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: מופיעה הלשו� הרביעית של הגאולה, וארא, בפרשת השבוע

בתורה מסמלת " לקיחה"הלשו� ". ולקחתי אתכ� לי לע�"

ויל� איש : "כפי שקראנו בשבת החולפת, את ברית הקידושי�

מיוצגת בליל " ולקחתי"הלשו� ". מבית לוי ויקח את בת לוי

מהללי� ". נרצה"ל" הלל" זו שבי� �ית הסדר בכוס הרביע

את הכלה הנאה והחסודה ומתפללי� שהזיווג יירצה לשני 

מעשה הלקיחה . ה"לפני הקב, וכמוב�, למשפחות, בני הזוג

: משק� נאמנה את ענייני דיומא, או הקידושי� שבפרשה

נציגינו למועצה ולהנהגת הוועד המקומי של . הבחירות

מציגי� את מרכולת� המושב לחמש השני� הקרובות 

לש� מופנה . ומהללי� את עבר� כדי שיירצו בפני הבוחרי�

  .מבטנו הפע�

  

: אנו סוגרי� שני מעגלי�. זהו הגיליו� הששי של הגמלידעה

 לקראת הנביטה �ג "הגיליו� הראשו� יצא בחודש שבט תשע

ובגיליו� הנוכחי אנו משלימי� שנה של עבודה , ו בשבט"של ט

ייעוד , מעבר לכ�. ת החור� של הטבענאמנה במעמקי תרדמ

הוא להרחיב , דעה�לי� ג�:  כפי שמתבטא בשמו�העיתו� 

א� בראש , לפתח גישות ולעודד התנהגות מבריאה, דעת

ובראשונה העיתו� נועד לתת במה להגות בנושאי� שה� 

  .המועצה וא� מעבר לה�, ברומ� של חיי המושב

  

  

  

  

  : תופס צקי שלו את הדילמה בקרניה" ראשית דעת"בטורו 

  ?דמוקרטיה ושוויוניות או יהדות ונבחר!ת

מחווה משה פרי דעה על המקו� ודעה על " ת� דעת�"בטור 

  .   הקהל

יו� ע� הגברת חנה אדלר מביט ישראל עזריה ממעו� הנשר ברא

  ".  סו� דוור הכול נשמע"על דברי קהלת 

בעקבות הסופה שפקדה אותנו וברוח תלאות אבותינו בפרשת 

  . מ לנושאי קוצר רוח בקרב עובדי�"נדרש הח, השבוע

מציתה מלכה כה� את דמיוננו היהודי " דור דעה"בטורה 

  . ודיי� בממדי הזמ� והמקו�בסיפורי� על ניצוצות יה

�איתי בקר מציג את המבו� שבו נמצאי� בני ה 17� באשר 22

  . למשמעות הבחירות עבור� ומציע מוצא אפשרי

מחממת ענת שטאובר את הלב ואת " אישה משכנתה"בטורה 

  .הבט� ע� מתכו� לטשולנט חמי� וטעי�

מלמדנו יצחק שלו שיעור פולני , "דברי צחות", ובמפטיר שלו

אי� לקבל שירות טוב וא� משמעות חדשה , זוג�בחירת בתב

  ".  כי גז חיש ונעופה"לביטוי 

  .לאהר� שבו עבור עזרתו ע� הגרפיקהתודה 

  .  שיהיה לתועלת�כדי להקל על הקריאה שינינו את הפורמט 

  ,קריאה מועילה ומהנה

   , לב�רמרי� ב ,עור� ראשי�אלי רוזנברג: מערכת הגמלידעה

  . עורכי��משה פרי וצקי שלו

  

  

  )ויחי פרשת (העדפות

  שלו צקי

? 2ְרָצה ְל�ָ  ֹת ְלִה0ְַ/ֲחו, ְו-ֶחי�ָ  ְוִאְ+�ָ  ֲאִני, ָנב&א ֲהב&א

  )י, ז"ל בראשית(

 בראשית (6ֶ5ֶַרְ�  ְ:ַנַע� 5ְֶאֶר9 ָרֵחל ָעַלי ֵמָתה ִמ�6ָ7ַ 5ְבִֹאי ַוֲאִני

  )ז, ח"מ

. 0ָָעה לֹא ִמְנָחת& ְוֶאל ַקִי��ְוֶאל, ִמְנָחת& ְוֶאל ֶהֶבל ֶאל' ה ַוִ;0ַע

  )ה, ד', ד בראשית(

. ַהֶ=ה 65ַ&ר ְלָפַני ַצ6ִיק ָרִאיִתי אְֹת�ָ  ִ:י  ..., ְלנֹחַ ' ה ַו;ֹאֶמר

  )א', ז בראשית(

  )כה', ט בראשית(. ְלֶאָחיו ִיְהֶיה ֲעָבִדי� ֶעֶבד :ְ:ָנַע� 2ר!ר, ַו;ֹאֶמר

  )י, כא בראשית(. קִיְצחָ  ִע� 5ְִני ִע� ַה=ֹאת ָה2ָמה �5ֶ ִייַר0 לֹא ִ:י
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. ַיֲעקֹב ֶאת אֶֹהֶבת ְוִרְבָקה; 5ְִפיו ַצִיד ִ:י, ֵעָ?ו ֶאת ִיְצָחק ַוֶ;ֱאַהב

  )כח, כה בראשית(

  )ל, כט בראשית (ִמ2Bֵה ָרֵחל ֶאת �Aַ ַוֶ;ֱאַהב

  )ג, לז בראשית (5ָָניו ִמָ:ל י&ֵס� ֶאת 2ַהב ְוִיְ?ָרֵאל

  )לט, מא בראשית. (ָ:מ&�ָ  ְוָחָכ� ָנב&� ֵאי�... , �י&ֵס  ֶאל 7ְַרעֹה ַו;ֹאֶמר

  )יט, מח בראשית. (ִמֶ+D! ִיְג6ַל ַהCָטֹ� 2ִחיו ְוא!ָל�

  )כב, בראשית מח (-ֶחי�ָ  ַעל -ַחד 0ְֶכ� ְל�ָ  ָנַתִ/י ַוֲאִני

, ִי0ַי ֶאל 0ְמ!ֵאל ַו;ֹאֶמר; 0ְמ!ֵאל ִלְפֵני 5ָָניו 0ְִבַעת ִי0ַי ַוַ;ֲעֵבר

  )י, ז"ט, א שמואל. (5ֵָאBֶה' ה ָבַחר לֹא

 ל& ִלְהי&ת ֱאלֹקי�ָ ' ה 5ַָחר �5ְָ , ֱאלֹקי�' ַלה -ָ/ה ָקד&0 ַע� ִ:י

  )ו', ז דברי�. (ָהֲאָדָמה 7ְֵני ַעל ֲא0ֶר ָהַעִ+י� ִמ:ֹל ְסגBָEה ְלַע�

  

