלגנעשה שם 

ואני כבר שנים  במזחלות הרתומות לכלבי הסקי

שלא הייתי בחפירות החדשות בעכו וגם לא בבניאס, 

גמלא, סוסיתא, חצור, מגידו, מרשה, גזר, לכיש, 

אז מה  –אשדוד אשקלון )ועוד מאות אתרים כאלה 

 ?אני מחפש בלפלנד

ועוד לא אמרתי כלום על ירושלים שאפשר לקיים בה 

עשרות טיולים וכל פעם לגלות מקומות חדשים, 

סיפורים, ויש גם כל כך הרבה ספרים נפלאים לקרוא 

ולהפליג איתם למקומות רחוקים לחברות אחרות. אז 

 למה לפלנד?

נכון רק שם יש את הזוהר הצפוני, מלון קרח, הפלגה 

ים הקפואים בחליפות בשוברת קרח ושחיה במ

לא חשוב  …רק שם יש את איילי הצפון אבל מיוחדות.

דות ארצי, יותר להכיר את הסביבה הקרובה, את תול

 מדינת? להכיר את עצמי?

 .אסע ללפלנד כי חברי הקבוצה טובים בעיני

 .אחזור ואמשיך ללמוד ולהכיר את ארץ ישראל

 יונתן

 בעלון זה:

o 1                                        שער 

o 2                 יעוד הקהילה 

o 3                אייל. חודש שבט 

o  ,4              יונתן. למה לפלנד?פתיח 

o ,5     אייל – יש חיה כזו יהודי חילוני 

o 6+ טעים                  מישיבת המוביל 

o  7          + שיר של איל 2022הרהוריי 

o  .8     גילה אלוןכיצד נקבע טו בשבט  

o  10       שרהלה אורןפגישה אישית עם 

o 12     . יהודה בר נירהמלצה על הצגה 

o  13    רעים בקהילת  טבתאירועי חודש 

 

 מפיק ועורך: יונתן אלתר
 מיכל ישפה עיצוב שערים והזמנות לאירועים:   
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 יש חיה כזאת. –יהודי חילוני 
בתגובה למאמר בעיתון הארץ, כתבתי מאמר 
 תגובה שלצערי לא התפרסם. מצרף את המאמר:

קראתי הבוקר בהארץ שאני לא קיים. "אין דבר כזה 

 יהודי חילוני" טוען ד"ר הראל פרימק. אז זהו, שיש.

אני יהודי מאמין. אני מאמין בערכם המוחלט של חיי 

צמאית האדם, אני מאמין בזכותנו להתקיים במדינה ע

וריבונית. אני מאמין בקבלת האחר ובזכות לשוויון 

גזעי, מגדרי ודתי. אני מאמין בזכותם של ילדינו 

 להתפתח ולגדול ללא מעצור.

כדברי מורי ורבי פרופסור מלכין, אני גם יהודי מסורתי. 

סבי היה אתאיסט, אבי היה אתאיסט ואף אני 

אתאיסט. אני מאמין שבראשית ברא האדם את 

ם. אינני טוען זאת לצורך הפרובוקציה אלא כדי אלוהי

להבהיר את הרקע שמתוכו צמחתי בפתח תקווה של 

 . 70-וה 60-שנות ה

שנים חייתי עם פרדוקס לא פתור: אני יהודי, היהדות 

היא דת, אבל אני לא דתי. פרופסור מלכין ז"ל פתר את 

הפרדוקס עבורי כשהגדיר את היהדות כתרבותו של 

כך אפשר לי לחוש נוח עם יהדותי. אם העם היהודי וב

יהדות היא תרבות והתנ"ך הוא הספרות המכוננת של 

התרבות הזו הרי אני יכול גם להחזיק בערכים בהם 

 אני מאמין וגם להיות יהודי בכל רמ"ח אבריי. 

התרבות היהודית שלי מכילה את השפה העברית בה 

אני פועל ויוצר, את ההיסטוריה המשותפת לנו כעם, 

את המדינה בה אני חי, את מעגל השנה היהודי ומעגל 

השנה הישראלי, את מעגל החיים שלי, את האומנויות 

השונות אליהן אני נחשף וגם את הדת היהודית 

שנוצרה בתוך התרבות הזו. יש לי את החופש לבחור 

מה ברצוני לאמץ ולקרב ומה ברצוני לדחות ולהרחיק 

 מתוך המטען העצום והרב הזה. 

לוני אני פטור מעול מצוות, אולם איני מגדיר עצמי כחי

על דרך השלילה. המצפן שלי הוא ההומניזם. ההכרה 

שרק אנחנו, בני האדם, אחראים לגורלנו בעולם. 

המצפן הזה מסייע לי לבחור מה לאמץ ומה להרחיק 

מתוך התרבות היהודית. הוא גם זה שמבטא את 

כלפי יהודים  אחריותנו לעולם במעגלים הולכים וגדלים:

במדינת ישראל, כלפי יהודים מחוץ למדינה, כלפי לא 

יהודים במדינה וכלפי עמי העולם בכלל. כשאני בוחן 

 לעומק את תפיסותיי אני מוצא שאני חי 

כאן במדינת ישראל קודם וראשית לכל  בגלל היותי 

 יהודי. 

אני ציוני ופועל לקיומה ושגשוגה של מדינת ישראל, בין 

ם עשרים וחמש שנה בצה"ל. הציונות השאר כלוח

שאני מייצג נמצאת לצערי בעמדת מיעוט. אין לי שום 

רצון לשלוט על עם אחר ואני בדעה שהכיבוש משחית 

אותנו ואת עולם הערכים שלנו. יחד עם זאת, שלא 

כאיזבל פריי, שורשיי בארץ הזו מחייבים אותי להמשיך 

ביא אותנו ולהיאבק על המדינה בה אנו חיים ולנסות לה

 למקומות הומניסטים יותר.