 בפע�. במצרי� לקוברו לא ומצווהו ליוס� קורא יעקב

   הבטחת מסר את להעביר כדי ליוס� יעקב קורא השנייה

, ובבניו ביוס� העוסק הרצ� ובאמצע. בניו את ולבר� האר9

. השיחה לנושא כלל קשור שאינו מוזר דבר יעקב אומר לפתע

". רחל עלי מתה...ואני: "בחייו טראומטי אירוע מזכיר הוא

 דהיינו? "עלי "מתה רחל. אשמה רגשי ליעקב יש כאילו נשמע

� פני על רחל העדפת על ימיו בערוב מיצר יעקב הא�? ליבגל 

 מיטתו את מעביר יעקב, רחל מות ע�, המדרש לפי(? לאה

 בתורה מצוי� לא לאה מות. לאה לאוהל ולא בלהה לאוהל

 במערת רחל את קבר לא זו אשמה בגלל הא�). כלל

  ?המכפלה

 בו גער הרי הוא. לאחיו יוס� חלומות את זוכר יעקב

 להשתחוות רחל ע� יבוא לא הוא. ידברו� שווא שחלומותיו

, והנה). ש� י"רש (ההיא בעת נפטרה כבר זו שכ�, ליוס�

 החוסר כי ליוס� אומר יעקב. רחל ללא ג� החלו� מתקיי�

 בעקבות. העדפתיו בגלל קרו למצרי� יוס� וירידת  ברחל

 ממלא יעקב. במלואה מתקיימת אכ� יוס� נבואת, ההעדפות

 אות�, ומנשה אפרי� עתה ה� והירח משהש. החסר את מיד

, שמש (13�ל המניי� את המשלימי� למשתחווי� יעקב ממנה

   קשורי� אינ� כבר הבאי� יוס� בני). כוכבי� 11� ו ירח

  

  

  

  

  

  

  

  

: בברכתו יעקב מדגיש, ברור לא עדיי� הדבר א�. לנבואה

  ". ְוִכְמַנGֶה �ְ:ֶאְפַריִ  ֱאלִֹהי� ְיִ?ְמ�ָ , ֵלאמֹר ִיְ?ָרֵאל ְיָבֵרְ�  �5ְָ "

  . והירח השמש לאור טפלי� הכוכבי� ישראל כל

, יוס� או רחל העדפת על מתחרט שיעקב חשבנו א�, והנה

 הקט� אפרי� את ומעדי� נוספת להעדפה יעקב פונה מיד

 ליוס� מזכיר וכ�, )הירח (מנשה הגדול פני על) השמש שהוא(

 ַעל -ַחד 0ְֶכ� "בבחינת, המועד� הב� עדיי� עצמו הוא כי

 ומתחיל ואחיו יוס� סיפור על עתה יורד המס�". -ֶחי�ָ 

  .מצרי� ויציאת ישראל ע�, רבנו משה של סיפור�

, בכוח דליות מיכל או מסור דמוקרט, מתחיל פסיכולוג כל

 כלשהי העדפה או אחיה� פני על ילדי� של שהעדפה יאמר

 מפתח המועד�. חטאת כל א� ה� משנהו פני על אד� של

 פוגעי� אלו. נחיתות רגשי מפתח והדחוי עליונות רגשי

 חולנית חברה לכ� והרי, כאחד שניה� של החברתי בתפקוד

. ענייניי� ולא אישיי� משיקולי� המונעת ואלימה

  , "אישיות "העדפות של רצ� יש כולה בתורה, להפתעתנו

" גוי מקרב גוי "בבחינת ישראל ע� בבחירת לשיא המגיע

  ".ולהסג ע� "המושג וייסוד

 פני על אד�: גבול ללא העדפותיו על, בראשית ספר כל הא�

 פני על נח, דורו פני על חנו�, קי� פני על הבל, הבריאה שאר

 פני על יצחק, לוט פני על אברה�, ח� פני על וש� יפת, דורו

   פני על יוס�, לאה פני על רחל, עשו פני על יעקב, ישמעאל

 להכי� מטרתו, מנשה יפנ על ואפרי� זרח פני על פר9, אחיו

  ? ברואיו כל מתו� אחד ע� בוחר ה"שהקב לכ� אותנו

 כשרה היא כשלעצמה שההעדפה, הוא המסר אכ� כי נראה

 א�. החשוב הוא להעדפה המניע. הבריאה ממהות חלק והיא

 את שלמה או' ה מצות את זונח כששאול כגו�, מתפוגג המניע

 העדפהשה הרי, אלוקיו את ישראל ע� או אביו ציווי

' ה ָ?? ַ:ֲא0ֶר ְוָהָיה": מתהפכת חלילה ואפילו מתמסמסת

 ֲעֵליֶכ�' ה ָיִ?י? ֵ:�, ֶאְתֶכ� !ְלַהְר5&ת ֶאְתֶכ� ְלֵהיִטיב ֲעֵליֶכ�

  ."ֶאְתֶכ� !ְלַה0ְִמיד ֶאְתֶכ� ְלַהֲאִביד

. המוחלט למשקלו מעבר הרבה סביבתו על משפיע המועד�

 עשרה שאפילו, יודע רה�אב. חוש� הרבה מגרש אור מעט

 שאר שכל, כ� א�, מפתיע לא. סדו� כל את יצילו צדיקי�

 ע� של הבחירה של אחר או זה בפ� בעצ� עוסק החומש

   העדפה של להישרדותה ובתנאי� העול� אומות מכל ישראל

  .זו עול��מתקנת
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 חנה אדלרישראל עזריה מראיי� את                

  

הדוורית שלנו ,  סיפורה של חנה אדלרבאתי לשמוע את

  .וללמוד מעט מחכמת החיי� שלה, תיקי המושבוומו

. רומניה, בית ליבובי9 נולדה ביאסילחנה הרייטה אדלר 

 .רשומה כהרייטההיא  בתעודות ,בבית קראו לה חנה

   שכאשר האמא הייתה בהריו� באה אליה ,הסיפור הוא

מה  בבטנ� את נושאת בת שש:אשה אחת ואמרה לה

האמא לא הבינה מה עושי� ע� המסר הזה והלכה . הרייטה

  שתיוולדהרבי שמע את הסיפור ופסק שתקרא לבת. לרבי

מאוחר יותר התברר שאותה אשה (. כפי שאמרה אותה אשה

  ).הייתה רופאה ממשפחת אשתו של האחיי� של חנה

במהל� מלחמת העול� השנייה לקחו הגרמני� את האב 

 האמא החליטה לעבור .יילי�י אחד הח"והוא נורה ע

 בבית ספר  חנהש� למדה. מקו� מגורי משפחתה, לבורשה

 שע� כל הזוועות תמיד היו ,חנה כותבת בספרה. לא יהודי

 במהל� ה�הרבה הרבה ניסי� קרו ל, אנשי� רחמני� שעזרו

  .המלחמה

חנה כתבה ספר על סיפור חייה והוא עמוס בפרטי� 

 בעיקר בכל,  המעטאני מביא כא� רק מעט מ�, מרתקי�

  .הנוגע לחיי� בבית גמליאל

הוא היה , ל"חנה הגיעה לבית גמליאל בעקבות מאיר אדלר ז

 שלמדה ,חנה. 1958תושב בית גמליאל וה� התחתנו בשנת 

 עבדה ש� ברפת ובג� ,'מוסד עלייה'בתיכו� חקלאי שנקרא 

חנה .  ולכ� היה לה קל להסתגל לעבודה בבית גמליאל,הירק

כשהעגלי� היו חולי� הייתה . י�ה בפרות ובעגלעבדה וטיפל

חנה גאה . מאכילה אות� מידיה וטיפלה בה� שעות רבות

 כיוו� שהתעקשה לטפל , שאצלה א� פע� לא מת עגל,לציי�

 .בה� כראוי

  

  

 לא היה .התושבי� היו עסוקי� מבוקר עד ערב בעבודה

אליה היו ש אבל המחלבה ,מקו� וזמ� פנוי למפגשי חברי�

 ובהמתנה היו ',כיכר העיר'� ע� החלב הייתה בגדר מגיעי

 שהייתה הצעירה מבי� ,חנה .יני היו�ימשוחחי� על ענ

  .  התחברה לכל השכני� המבוגרי� ממנה בהרבה,החברי�

 היה צור� להביא� לצרכניהו, בהמש� נולדו הילדי� וגדלו

  . ס" לש� הגיע האוטובוס שהסיע את הילדי� לביה,בבוקר

שהי ימוקד� מאוד והיה צור� לשל� למהאוטובוס יצא 

  . כי ההורי� עבדו ברפת,שתשמור עליה� בזמ� ההמתנה

 אבל אפשר לומר שלכל אחד היה ,החיי� כא� לא היו קלי�

א� מישהו רצה לחת� ב� או בת ...  פרות–משלו ' חשבו� בנק'

ובסכו� שקיבל היה מממ� חתונה וא� , היה מוכר כמה פרות

פחו ינתיי� טיוב. לקניית ביתאת התשלומי� הראשוני� 

 שצמחו והיו מאוחר יותר נדוניה ,דלו עוד כמה עגלותיוג

המשקל לפרות לקראת מכירה היה קרוב . לחתונה הבאה

ר כא� ספאפשר ל. (למחס� התבואות שמאחורי המכולת

 שהיו כאלו שדאגו לכ� שהפרות ישתו ,משהו קצת שובב

  ).ע. י;משקל�הרבה הרבה מי� לפני מכירת� כדי להעלות את 

 ,לקראת מלחמת ששת הימי� חפרנו תעלות: חנה מספרת

במלחמת . וכאשר היו אזעקות רצנו לש� כי לא היו מקלטי�

 אז כבר .כ כול� התלבשו לב� ואז היו פתאו� צפירות"יוה

  .היו מקלטי� אבל רחוקי�

כל אחד עשה הכל כדי , הקשר היה מאוד מיוחד בי� האנשי�

היו כול� מתארגני� לסייע בכל שמחה . עזור לאחרל

לפעמי� האמהות השכנות היו , בתבשילי� ובאפיית עוגות

הולכות למאפיה ביבנה ע� כל החומרי� וש� היו אופות 

 כל המושב הוזמ� �  כשהיה אירוע חברתי כמו חתונה. עוגות

 והחגיגה המשפחתית הייתה בעצ� של כל משפחת ,לאירוע

  .בית גמליאל

 ויש ג� , עצי פרי מכל הסוגי�ר בחצההורי� של מאיר שתלו

 ג� עצי הרימוני� מאז .הוש שתלוע9 שסק שהרבי מב

  ).  שנה60העצי� בני (

 הבעיה .�ייני9 וקרטשנ'ויז, יותוהיו כא� שני סוגי חסיד

 לבסו� . השטיבל היש�,נ" ביהכמו שלויכוח על שוהתחילה ב

קש לתת ינקבע הש� מצירו� שני השמות שכל צד ב

ישראל ' והש� נקבע כ,'באר מי� חיי�'ו' ישראל ':נ"לביהכ

ר "אביו של האדמו, �ייהרבי מקרטשנ. 'באר מי� חיי�

  . נהג להגיע למושב פעמי� רבות,הנוכחי ברחובות
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 היכ� , היכ� הגבול: ה� היו על נושא הקרקע,א� היו ויכוחי�

פשו י אבל לא ח,היו ויכוחי�,  בכלל.שייכתהיא הדר� ולמי 

  .חיות יחד בשלו�לריב אלא כול� רצו ל

 � קושרי� אות,אדיוחנה מספרת שהיו לוקחי� את הפרות לו

 ולעת ערב מחזירי� , מי��שיאכלו מהירק ומביאי� לה

 .אול� אז החלו הגנבות של הפרות. וא� אחד לא חשש, �אות

ערב אחד נגנבו לשכנה מהבית שהיו� שיי� למשפחת "