יחד עם היותי ציוני אני רואה קשר מאוד חזק בינינו, 

היהודים החיים במדינה, לבין יהודים בכל העולם. אכן, 

חלק ממרכיבי התרבות שלי כמו שפה והיסטוריה 

לאומית קרובה אינם משותפים לנו, אבל הרבה מאוד 

קודים התנהגותיים ותרבותיים משותפים לנו כמו 

שנה היהודי, ובעיקר מנהגים ומאכלים, השבת ומעגל ה

התחושה שכל פגיעה ביהודי בכל מקום בעולם מכוונת 

נגדנו כעם, ושכל הצלחה של כל יהודי בעולם היא גם 

 הצלחה שלנו כעם. 

יהדות חילונית מחוץ למדינת ישראל היא מאתגרת 

מאוד בעיקר במבט רב דורי. קהילות יהודיות חילוניות 

תגר הזה בארה"ב )כן, יש כאלו( מתמודדות עם הא

 2020משנת  PEWמשך כמה עשורים. אגב, סקר 

מראה שיותר יהודים בארה"ב מגדירים את יהדותם 

כתרבות מאשר כדת. קהילות ישראליות באירופה 

נחשפות גם הן לקושי להעביר לילדיהם את התרבות 

הזו. המחסום הגדול הוא השפה העברית שאינה 

כיב שגורה בקרב מי שלא גדל בישראל, ובהיעדר המר

הדתי, חסרים גורמי משיכה לעולם היהודי. אני רואה 

חשיבות לחיזוק הקשר עם אותן קהילות כדי להתפתח 

 ולצמוח יחד.

חשוב לפתח את התרבות היהודית חילונית 

הומניסטית בישראל ולא להתיימר להחזיק בתרבות 

'ישראלית' שמתכחשת לשורשיה ולמטען התרבותי 

שנים. אין תרבות העצום שירשנו משך שלושת אלפי 

שנולדת 'יש מאין', כפי שהזהיר ביאליק את חברי קיבוץ 

 כשרצו לברוא חג פסח חדש.  1930גניגר בשנת 

תרבות 'ישראלית חילונית' היא חסרה מטען רוחני ואין 

לה שורשים. היצמדות לתרבות שטחית ורדודה כזו 

יוצרת ואקום רגשי ורוחני וזה כשלעצמו עלול לגרום 

ם שנולדים לתוך זהות כזו לחפש לעצמם לאותם אנשי

שורשים רוחניים בקרב תרבויות אחרות שירחיקו 

אותם או מישראליותם או מחילוניותם, או משניהם גם 

 יחד.

  הרב אייל ישפה,

 חבר ועד מרח"ב )מועצת הרבנים החילוניים בישראל( 

עים  קהילה יהודית חילונית  –ומוביל קהילת ר 

 הומניסטית במכבים רעות.
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 מישיבת הצוות המוביל
 .27/12/21ישיבת צוות מוביל קהילת רעים 

: אייל ישפה, גילה אלון, ערטל רילסקי, משתתפים

 .רותם ויצמןנירה בן ישראל, רון בן יעקב, 

קבלות שבת בחורף )נכון לעכשיו(   קבלות שבת

. אם ניתן, נקיים את קבלת השבת 16.00-יתחילו ב

מזג אוויר  על הדשא ליד המקלט. במקרה של

בעייתי נקיים את קבלת השבת במקלט, ואם 

 ההנחיות יחייבו אותנו, נקיים את המפגש בזום.
 הערכה מחודשת תעשה בעוד כחודש.

 –  16.1.2022יתקיים בתאריך   ט"ו בשבט

שבט מתוכנן עם הקהילה הרפורמית אירוע טו ב

 שמיטה. –ה. הנושא "זמי

ה, במידה "זמירוע מתוכנן להתקיים אצל קהילת יהא

ויתאפשר על פי הנחיות משרד הבריאות. אם לא 

 נאלץ למצוא חלופות. –יתאפשר 

 : קבוצת הווטסאפ של רעים

נערך דיון לגבי התכנים שניתן להעלות בקבוצת 
אנחנו רואים חשיבות בשיח שעולה   הווטסאפ.

בקבוצה, וחשוב לאפשר גם להעלות נושאים שונים 
 ומגוונים.

  –המגבלות שיש צורך להקפיד עליהן 

 לא שיח פוליטי מפלגתי! 

 למעט פרסום יצירות של חברי  !לא פרסום(
 הקהילה(,

 לא פגיעות אישיות! 

רצוי מאד שהשיח יעסוק בנושאים בעלי זיקה  :ועוד
לקהילה ולא בנושאים חדשותיים שאין להם קשר 

 לקהילה. 

וכן, תשתדלו מאד לא  להעביר ידיעות ואזהרות 
 מבלי שבדקתם את הרלבנטיות שלהן.