סרדהלי ל,  והלכתי לשכני� באמצע הלילה,רס שתי פרות'רוג

 ה� התארגנו ע� הטרקטור ונסעו בעקבות הגנבי� .ומסינגר

 .כמעט לכל בעל נחלה הייתה רפת. והחזירו את הפרות

המתנו כשעה ,  פרה המליטה עגל:אצלנו קרה מקרה מיוחד

וכ� ,  המלטה. בהמש� והתברר שיש עגל שניוכדי לטפל ב

  כל עגל, ואז פתחנו רפת לעגלי�!שלשה עגלי�, שוב עוד עגל

 מה �" ... וזה כמוב� היה מיועד לנדוניה,ג" ק500�הגיע לכ

  .שהוסבר קוד� לכ�

 שני� לפני 8,  שנה20 אני מטפלת בדואר כמעט :מספרת חנה

בס� הכל .  שני�10�ל ומאז יותר מ"פטירתו של בעלי מאיר ז

הטיפול בדואר מעסיק אותי .  שנה40אנחנו ע� הדואר כמעט 

כשה� אה את החברי� במושב אני רו, ואני מאוד נהנית מזה

אני מכירה את חברי המושב , נכנסי� לקבל דואר או חבילה

ל היה יחסית מעט ''בזמנו של בעלי ז. ת לשוחח אית�יונהנ

מאוד דואר כי המושב היה קט� ובעלי היה מחלק את הדואר 

 היה שלב שבו הדוור היה נוהג להגיע ע� אופניו לבתי .לבתי�

והיו צריכי� לרו9 החוצה , הלצפור ע� זמבור, החברי� 

מאוחר יותר הותקנו תיבות דואר . לקבל ממנו את הדואר

 ובשלב הבא הותקנו תיבות ,�ליד הבתי� והדואר הונח בה

  .הדואר במקו� מרוכז ליד המזכירות

אני מאוד אוהבת את המושב ולא הייתי  :לסיו� אומרת חנה

שי� אני מכירה את רוב האנ. יכולה לחשוב לגור במקו� אחר

. ואני מאוד נהנית כא� בבית גמליאל) סוק בדוארידר� הע(

אני מתפללת ומבקשת שהאחדות שהייתה לנו כא� במושב 

שכולנו נערי� את הטוב והיופי שיש לנו כא� בבית , תחזור

      . בבית שלנו, גמליאל

  

  

               

  ולא שמעו את משה מקוצר רוח ומעבודה קשה
  אלי רוזנברג

  

הבטחה :  לבני ישראלבשורה משמחתהביא משה רבנו 

א� הוא . לארצ�ממצרי� ולהביא� ה לגאול אות� "מהקב

ונתתי אותה לכ� : "מאדמחייבת  � את הדברי� בצורהחת

  ככתוב,זה לא שכנע את הע�    אלא ש ".'אני ה, מורשה

 י"רש".  מקוצר רוח ומעבודה קשהולא שמעו אל משה"

כל מי  ": הקשה בכ� ביטוי פיזי להשפעת העבודההרוא

רה ואינו יכול להארי�  ונשימתו קצורוח, ר מצהואש

 מפרש באופ� ספרותי יותר , לעומתו,ספורנו". בנשימתו

קב חוסר התבוננות או תשומת לב עהכוונה לש, ואומר

ראשו�  מפורש  ביטוימהווי� פירושי�י הנש. קשהההעבודה 

ומרכיבי עבודה מסוי� סוג שלילית של השפעה הבתורה על ה

  .על הבריאותמסוימי� עבודה 

  

 ו אינעבודהעל רקע ה  או קוצר נשימהקוצר רוח פיזיולוגי

 ,י� לחומרי� מגרהחשיפה קצרל לנבוע מא עלווה.  כללנדיר

רקמת פוגע בלחשיפה ממושכת לחומר ה, לחלופי�, או

. הריאות

דוגמה 

חשיפה ל

פתאומית 

מוכרת לי ה

 שירותימ

כרופא 

תעופתי 

בחיל 

א יהאוויר ה

 הנקראדלק הרקטי  טייסי הקרב לה האפשרית שלחשיפה

 ג�ובמקור (  F-16מטוסי סילו� כמו  .)hydrazine (הידרזי�

מסרשמידט , מני הנודע ממלחמת העול� השנייהס הגרומטה

Me-163B ( מנוע בכשל של מצוידי� במנוע עזר למקרה

הוא מתפרק לאמוניה . הידרזי�בנע מנוע זה מ!. ראשי

הפה   , הא�, ריריות העיניי� לנתהמסוכ, )וחומרי� אחרי�(

 ,טייסי הקרב מתאמני� .אליהמערכת הנשימה א� נחשפי� ו

     .ג� במצבי חירו� אלהאליה כדי לא להיחש� , כמוב�

  

ר ומחייבת מעקב וניתוח ותיחשיפה ממושכת קשה יותר לא

  . מצוא את החומר האחראי לפגיעהי פגיעה כדי למקרשל 
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חומר . diacetylא החומר ידוגמה ידועה מהעשור הקוד� ה

מסתבר . הוכנס לפופקור� כדי להקנות לו טע� של חמאהזה 

 להיצרות מתקדמת מהשחשיפה ממושכת לאדי החומר גר

) bronchiolitis obliterans( הנשימה הקטני� כלישל 

אצל מקרה ג� התגלה . בדי� במפעלקוצר נשימה בקרב עולו

,  שתי שקיות ליו�מנשנש אמריקאי שהיה חובב פופקור�

לקרב את ראשו  במיוחד אהבסיפר לאחר האבחנה כיצד ו

... ה ממנ המתנד�"חמאה"האת ריח ריח לשקית כדי לה

כדי להקטי� א� , חומר זה הוסר מסוגי� רבי� של פופקור�

 רק מיקרוגלמהקור� פופהוציא את הלו המתי�לרצוי , סיכו�

הכי� לאפשר  , לחלופי�.לאחר שהתקרר מעט והאדי� שקעו

 ייעודית ת פופקור�מגרעיני תירס בעזרת מכונ טבעיפופקור� 

)air popper .(  

 היא החשיפה מזיקהדוגמה אחרת של חשיפה ממושכת 

ניקוי חול או בהכנת אב� עת עבודות ב) silica(ר� צוPחומר ל

. סרמלאכותית כגו� אב� קי

 בעיתו� רפואי 2012שנת מבמאמר 

על חוקרי� ישראלי� דיווחו מוביל 

 מטופלי� 25בקרב מעקב שנעשה 

2010�1997 שהופנו בי� השני� 

למרכז להשתלות ריאה עקב 

). silicosis(אבחנה של מחלת ריאה על רקע חשיפה לצור� 

חיתו� יבש של אב� לאבק הצור� בעת מסתבר שכול� נחשפו 

ו מחלה חסימתית של הריאות בדרגה פיתחה�  ו,קיסר

 כיו� פועלי�. שה מתו על רקע המחלהושל. בינונית עד קשה

� עובדי�  וכ,יפה המותר לצור� באווירשלהוריד את ס� הח

 להקטי� את החשיפה בעת ייצור האב� יחד ע� התעשייה כדי

   .הוחיתוכ

  

 עלול נוספת זמני של עבודה�ביצוע בו על רקע חוסר קשב

 כפי שחוו ,ר רצו� להקשיב עקב מצב רוח נחותחוסמ לנבוע

 יותר מצוי כיו�א� . תחת עול מצרי�הנאנקי� בני ישראל 

 חוסר :"תיעול קשב" בספרות המדעית מכונהה ,קושי אחר

 עקב קליטת גירויי� שהיו אמורי� להיקלט מבחו9

אנשי� המתעסקי� רובנו ראינו . התמקדות בגירוי אחר

 מבלי לכביש  יורדי�תו� כדי כ�בטלפו� הנייד שלה� ו

נתקלי�  או , להבחי� ברכב מתקרבלצדדי� כדילהסתכל 

שליחת (  תופעת המסרור . על המדרכהבעצמי� שלפניה�

 התופעה .רלוונטיתבעת נהיגה היא עוד דוגמה ) מסרוני�

 יות יחד ע�בסקר נהגי� בשבע מדינות אירופ:  למדישכיחה

31%�ל) ספרד (15%בי�   בזמ� נהיגה כי מסררו,ב נמצא"ארה   

  

מסרור בעת מחקרי� רבי� מראי� ש. )ב ופורטוגל"ארה(

  . הנסיעהנתיב על ומהירות הר על ושמביכולת לנהיגה פוגע 

  

מחקר אמריקאי 

בדק את הסיבות 

לתמותה על רקע 

פגיעה במערכת 

העצבי� 

המרכזית 

שתועדה בנתיחה (

עוד ) לאחר המוות

 מצא הוא. י� לבית החול מזירת התאונהבטר� ההגעה

45%�נבע מהתנגשויות וששל מקרי המוות שהרוב המוחלט  

 בי� מחקר אחר מצא כי. מהנהגי� מסררו לפני התאונה

2005� עקבב "שיעור התאונות של הולכי רגל בארהעמד  2010

כולל מהתעסקות ע� , ממגוו� סיבות(הסחת קשב הנהג 

   .45% על )הטלפו� הנייד

אלה לעומת תאונות ורבי� בשל גברי� מעיותר שיעור גבוה 

, מגברי�נשי� ה� יותר חסינות אי� זה אומר ש א� .נשי�

לחלק קשב טוב יותר  תטבעיה �יכולתלמשל על רקע 

זו בקרב ה הנחהאת המחקר עדכני משוודיה בדק . מגברי�

בצע ל אלה התבקשו. נשי� בשנות העשרי� לחייה�גברי� ו

 רצ� מתו�זיהוי ש� (משימות שדרשו שימוש בזיכרו� הפעיל 

 עליחד ע� משימת מעקב ) שמות שהוצגו במס� לפניה�של 

גברי� חלקו נמצא כי ה.  יכולת זיהוי מרחביחייבהששעוני� 

 מחזורשהיו בפרט לנשי�  ( טוב יותר מהנשי��קשבאת 

 ,נמצא מניתוח התוצאות .)גברי� השתוו להאל � בעת הניסוי

. משופרת שלה�יכולת המרחבית הנעו9 ביתרו� הגברי  הכי

� בחיי היו�שכול� מכירי� ,לחלק קשבהנשי היתרו� את 

נהל זמ� טוב יותר הנשי� ל שיי� החוקר ליכולת ,�יו

ספציפיי� שה� ניסיו� רב יותר בתפקידי� המ וכ� ,גברי�המ

מחייבת כישורי� הנהיגה הואיל ו .זמנית�  בוותמבצע

נשי� כגברי� למקד את הקשב ל ומל9מ, י� רבי�מרחבי

יש אמנ� הבדלי� אישיי� ביכולת לחלק .  עצמהבנהיגה

אד� ע� חלוקת א� א� , )טייסי� יוכיח זאתהמיו� (קשב 

 סיכו��מעוטת ה בסביבו להסיח את קשבהמתפתקשב גבוהה 

 התגרימצא את עצמו מ אל יתפלא שתו� זמ� לא רב, יחסית

  ....ני�סיכו�רוויתרחיש בגורל ג� ב

  

 כיצד, החל מגיל צעיר, חינו� �?  הבעיהאת מנועאפשר לאי� 

ערו9 לפעול בהרשויות  על. סיכו�להימנע מכניסה למצבי 

חברות מומל9 למנהלי� ב, כמו כ�. תיאכיפה ותיחקיקה

  טחו� יבבמערכות צטייד  מסחריי� לההמפעילות כלי רכב
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כל נהג יכול , בנוס�. �הנהגי ה שלגינההאופי המנטרות את 

אתרעה המזהירות את המערכות  ממגוו� תאחלהצטייד ב

" מהירות סגירה"על , מהנתיבבלתי מכוונת ה ייסטעל הנהג 

ס� המהירות וכ� על הגעה ל הרכב שלפניוע� גבוהה מהרצוי 

יש כמוב� דרכי� נוספות להגביר את היכולת לחלק . המותרת

 וכפי שהזהיר ,שערניי�כלנהוג רק ההקפדה  ביניה�, קשב

  ).כד,  מהבראשית" (ל תרגזו בדר�א: " את אחיויוס�

  

,  והעובד המעסיקויוכל, בעזרת ניהול סיכוני� חכ�, כ�

   ! לרווחהלנשו� ,ובני בית והההור

  

  

  

     

                               

  הניצו� היהודי                               

                                 �  מלכה כה

  

  ..." אחד מפוזר ומפורד בי� העמי�ע�ישנו "...     

  

אני " הקדיש הכללי"יו� " עשרה בטבת"בימי� שאחרי 

  .מחפשת את הניצו9 היהודי

  

השתמש בכותרת במילי� שאמר אותו צורר בחרתי ל

  ג� הוא הרגיש שהדגש הוא על .  המ� ב� המדתא–היהודי� 

ג� א� , הע� היהודי המצוי כא� באר9 האבות. ע�המילה 

..." ודתיה� שונות מכל ע�"הוא מפוזר ומפורד בי� העמי� 

 ניצוצות רבי� שמאחדי� �הרי שיש בו את המאחד בי� כול�

  .לע� אחד, זרי�את כל הפרטי� המפו

  

המוני גווני� בהתנהגות ומנהגי� ". שבעי� פני� לתורה"

  אבל יש גור� המאחד את כל הזרמי�. אצל יהודינו היקרי�

  

  

.  שאי אפשר להתכחש לוהניצו� היהודיזה הוא . והתפזורות

 אותה ירשנו מאבי האומה – גמילות חסדי� –מידה מיוחדת 

ו וא� יוצאת החוצה מידה זו מתגלה בארצנ. אברה� אבינו

הישראלי� הינ� , במקו� של אסו� טבע. לעזרה בעול�

ראשוני� להתמק� ש� ולהגיש עזרה רפואית בהתארגנות 

דגל ישראל המתנופ� במקו� וארגזי . מהירה ויעילה

 מעידי� לכל התקשורת מג� דודהתרופות שעליה� מוטבע 

  .העולמית על מי אפשר לסמו� ובמי אפשר להיעזר

 אריה לוישהקי� החרדי " ילי� ללא גבולותמצ"ארגו� 

  . המתגורר בביתר עילית

  