 צוותי חשיבה

ישנה עבודה משמעותית בצוותים שיכולה בהחלט 

לקדם את הקהילה. התוצרים יידונו בצוות המוביל 

)צוות  1/2)צוות 'עם הפנים החוצה'( וב 24/1ב

(. המטרה 21:00וצוות תכנים ב 19:30קהילתיות ב

היא לראות כיצד מוציאים את הרעיונות היפים 

 טובים הללו לפועל.וה

 נירה בן ישראלרשמה 

 
 
 
 
 
 

אחד המתכונים האהובים עלי ועל משפחתי הוא 

פטה אגוזים. אני מכינה פטה אגוזים צמחוני 

 .אגוזים טבעוניופטה 

 

 פטה אגוזים צמחוני

 :המצרכים   

 גרם אגוזי מלך טבעיים 200

 בצלים בגודל בינוני גדול 2

 כפות שמן קנולה לטיגון 4- 3

 .ביצים קשות 3

 מלח ) לפי הטעם(

 פלפל שחור גרוס )לפי הטעם(

 

 :אופן ההכנה

 את הבצלים פורסים לפרוסות

שמים שמן במחבת, מוסיפים את פרוסות 

ומטגנים עד צבע זהוב חום בהיר, על להבה  הבצל

בינונית גבוהה, מחבת מכוסה. מערבבים מדי 

 .פעם

מכניסים את אגוזי המלך, הבצל  למג'ימקס

 .והביצים הקשות

 מוסיפים מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם

  .פטה במרקם חלק ומפעילים עד שמתקבל

 

 פטה אגוזים טבעוני

 .ני, פרט לביציםהמצרכים כמו בפטה אגוזים צמחו  

במקום ביצים, אני מוסיפה  -בפטה אגוזים טבעוני 

 .כפות גדושות כוסמת ירוקה מבושלת 2

 .אופן ההכנה זהה

 

  להגשה

או אלכסנדר לפרוס  תפוח עץ ירוק, סמיט לקלוף

 .פרוסות ולהניח כמות נאה מהפטה על כל פרוסה

אני נוהגת להגיש לשולחן טפנד זיתים שחורים 

יער, מה  )קונפיטורה( תותים או פירותומרקחת 

  .שיש בבית

 .כל אחד לוקח את מה שהוא אוהב

 

 בתיאבון 

 

 חיה ישפה
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 נירה בן ישראל 2022הרהורים עם כניסת שנת 

 (31/12/2021)נקרא בקבלת שבת 

הלילה בחצות יחגגו מיליוני אזרחים ברחבי העולם 

 החדשה. את ראש השנה האזרחית  )המערבי בעיקר(

 . 2022ברוכה תהיי 

 כה שונה חגיגת ראש השנה האזרחית 

 מראש השנה היהודי.

 מצוין בסתיו, היהודיראש השנה 

 באמצע החורף. – האזרחיוזה 

 מבשר את סוף הקיץ, – היהודיזה 

 תקוע באמצע השלג הכבד באירופה. – והאזרחי

 מתבונן בשינויים החלים בטבע, – היהודיזה 

 יא הקיפאון.בש – האזרחיוזה 

 מבקש מאיתנו התבוננות פנימה, – היהודיזה 

 מוציא אותנו לרחובות המוארים. – האזרחיזה 

 מבקש חשבון נפש אישי, היהודיזה 

 חיצוני, חברתי, מלא זיקוקים ונשיקות. – האזרחיזה 

מכבד בתפוח בדבש, והעשירים  – היהודיזה 

 מתהדרים אף בקישואים ולוביה,

 של ארוחות מפוארות ושמפניה.חגיגה  – האזרחיזה 

 , השאירי מאחורייך את 2022אז ברוכה תהיי 

 , ושיהיה חג ראש השנה האזרחי שמח!2021קללות 

 

 

 ",מדברךהשיר :  "

 "עדעדי הרוח".  באלבום : 11שיר מס' 

 מעין משחק מילים ומשמעויות, מהן עולה 

 ש"מדבר",  איננו רק מקום הדברת הצאן

 ) רעייה בשטח  עשבוני,( אלא גם  

 "מדברך נאוה" ;  אופן ודרך דיבור:

סוף,  -התיכון  וים  -ושימים הם לא רק, הים 
אלא גם ימות השבוע, החודש והשנה: "והיו 

 בעיניו כימים אחדים"...

הנות, מהשדות יזה הזמן לצאת ול
המוריקים ומט"ו בשבט, ראש השנה 

 .לאילנות

 

 Ayal Alef איל אלף – מדברך

 

 מדברך

 נווה שתיקותי.

 

 תכול ימייך

 נהי

 לילותי

 

אפשר להגיע לביצוע השיר, המילים וכל הפרטים 
  הנלווים באמצעות הקלדת

  ביוטיוב yal AlefAאיל אלף / 

 או על ידי לחיצה על הקישור

  –  YouTube -Ayal Alefאיל אלף –מדברך 11  |
 

 כל טוב והאזנה ערבה !

https://www.youtube.com/watch?v=tEh0bu4ww-I
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 כיצד נקבע ט"ו כראש השנה לאילנות
 והאם הוא מתאים למחזור החיים של העצים בארץ ישראל?

אלוןגילה מאת 

בשבט אינו נזכר בתורה, נזכר לראשונה -ט"ו

במשנה ובתלמוד ומופיע כראש השנה הרביעי בשם 

 "ראש השנה לאילן" )ר"ה פרקי אבות מ"א(.