ד דואגת ''חסידות חב. לא רק בהצלת הגו� עוסקי� היהודי�

המוטו שלה� לעזרה . לצרכי הרוח של כל יהודי באשר הוא

  . שלא יפול הוא ש� דבר" אח"לזולת ותמיכה ב

מתכנני� את הטיול הגדול , ישראלי� המטיילי� בעול�

ש� . ד בעול�''הצבא לאור� נקודות הציו� של בתי חבאחרי 

  . וירה יהודיתוובא, יזכו בארוחה טובה

  

. הניצו9 היהודי הוא הזהות שאי אפשר להעלי� אותה

וא� במקומות נידחי� , הניצו9 מתגלה ג� לאחר שני� רבות

  :אביא ארבעה סיפורי� מייצגי�. בעול�

  

  :במינזר בהרי האנדי�ניצו� יהודי 

�שבאלו�' הר עציו�'תלמיד ישיבת ההסדר , צ�איתמר ני

 'פסגת הטיול'כגדיר ההוא אשר  חוויה אחת  סיפר על,שבות

 :בפרו

נותרו כמה שעות . סיימתי סיור באריקיפה שבהרי האנדי�"

החלטתי לחפש . פנויות עד בוא האוטובוס שיסיעני הלאה

ספרי� יהודיי� עתיקי� בספריית המנזר הפרנציסקני 

ענו ', יש'. שאלתי?', יש לכ� ספרי� בעברית'. רבעי' רקולטה'

. 'אבל צרי� לשאול את הממונה א� מותר להראות�, 'לי

� ב� "ובידו תנ, כעבור רגע ניגש אליי אחד המדריכי�

אמר ', אי� לנו ספרי� יהודיי� עתיקי� יותר'. כשמוני� שנה

  .או� המנזריוהציע לערו� לי סיור במוז

 תהיתי מדוע הוא מקדיש לי זמ� בליבי. הסיור היה מקי�"

היכ� , אתה יהודי דתי': לפתע פנה אליי בבקשה. כ�� רב כל

הקהילה היהודית . הייתי בהל�. ?'אוכל להשיג אוכל כשר

מ "מאות ק�הקרובה ביותר נמצאת במרחק של כשמונה

ואז . תמהתי?', בשביל מה אתה צרי� אוכל כשר'. מש�

אמי הייתה �א�'. רסגיירמו פלו ,האיש הציג את עצמו בשמו

  הוא הוסי� . אמר', מצאצאי האנוסי� בפורטוגל, יהודייה
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החליט לפני כחודש , משפחתו נוצרי�� וסיפר כי א� שכל בני

לשוב לשורשיו וא� החל ללמוד יהדות באמצעות אתר 

   .ד"אינטרנט של חב

  

הזמנתי אותו . ברגע החלטתי לדחות את המש� מסעי�בו"

. וש� נתתי לו כיפה וסידור והנחתי עמו תפילי�, לחדרי במלו�

. פר9 בבכי, כשהביט במראה וראה את עצמו ע� התפילי�

, ואמנ�. הבטחתי לחזור אליו למחרת וללמדו פרק בכשרות

אלתי אותו א� הוא יודע ש. או�ילמחרת באתי אליו למוז

  פתחתי את ספר , לאחר שהשיב בשלילה. 'קריאת שמע'מהי 

הוא קרא אותה בדבקות . � והראיתי לו את הפרשה"התנ

  .בחדר שהיה מוק� אבזרי פולח� נוצריי�, רבה

ההיסטוריה המשפחתית של גיירמו החזירה אותי בדמיוני "

ל העתקתי לו ע. לימי האנוסי�, מאות שני� לאחור� חמש

. א� באותיות לטיניות, הקודש�בשפת' שמע'נייר את פרשת 

לאחר מכ� הלכנו למרכול הקרוב והסברתי לו איזה מוצרי� 

�לבסו� החלפנו כתובות דואר. הוא יכול לאכול בלי חשש

  ".אלקטרוני ונפרדנו זה מזה בהתרגשות רבה

גיירמו הוא בעל תואר שני בארכאולוגיה והוא מדרי� 

הוא מוסי� . י של המנזר באריקיפהבמוזאו� הארכאולוג

בי� השאר . באמצעות המחשב, לשמור על קשר ע� איתמר

 ,על הדלקת נרות בחנוכה, דיווח לאיתמר על הצומות שצ�

, ועל המצות והיי� שקיבל מידי רב הקהילה היהודית בפרו

  ).בנו של אדיר(  אפרי� זיק הרב

. דינהד במ"מקיי� גיירמו קשר ג� ע� שליחי חב   בתו� כ�

�בדרו�(מכבר שית� את איתמר בקשייו לשמור כשרות � לא  

  

  

  

בשר , כמוב�, אמריקה מרבי� לאכול בשר ובאריקיפה אי�

עוזר לי ונות� ' אני מרגיש שה"ע� זה כותב גיירמו כי ). כשר

  ".לי כוח להחזיק מעמד

 .ניצו� יהודי בככר דיזנגו!

במהל� הדלקת נרות חנוכה בנר ראשו� של חנוכה בכיכר 

הל� ההדלקה קבוצה במ, הופיעה לפתע, זנגו� בתל אביבדי

חבורת בני נוער אלה מתגוררי� בכיכר . פנקיסטי� 12של 

 .וה� החלו להרעיש ולהפריע למהל� ההדלקה, דיזנגו�

מרבית הקבוצה היו דוברי רוסית והתברר כי מרבית� אינ� 

ד בתל אביב שלח את "שליח חב, גערליצקיוהרב , יהודי�

 .בכדי לשוחח עמ� ולהרגיע�, דובר רוסית, ואחד ממקורבי

פנתה אליו אחת הבנות במקו� ואמרה , לאחר ששוחח עמ�

אני קרואה , שמי אדל. איתי אתה יכול לדבר בעברית: "לו

הגעתי לכא� משכונת בית . על ש� בתו של הבעל ש� טוב

 ."א"מתגוררת בת, וכעת אני כא�, ישראל בירושלי�

א� לפני שהספיק לשוחח , יהאותו אד� נדה� מהאינפורמצ

כעת . "קבוצת בני הנוער נעלמה מהמקו� בלי עקבות, עמה

אנו מחפשי� את אותה בחורה בכדי לשמוע את סיפורה 

  ."ולקרבה ליהדות

�  .ניצו� יהודי בלובלי� שבפולי

עד היו� באי� יהודי� מבוגרי� שהתחתנו ע� הגויות 

ה� . ומחפשי� את השייכות האמיתית, שהצילו אות�

כדי ,  המלווי� משלחות לפולי�אנשי העדותיוצרי� קשר ע� 

את "ה� בבחינת . למצוא קרובי משפחה וליצור קשר מחדש

  .את עצמי וזהותי אני מחפש, ויותר מכ�" אחי אנכי מבקש

שומר בית הקברות , יוסלה הוניג –דוגמא יקרה לכ� 

הוא נישא לבת הגויי� . היהודי האחרו� שנותר ש�. בלובלי�

כל משלחת המגיעה . ו אותו במלחמת העול� השניהשהציל

קצת לדבר . היא ס� חיי� עבורו תרתי משמע, מ� האר9

ג� ... ו. יידיש עסיסית ע� אנשי העדות" = מאמע לוש�"

אית� הוא עומד ליד . מקבל תרומה כספית כעזרה לקיו�

". חיי� ל� לגאז"שג� היו� כתוב עליו , קיר של בית דירות

, ציפורה � ו היהודיה משכבר הימי�הוא נזכר באהובת

אבל עד יומו , יוסלה כבר נפטר. שעימה רצה להתחת�

  א� אחד לא יכול , שאת הניצו9 שיש לו בלב, האחרו� אמר

את הריח של המאכלי� ו את המנהגי� של הבית . לכבות

  .הוא לא שכח לרגע
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  ניצו� יהודי במצרי� הפרעונית

לאותו ניצו9 שיעבור נזקקנו , בגלות מצרי�, בעברנו הרחוק

אותה סיסמה שתבשר לע� על סיו� השעבוד . מדור לדור

שגילה יוס� ..." להי� אתכ�� אפקוד יפקוד: "והגלות

את הסיסמה הזאת ). ויחי(לשבטי� שישבו באר9 גוש� 

 אתכ� ואת פקוד פקדתי. "ניצטווה משה לומר לזקני ישראל

 את 'פקד ה וישמעו כי ויאמ� הע�". "העשוי לכ� במצרי�

   ).שמות..." (בני ישראל

של ,  שני� הועברה האמונה במילי� אלו מדור לדור210

שהיתה בימי יוס� וג� , ותעיד אשה אחת. עבדי� ובני עבדי�

  . שהאריכה ימי�,שרח בת אשר –בימי משה על הפלא הזה 

כשיהודי . הניצו9 היהודי דולק אצל כל יהודי באשר הוא

או , מבקר בגלות במקו� אשר נרצחו בו יהודי� בפוגרומי�

 יעמיד ש� מצבה ויאמר קדיש � על פני קברי אחי� , בשואה

  .לעילוי נשמת�

  

  .אפשר לתק�, כל עוד הנר דולק

  .ניצו� קט� יבעיר להבה יהודית גדולה

              

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  בחרתנו אתה

  פרי משה

 מאי� חשוב לא באמת... אבל, שתרצו אי�: למועצה בחירות

  !בא הוא

  ...נגמר זה מעט עוד

 המועמד על החליט כבר הבוחרי� ציבור שרוב לוודאי קרוב

  . העדפותיו פי על איש איש ,הנבחר

 טע� יש א� שקלתי הבאי� הדברי� כתיבת לפני, ואמנ�

 אתרוג"ב עוסק זה מאמר, �מסוי �במוב, שהרי, לפרסמ�

  "...סוכות לאחר

  :ואמרתי חזרתי

 טע� עוד אי� אולי סוכות לאחר שבאתרוג כש�, זאת בכל

 לימוד טע� סר לא בהחלט א� הפרי של בשיווקו לעסוק

 בכל ורלוונטי נצחי הוא אלו של ערכ� שכ�, אתרוג הלכות

 רחות ואיני חשיבות בעיניי אי�: בענייננו כ�, מחדש פע�

 כ� שאני מה. הבוחרי� העדפות על דבריי של השפעה להשגת

 בעניי� נחרצת דעה בפניכ� להציב: הוא לעשות מעוניי�

 ובלתי שגוי, פסול שיקול בעיניי שהוא אחד בחירה שיקול

  .ראוי

 של המגורי� כתובת שאלת הוא בעיניי הפסול השיקול

  .המועמד

 הראוי מ�ש, ואני רעייתי ,חשבנו לבחירות ההכנות בתקופת

 המועמדי� מ� אחד לכל התבטאות במת האפשר ככל לתת

 לכל בית חוג לצור� ביתנו את להציע לנכו� מצאנו וא�

 או לקרוא, לשמוע להקפיד, בעיניי. בכ� שירצה מועמד

� המועמדי� כלל של דבריה� אל אחרת בדר� להיחש�    

 חובה כמעט ואולי ,מאליה מובנת שחשיבותה המלצה זוהי

 מושכלת בחירה לבחור נית� כ� רק. בוחר לכל מוסרית

  .ואינטליגנטית

, מעריב אחרי הכנסת בבית שבת בליל, אחד ערב, והנה

 בני זרי� אלינו תביא כי ל� מה: מידידיי אחד כנגדי התריס

 מבני במועמד לבחור עלינו חובה כי תבי� הלא? אחרת עיר

 �מ, משלנו מועמד שרק הוא ברור א� הרי !מה ויהי מושבנו

 שאחד לדאוג עלינו כי תשכיל הלא. ול� לי ידאג, השכונה

  .לשלטו� קרובי� שנהיה כדי ,השררה במעלות יעלה משלנו

 בושה ה� ידיד אותו י"ע שנאמרו שהדברי� חושב אני

 נפש�ומפח ובזיו�, לאינטליגנציה כלימה, לדמוקרטיה

  . עול� ותיקו� יושר של הבסיסיי� לערכי�
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 אני כאילו ואופ� פני� בשו� שתמעי שלא: לציי� חובה וכא�

   בדר� מייצגי� הסורר ידידי שדברי ,חושב אפילו או טוע�

  

 איני, שכ�! דעתו על שנאמרו או המועמדי� אחד את כלשהי

 או לחשוב יכול בכיר ציבורי לתפקיד ראוי שמועמד מאמי�

 ששלושת מאמי� כ� אני, זאת ולעומת, כ� להתבטא

 לא מעול�, וכמוב�. (�ראויי מועמדי� הינ� המועמדי�

  ).המועמדי� מ� מי י"ע נאמר שכזה דבר שמעתי

 ,חושב שעדיי� מי בינינו שיש העובדה. העניי� לעצ� ובחזרה

 המועמד של שתפקידו

 לקרב אוה ציבור כשליח

 הסת� מ�, לצלחת אותנו

 פנכה מלח� להיות כדי

 מ� יכולתו ככל החוט�

 היא ,הציבורית העוגה

 דיכ בו שיש גדול עלבו�

 לגבי אדומה נורה להדליק

 בחברה החינו� רמת

  .שלנו

 תו� (שציטטתי הדברי�

, במיוחד נמוכה רמה מבטאי� אולי...) משהו ספרותי שכתוב

   השיח אל שג� נציי� א�

  