ם:"אַׁ  ים ה  נ  י שָּ אש  ה רָּ עָּ בָּ    רְּ

ִניָסן ֶאָחד בְׁ שָּ  בְׁ ים.ר אש הַׁ ל  גָּ רְּ לָּ ים וְּ כ  לָּ מְּ  נָּה לַׁ

ֶאָחד ֶבֱאלּול ה בְׁ מָּ ה  ר בְּ שַׁ עְּ מַׁ נָּה לְּ שָּ י  .ר אש הַׁ ב  רַׁ

ר זָּ עָּ עֹון ֶאלְּ מְּ י ש  ב  רַׁ י. וְּ ר  שְּ ת  ד בְּ ֶאחָּ ים, בְּ ר   אֹומְּ

ֵרי ִתשְׁ ֶאָחד בְׁ נָּה  בְׁ שָּ ין ר אש הַׁ ט  מ  שְּ לַׁ ים וְּ נ  שָּ לַׁ

ל ּיֹובְּ לַׁ קֹות.וְּ רָּ יְּ לַׁ ה וְּ ּיעָּ ט  נְּ  ֹות, לַׁ

ָבט ֶאָחד ִבשְׁ ית בְׁ י ב  ר  בְּ ד  ן, כְּ ילָּ א  נָּה לָּ שָּ , ר אש הַׁ

ר בֹו")משנה,  שָּ ה עָּ שָּ ֲחמ  ים, בַׁ ר  ל אֹומְּ ל  ית ה  אי. ב  מַׁ שַׁ

 מסכת ראש השנה א, א(.

.. מאי טעמא?. -"אחד בשבט ראש השנה לאילן 

הואיל ויצאו רוב גשמי שנה" )בבלי, ראש השנה י"ד 

 ע"א(.

"שכבר עברו רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעה, 

ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטים 

 ראש השנה, י"ד ע"א(. פירוש רש"י לבבלימעתה." )

כלומר הפירות שאנו רואים על האילנות לאחר ט"ו 

טבע של השנה בשבט, הם פירות שגדלו ממשאבי ה

החדשה ולכן הם פירות חדשים )בשונה מפירות 

המופיעים באילנות לפני ט"ו בשבט שאומרים 

 עליהם שהם גידול של השנה הקודמת(.

לאילן נקבעו במשנה ובתלמוד שני תאריכים של 

ראש השנה: האחד מונה את מניין שנות חייו של 

האילן והוא א' תשרי והשני הוא עבור חנטת 

ילת היווצרותם והוא ט"ו בשבט. עפ"י הפירות, תח

ההלכה טו בשבט הוא משמעותי לתהליך גידול 

הפירות, לחנטה שלהם ואין לו משמעות מיוחדת 

לתהליך גדילת האילן. על כן היה עדיף לקרוא לו 

ראש השנה לפירות האילן, כי המשמעויות 

ההלכתיות שלו מתייחסות לפירות ולא לאילן כעץ. 

בין מניין האילן המונה את כלומר: ההבחנה היא 

שנות חייו עפ"י חודש תשרי, לבין המניין שמתייחס 

 לפירות שהוא עפ"י חודש שבט.

השאלה הנשאלת היא, מדוע לאילנות יש צורך 

בשני ראשי שנים, בעוד שלמועדים אחרים די 

 בראש השנה אחד?

ץ  ל ע  י כָּ ר  ינּו ּופְּ ת  רּומ  ינּו ּותְּ ת  יס  ית ֲער  אש  ֶאת ר  "וְּ

ינּו ת   ית ֱאֹלה  כֹות ב  שְּ ים ֶאל ל  ֲהנ  כ  יא לַׁ ר נָּב  הָּ צְּ י  ירֹוש וְּ

ם" )נחמיה י  ל"ח(. ּי  ו  לְּ נּו לַׁ ת  מָּ דְּ ר אַׁ שַׁ עְּ  ּומַׁ

רות שנה זו על פירות שנה שעברה י"אין תורמין מפ

ולא מפירות שנה שעברה על פירות שנה זו" 

 )הרמב"ם, משנה תורה, הלכות תרומה ה י"ג(.

מקורם של שני ראשי שנה הוא בקביעה של שנת 

שנת מיסים חדשה, לכאורה כעין ראשון  -מעשר 

בינואר ראשית שנת מס. מט"ו בשבט עד ט"ו בשבט 

על האיכר לתת מעשרות מפרי העץ לכוהנים 

והלווים המשרתים במקדש ולעניים. מועד זה של 

השנה נבחר כי רוב העצים בשלכת, אין עליהם פרי 

י המשנה והתלמוד בתאריך זה מתחיל ועפ"י חכמ

 תהליך ההתחדשות לקראת שנת פרי חדשה. 

טעם נוסף קשור אף הוא בנתוני הטבע, תאריך זה 

מהווה נקודת זמן בה כלו מי הגשמים שנקוו באדמה 

בשנה שעברה, ומתחילים להצטבר מי הגשמים 

שיירדו השנה. לכן ניתן לומר כי: "עד כאן חיים 

עברה, מכאן ואילך חיים ממי האילנות ממי השנה ש

 השנה הבאה" )ירושלמי, ראש השנה פ"א ה"ב(.

 גלגולו של חג בגלות לאחר חורבן ביהמ"ק 

כיצד התגלגל החג לאכילת פירות היבשים, נטיעות, 

 וסדר ט"ו בשבט? 

ט"ו בשבט נחוג במשך כל שנות הגלות באכילת 

פירות ארץ ישראל "וכאשר אכלו אותם היו עיניהם 

שלום  -עה" )מנדלי מו"ס מקור דמ

 אברמוביץ/מסעות בנימין השלישי(.  

בגולה אכלו מפירות הארץ, וברכו עליהם שהחיינו, 

לא קבעו תענית ציבור ביום זה ולא אמרו תחנון ועל 

 ידי כך שמרו על הקשר עם המולדת. 

עשרה חל שינוי באופן ההתייחסות -במאה השבע

לחג. ר' בנימין הלוי מצפת כתב בספרו "חמדת 

ימים" כיצד ראוי לציין את ט"ו בשבט. הוא תיקן 

תיקון מיוחד ליום זה, ובו "סדר ט"ו בשבט": סעודה 

שבה נאכלים שלושים מיני פירות מפירות א"י, 

ים נאמרות ברכות ותפילות על כל פרי ונקראים פסוק

 מהתנ"ך, מהמשנה ומספר הזוהר. 

 המשך בעמוד הבא
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הפרק על סדר ט"ו בשבט מתוך הספר "חמדת 

ימים" הודפס בספר מיוחד "פרי עץ הדר" שמצא את 

 דרכו לקהילות ישראל בתפוצות.  

 

 ארץ ישראל

 בארץ נקשר ט"ו בשבט עם נטיעות עצים.

( יצאו אנשי יסוד המעלה 1884בשנת ה'תרמ"ד )

עצי פרי ובהם  1,500בט"ו בשבט ושתלו כ־לנטיעות 

אתרוגים ורימונים. אליהם הוסיפו בימים הבאים 

 כאלף עצים נוספים של זיתים, תאנים ותות.  

עיצב יעבץ את "חג נטיעת האילנות" 1890בשנת 

כאשר לקח את תלמידיו לנטיעת עצים בזיכרון 

 יעקב.

באספה השנתית של אגודת המורים  1906בשנת 

רץ ישראל שכנע המחנך אריה זוטא את העברים בא

עמיתיו המורים שיש לקבוע  "יום טבע", לקשור אותו 

לט"ו בשבט ולשלב בו נטיעות. זוטא שאב את 

הרעיון לחגיגת הנטיעות בהשראה שקיבל מיום 

העצים והיערות שהיה נהוג בשנים אלו בארצות 

 הברית.

טקס הנטיעות  התקיים במקווה ישראל 1907בשנת 

תלמידי בתי ספר שונים.  300בהשתתפות הראשון 

 עבריות נוספות. יוזמה זו נקלטה במושבות

הכריזה הסתדרות המורים על ט"ו  1908בשנת 

בשבט כחג הנטיעות, ומאוחר יותר אימצה הקרן 

 הקיימת לישראל מועד זה.

 

 

בשנים האחרונות הפכה החברה להגנת הטבע את 

ע היום והשבוע כולו לשבוע שמירת הטבע, שבו

איכות הסביבה ואקולוגיה, שבוע של פירות ונטיעות 

ושבוע של שמירה על ארץ יפה וירוקה שגם הדורות 

 הבאים יוכלו לחיות בה.

ית ּו  ר  "ל  הַׁ ז  ּיָּה בְּ ד  ק  ֹלֶבן שְּ י בְּ צ  רְּ י אַׁ י חַׁ אֹות  ֲחב  ְך ּוֶמרְּ ת  מָּ

הֹו יר הַׁ י, הּוא ש  פ  תְּ בְּ יר נָּתַׁ ש  ְך, וְּ י  דֹותַׁ יָּה, שְּ דָּ

ְך. )מתו י  בּולֹותַׁ גְּ ק מ  ח  רְּ ק, הַׁ ח  רְּ יעֹו הַׁ מ  שְּ הַׁ ך: "שיר לְּ

רת ( בעת שש1968-1915ההודיה", מרדכי זעירא )

 מחוץ לארץ ישראל(.בכוחות הבריגדה הבריטית 

האם מתאים מחזור החיים של עצים בארץ ישראל 

לחוג את ראש השנה של פירות האילן בט"ו 

 בשבט בשיא הקור של החורף? 

רוב העצים באזור הים תיכוני )להוציא את השקד, 

שמולדתו היא באזור הערבות הקרות של מרכז 

אסיה, טיבט ועד מדבר גובי( פורחים באביב 

וחונטים את פירותיהם בסוף האביב  ובראשית הקיץ

תחילת הקיץ. סביר להניח שחכמינו בתקופת 

ביהמ"ק השני הכירו היטב את מחזור החיים של 

צמחי ארצנו ועל אף זאת קבעו את מועד המעשרות 

בט"ו בשבט, כאשר עצים רבים עומדים בשלכת. 

יתכן שבמצב של שלכת היה להם קל לקבוע את 

שחנטו בשנה שעברה המועד המבדיל בין פירות 

ופירות שיגיעו לחנטה בשנה הבאה, שרק הם יהיו 

למעשר לכהנים והלוויים בבית המקדש בתקופה 

 שבית המקדש היה קיים. 
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 פגישה אישית
 עם 

 שרהל'ה אורן
 מדאיג אותי

כמו כל אזרח 'אכפתי' החי במדינת ישראל ובעולם 

יותר אני דואגת לשורה של עניינים, החל ממצב כדור 

הארץ בהווה ובעתיד וחשוב לי שבמקביל לצעדים 

שממשלות צריכות לעשות תהיה יותר אחריות 

 דם ואזרח בעולם.  אישית לכל א

בעניינים קרובים המתרחשים בארץ אני חשה בחסר 

של מטרה או משימה לאומית: כשבני הדור שלי היו 

צעירים היו משימות לאומיות: תרמנו לקרן הקיימת 

כדי לגאול את האדמה, שמרנו על פרחי הבר, הלכנו 

להקים קיבוצים על הגבול, קלטנו עולים והיום, אף 

משימות אין כמעט תנופת עשייה  על פי שלא חסרות

או סדרי עדיפויות לאומיים בולטים הרותמים 

 אזרחים מכל השכבות לקראת מימוש. 

מדאיג אותי שיש חילוניים רבים שהם ממש אנטי 

מקורות יהודיים )לדעתי זה מגיע בשל בורות( ואפילו 

נגד הגדרת זהותם כיהודים. אני פוגשת במסגרת 

לא מעט סטודנטים ההוראה בסמינר הקיבוצים 

שמסרבים להגדיר עצמם כיהודים ודוגלים בהגדרה 

כללית ופלורליסטית. אני סוברת שלכל אדם יש צורך 

בהשתייכות, צורך טבעי ומולד שיש הנמנעים ממנו 

 במכוון.  

מדאיגה אותי מאוד גם בורות של סטודנטים 

בהיסטוריה בסיסית של עם ישראל, למשל לשאלה 

מהו כ"ט  בטבת אין תגובה; מה מיוחד בתאריך י'

  בנובמבר ובמהותם של מושגים מרכזיים ביהדות.

 הורי

, ז"ל הורי ניצולי שואה שעברו חוויות קשות. אבא

בתחילת  איבד בשואה את כל משפחתו. יליד פולין

 , בחור מוצק, גופנית ונפשית17המלחמה היה בן 

ואפילו  גטוולכן שרד את מאורעות השואה: הוא חי ב

 ואף מחנה עבודהעבד ב, לברוח מסלקציההצליח 

נוסעת. בהמשך, הצטרף לקבוצת  מרכבתץ קפ

פרטיזנים, פרש ממנה והקים קבוצת פרטיזנים 

אמא, ילידת פריז,  משלו שאת כולם הציל.

ואביה  כשהתחילה המלחמה היא הייתה בת שש

הילדות . מתוקף נסיבות נלקח מיד לאושוויץ

נבו לי את "ג טוענת בצדק:היא המורכבת שלה 

 הילדות". 

 ילדות

כיום, רבים מכירים אותי בגבעתיים.  1955נולדתי ב 

)על שם סבתי שרה כשרהל'ה אורן, אך כילדה הייתי 

 ההרגש , ורדפה אותיטייטלבויםשנרצחה בשואה( 

תמיד קינאתי בבנות  שנקראו מיכל,  .תוגלותישל 

הגר ועוד 'שמות ישראלים' . כילדה, חיפשתי דרכים 

, )צופים( תנועת הנוערהכי ישראלית: הלכתי ללהיות 

וגם העבודות והלימודים  קיבוץחייתי שנים ב

שבחרתי היו בתחום ארץ ישראל. כל הפניות שלי 

לאבא שישנה את שם המשפחה לתמרי 

)טייטלבוים=עץ תמר(, כמו שעשו בני משפחה 

טען כי הוא היחיד אבא רחוקים, נתקלו בסירוב, ו

ולכן חייב לשמור לפחות  בחייםממשפחתו שנותר 

היום אני מסתכלת על ההחלטה שלו על השם. 

 .בהמון הערכה

כילדה ונערה ההורים לא הסכימו לשתף את אחותי 

ואותי באירועי השואה שעברו. את המידע השגתי 

 אמא הוציאה בעזרתי ספר רק כאשר הפכתי לאמא.

בתקופת השואה ואני  על מה שעבר עליהילדים 

נוהגת לספר אותו בהתנדבות בבתי ספר ובכינוסים, 

 כשאמא מתלווה אלי.

 בחיי קיבוציהפרק ה

קיבוץ כפר חרוב בעם הצופים יצאתי להגשמה 

רמת הגולן. תוך כדי השרות הצבאי, דרום שב

הייתי צריכה מודי ביולוגיה ולצורך כך נרשמתי ללי

אף אישר והצבא . מוקדם שחרור להשתחרר מהצבא

אז התקיים דיון , אלא שנתן לי צו הצבה לבקו"ם

גרעין  יחבר לשחררבנושא בקיבוץ והוחלט לא 

צעיר, עליו שבא לקיבוץ  יכי מ , שכןמוקדם חרורש

ביטלתי את השרות עד תום. כך  למלא את חוב

שנה לאחר מכן  ונשארתי, כאשר השחרור המוקדם

 בקשתי מהקיבוץ לצאת ללימודי ביולוגיהשוב 

 צעיר אנחנו קיבוץמכיוון שנאמר שחברים  תאספוב

לילדים  צריך אנשי חינוךאין צורך בלימודי ביולוגיה ו

, ואכן סמינר "אורנים"מד בשאל וחלטה כך שיוולדו.

 ילדיעם יימתי את הלימודים והתחלתי לעבוד ס

 הקיבוץ.

  המשך בעמוד הבא                                        
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 המשך - שרה'לה אורןפגישה עם 

אחרי שש שנים בכפר חרוב עברנו לקיבוץ רמת 

גננת קלאסית של כ . כל השנים האלו שימשתייוחנן

עם הרבה טיולים הכרות עם עצים, פרחים  ,קיבוץ

וציפורים, טיולים לשדות של הקיבוץ, גינת ירקות 

 ועוד. הכרות עם עבודות חקלאיות במשקבחצר הגן, 

עובדה שבאה  מאד קיבוצניקית,י אני יעד היום, באופ

זכיתי  שלי.גם בתפיסות החברתיות לידי ביטוי 

 טוביםבקיבוצים מאד מוצלחים, עם אנשים לחיות 

 נותרתי בחברות.רבים עם ש

 םלימודי

מרמת יוחנן עברנו לירושלים אבל אחרי שנה 

 למודיעין.עברנו וכך , 'אני בעיר לא גרה'הודעתי ש

באקדמיה; למדתי למוד לכת להחלטתי ל 40בגיל 

באוניברסיטת 'בר אילן' במחלקה ללימודי ארץ 

במקביל  שלושה תארים ישראל והספקתי לסיים

 . להוראה

 

 עבודה

רבים מכירים אותי כמדריכה ב"נאות קדומים", אך 

שנה שימשתי במקביל כמורת 'שמע'; מורה  20-כ

מלווה, מלמדת ותומכת בשילוב וקידום ילדים לקויי 

. את שתי העבודות עשיתי שמיעה בבתי ספר

במקביל, כאשר ההוראה ב'שמע' התקיימה בחלקה 

 אחר הצהריים. 

 

  נאות קדומים

פרושה שמורת נאות קדומים דונם  2,500על פי 

המשמרת את נופי הארץ הטבעיים ואת הנופים 

שאבותינו חיו בהם בתקופת המקרא, המשנה 

ניתן למצוא גידולים חקלאיים המוזכרים והתלמוד. 

במקורות, מתקנים חקלאיים, מתקנים קדומים 

  לאגירת ושאיבת מים ועוד.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 בשםבטלוויזיה סדרת כתבות לאחרונה שודרה 

 ."סוף פסוק" העוסקת במשבר בלימודי התנ"ך

התכנית שואלת איך ממעמד של מורה דרך לציונות, 

השנוא על תלמידי  הפך התנ"ך למקצוע הלימוד

אם בכלל צריך ללמד את ספר הספרים והישראל? 

, עידן  שבו סיפורים טובים 2021בבתי הספר בשנת 

 מוצאים ב"סטורי".

לנאות קדומים, יש תשובות לשאלות אלה. על פי 

הגישה של נאות קדומים, בתנ"ך ובמקורות ישראל 

, טבע, בעלי חיים וצמחיםאזכורים רבים של יש 

במקום שילדים מות, ואורחות חיים. נופים מקו

ומבוגרים ילמדו את המקורות האלה בחדרים 

לקחת את הטקסט וללמוד סגורים. הרעיון הוא 

אז המילים  כלומר בטבע עצמו;, קונטקסטב אותו

ליד עץ . למשל, , מובן ומשמעותהופכות לחוויה

על הסיבות המוצדקות לשמו השקד אנחנו מספרים 

וכך ניתן להבין את מילותיו המביע שקידה וחריצות 

ניתן להפוך את של הנביא ירמיהו הנקשרות לשקד. 

התנ"ך לספר של חוכמת חיים ואורחות חיים 

מרתקים בשיטות למידה פעלתניות ברקע של 

נופים. בין השאר אני מדריכה חילונים, סטודנטים, 

גמלאים ואפילו תיירים מחו"ל. זה מהמם לראות את 

מהם מציינים שאם הם היו התגובות שלהם ורבים 

לומדים תנ"ך בצורה 'חיה' שכזאת כל היחס אליו 

 היה משתנה.

 

מספרים סיפורים מרתקים על התנ"ך והמקורות 

בנאות  נשים, על אהבה, על משפחה או מנהיגות.

מרכז למנהיגות המקיים סדנאות קדומים קיים 

חווייתיות בטבע לאור המקורות בנושאי מנהיגות 

מדי שנה מבקרים במרכז מאות  ופיתוח צוות.

קבוצות השייכות למגזר העסקי, הציבורי, החינוכי 

 .והצבאי

בין  מיוחד חיבוריוצרת קדומים דרך ההדרכה בנאות 

נוצרים וזה ו אתאיסטים לחרדים, מוסלמים, יהודים

 ומעורר ערכים חברתיים חשובים.  מקסים

 הסוף בעמוד הבא
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  המשך - פגישה עם שרה'לה אורן

רהיב הרעיון של השמורה הזו מדהים, השטח מ

 כסףהבעיה המרכזית היא התכנים מטורפים. ו

שיכול לשמש, בין השאר, לפרסום המקום שרבים 

הבעיה עדיין לא נחשפו לשפע האפשרויות שבו. 

שיסד את הראובני נגה מתמקדת, לדעתי, בניהול; 

 '.ביזנסמן'לא , אך של רוחוהמקום היה איש של ידע 

פעיל.  אוןיזה סוג של מוז נאות קדומים למעשה,

חשוב לדעת שכל המוזיאונים בעולם נשענים על 

תמיכות ותרומות ואלה נקשרות גם בעוצמת 

הפרסום. לאחרונה הגיע לנאות קדומים מנכ"ל 

חדש, מנשה סמירה, שמנסה ליצור כיווני עבודה 

עובדת אני יצירתיים ומבטיחים והאופק נראה טוב. 

המשכורת  שנה על אף 30-ל במקום כבר קרוב

תרומה לקהילה ולמדינה.  הנמוכה, ורואה בכך

לעם ישראל ואני  'מתנה'א ינאות קדומים השמורת 

סוג של שליחות. חשוב לי רואה את העבודה במקום 

לציין את רוח הצוות המיוחד שבמקום, יחד עם 

התכנים והנופים יוצר את ההנעה להתמיד שנים 

 ארוכות.  

 

 לסיום

העבודות שלי הן גם התחביב שלי, הן לשמחתי 

ממלאות אותי, וכשמסתיים יום עבודה, אני לוקחת 

אני  למרות שאני יכולה כבר לפרושעבודה הביתה. 

 אוהבת את העבודה הזו ואעבוד בה כל עוד אוכל

 . לתרום

לפני שמונה שנים פרשתי ממשרד החינוך והתחלתי 

י מלמדת , שם אנב"סמינר הקיבוצים"שמש כמרצה ל

בסוף שנת  חגי ישראל, מקרא ומקצועות של טבע.

 'פרישת חובה' בשל גילי. הלימודים הזו אפרוש

יהדות  בעיקראני רוצה לחזור ללמוד  בעתיד

לנסות לממש יותר את האהבה שלי פלורליסטית ו

 וטבע.טיולים ל

 

 

  אני ממליץ על ההצגה   

אני ממליץ על ההצגה ״מועדון חברות״ שאותה 

 . כשבועייםלפני ראיתי 

ההצגה עוסקת בנושא הכאוב של חברות שכולות 

כאלה שאינן מוכרות כקרובות של חללי צה״ל,  -

ומופלות פעמים רבות על רקע זה. בהצגה עולות 

נקודות כאובות כמו יחס החברה והרשויות; 

שלו;  היחסים עם אמו של החבר, או האקסית

הנצחה ושמירה של חפצים ותמונות; האם ואיך 

 להמשיך הלאה?

ההצגה נוגעת בכל הנקודות האלה בהומור אך גם 

 ברגישות ומשוחקת היטב.

המחזאית היא גליה כהן יונס והמחזה השתתף 

בפסטיבל "הקראה מבוימת" של הקאמרי וזכה 

בפרס. בגלל הקורונה ההפקה התעקבה ונעשתה 

מימון המונים. השבוע התקיימו בסופו של דבר ע״י 

ההצגות הראשונות לאחר יותר משנה של הכנות 

וחזרות בתקופת הקורונה. ניתן עדיין להצטרף 

למימון ההמונים דרך הקישור 

https://givechak.co.il/16337 

 יהודה בר ניר

 

 

 

 

https://givechak.co.il/16337
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חנוכה + קבלת רב חדשהתמונות מקבלת שבת + 

 

    ליק      יוסי המד                                        מברכים על החלה                            אייל הרב המנחה  

 איתן מוביל שירה בציבור          

 החנוכיות דולקות. 

 הרב ערטל מדליקה נרות שבת
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 זה היה בחודש טבת

  קבלת שבת 10.12.21

 

 1מועדון קריאה  12.12.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שעות לפני חתונתה מסתגרת הכלה מאחורי דלת 

לא מתחתנת, לא לא מתחתנת,  -נעולה, ומכריזה 

 מתחתנת.

ואנחנו התכנסנו, כעשר קוראות וקורא אחד, להיכנס אל 

תוך הסיטואציה, ולנסות לפרש את מה שרונית מטלון 

מדוע הכלה סגרה את הדלת? והאם תפתח  -רק רמזה 

אותה בסוף? ואיך זה משפיע על החתן ומשפחתו? ועל 

ן דוד המתלבט בנושאי האם האלמנה, הסבתא והב

הבת האובדת קשורה בעניין? ומה עושה  איךמיגדר? ו

שם פסיכיאטרית רוסיה מחברת "כלות מתחרטות" 

על שאלות אלו ואחרות  ונהג משאית ערבי עם מנוף?

שוחחנו והתלבטנו. ונהנינו מהדיון וגם מהדעות השונות 

 המגוונות. והפרשנויות

 

 

מועדון הקריאה 

 הבא יעסוק בספר

 

"יער נורווגי" מאת 

 מורקמי.הרוקי 

 

 

 

 

 

 שיח רעים – 15.12.21

 

דיברנו על משמעותה של גלות. התייחסנו למצב 
ההיסטורי של מרכז בבבל מול מרכז בא"י אל מול 

 המצב כיום עם מרכז בארה"ב מול מרכז בא"י. 

ם על האיסורים שהטילו חז"ל על העלייה לא"י גדיברנו 
 ועל דרכו המופלאה של ביאליק להגיב בשיר ילדים )קן

 לציפור( ועל הרבדים הסמויים באותו שיר.

 

 קבלת שבת 17.12.21 
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 סיור שבת 18.12.21

 צילמה נעמי סיון –תמונות מהטיול בעמוד הבא 

 

  קבלת שבת– 24.12.21

 

 

 

 

    

 שיח רעים 28.12.21      

ניסינו להבין את המשמעויות השונות שיכולות להיות 
התייחסנו למשפט 'כל ישראל ערבים זה לזה'. 

לאחריות הפרט למול הכלל וגם לאחריות הכלל אל 
מול הפרט. איזו אחריות )אם בכלל( יש לנו אל מול 
הדורות הקודמים לנו? ואיזו אחריות יש לנו מול 

 ?הדורות הבאים

 קבלת שבת 3.12.21     

 

 בקרוב        
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על אם הדרך לירושלים, במרכזו של עמק מוצא 

ובצמידות לבית הכנסת של המושבה, ניצב בית ילין 

הבית הראשון שנבנה במוצא בשנת  –ההיסטורי 

. הוא נבנה על ידי יהושע ילין, בנו של דוד 1890

טביא ילין, שרכש את הקרקע מערביי קאלוניה, יחד 

 1890. בשנת 1860עם חותנו יחזקאל יהודה בשנת 

 את  בנו יהושע ורעייתו שרח לבית יהודה,

 

 

 

 

 

 

שנה  20ביתם הפרטי מאחורי החאן שנבנה על ידם 

קודם לכן ולימים הפך לבית כנסת. בנוסף נטעו כרם 

ובוסתן, ניסו את כוחם בייצור רעפים ורכשו אדמות 

להמשך ההתיישבות במוצא. היו אלה ראשיתן של 

בארץ  החקלאות, התעשייה והיזמות הפרטית

ישראל, בימים שבהם החל היישוב הישן לצאת 

 .מגבולות ירושלים שבתוך החומות
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