 בקלות די חודר נשמע מועצתנו שביליבו ברחובות הנורמלי

 יהיה הוא הסת� מ� – מש� הוא פלוני "הטיעו� ביסוס וללא

  . "..לטובת�

 המאמיני� אמונה אנשי שיש להשתכנע מסוגלי� איננו א�

 אי�, ציבור משרתי של החומר מ� והעשויי�, תקי� במינהל

  . לקלפי לגשת בכלל טע�

 ולהיזהר לבדוק צור� ושאי� בעול� שחיתות שאי� אומר איני

 ראיתי ראה שנותיי וביובל ,הקוד� האל� מ� כא� שאני יצוי�(

 פסימית בגישה נתקלתי דידי�י ע� בשיחות, א� ,)דברי�

 כוונות של קיומ� בדיקה ללא מראש המניחה, מבוססת בלתי

  .עצוב באמת וזה... טהורות לא

  :מכ� יותר

 מערכתית ראייה נדרשת המועצה בראשות העומד מ�

 טובת של ראייה נדרשת, בוחריו, מאיתנו ג� �וכ, וכללית

 חשבו� על ג� זאת לדרוש מותר – לי יורשה וא� .הכלל

 א�, הלדוגמ. האינסטינקטיבית פטריוטית�הלוקאל הנטייה

 מסוי� שיישוב מוצא הוא לפיהש נדה'אג מציב מועמד

 בכוונתו ולכ� ,משאבי� ויתר לב תשומת ליתר זקוק במועצה

   זאת להערי� יש, בו ולהתמקד מוגבר מאמ9 אליו להפנות

  

  

 איננו מכ� נשכר שיצא היישוב א� ג� ידיו את ולחזק

  !שלי השכונה

 הוא כי ליבר במשה בוחר יבנה מקבוצת קיבוצניק א�

   שמציב לאתגרי� המתאי� המועמד הוא ליבר שמשה מאמי�

 עבור יצביע גמליאל בית תושב א� או, המועצה ראש תפקיד

, המועצה ראש להיות המתאי� הוא בעיניו כי בריח אריאל

 לפי כי בקלפי קליי� ה'ביענקל תומ� גלי� ניר תושב א� וכ�

  , וסהל� אהל�, למידותיו תפור המועצה ראש תפקיד ודעת

  . ראויות בחירות ה� אלו

  

 או, יבנה מקבוצת שהוא מפני בו בחר בליבר הבוחר א� א�

 או גמליאל בבית מגוריו בגלל בו בחר באריאל הבוחר א�

 אלו, שלו לשכונה שידאג כדי בו בחר ה'ביענקל הבוחר א�

, בעצ� (היסודי הספר בבית כיתה ועדת של ברמה בחירות

  ...).'?ג כיתה זאטוטי את להשמי9 למה

 הנאמרי� בדבריה� הרוצה טובי� בנביאי� הבוחר בברכת

  .באמת

 

                                                               קולות מבולבלי�

 איתי בקר

 האמת היא .אני אכתוב שוב על הבחירות במועצה, אהל�

כתוב על דרישות הנוער  מה אפשר ל:שחשבתי

 אבל הבנתי שאני לא נזכר בשו� דעות ?מהמתמודדי�

  .ואמירות משמעותיות בנושא מצד הנוער

 שמאפשרות מצב כזה של ,לדעתי ישנ� כמה בעיות עיקריות

בקרב רוב  :חוסר עניי� והיעדר פעילות מצד הצעירי�

הצעירי� אי� הבנה של רמת ההשפעה שיש בידיה� על 

   12% ה� 22�17 גילאי .הבחירותתוצאות מערכת 

 3000 קולות מתו� 400בער� (מס� כל בעלי זכות ההצבעה 

 גוש מצביעי� כזה מסוגל בלי ספק להטות את .)אפשריי�

, במקרה של התאגדות הגוש הזה,  ולכ�,תוצאות הבחירות

פה עולה  .יש בכוחו לקד� את האינטרסי� שלו ללא קושי

 רוב :עוד בעיה

 ואני ,הצעירי�

לא , כלל�ב

 מספיק י�יודע

טוב מה נית� 

  לבקש 
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מה ,  ובכלל, מה בגדר האפשר ומה נית� לשינוי;ה�מנבחרי

 א� � יכולי� לתת לתושביה� אזוריתמועצה ו י�ועדי יישוב

אלו הקלות מס לצעירי היישובי� שרוצי� 

א� אלו טיולי� , מועצהב  ביתלשכור\לקנות\לבנות

 מלגות מורחבות  וא� אלו,מאורגני� לאותה שכבת גיל

  .לסטודנטי�

 .האדישות שלו מתבקשת, כשאד� נמצא במצב שתיארתי

 אפשר להבי� אד� שלא מרגיש צור� להשפיע על הבחירות או

 כשמראש נראה לו שהתוצאות לא ,אפילו לצאת להצביע

  .משמעותיות לו והוא לא משמעותי לתוצאות

 מתו� הנחה שאת� :�פה נכנסי� המבוגרי� ובמיוחד ההורי

כ� מביני� חיותר מעורי� במה שקורה במועצה וג� בעל כור

, יותר טוב מה המשמעות של מועצה ותהליכיה לתושב

 ע� )לפחות(שיש לכ� קשר כלשהו ) ותקווה(ומתו� הנחה 

מתפקידכ� לדאוג שהקרובי� לכ� לפחות , הבני� שלכ�

 ג� א� .יבינו וידעו את הנדרש כדי לחוות דעה על המתרחש

ולא מתו� חוסר , שיעשו זאת במודע, �לא יצביעו בסו

  .כרות ע� התהלי�יה

בלי קשר , שנפיק רק טוב מהתהלי� הרגיש הזהיהי רצו� 

 –והכי חשוב , שנזכור שמטרת כול� היא לשפרו, לתוצאותיו

 בדצמבר כולנו עדיי� חיי� פה השג� אחרי העשרי� וארבע

  .בשכנות

                                                                                                  

                                                                    חמי�/ טשולנט

  ענת שטאובר

לילה קוד� להשרות במי� שעועית לבנה : הכנה מקדימה

רצוי מסוג יצוק ששומר , לטג� בצל גדול בסיר.  או חומוס/ו

כשהבצל זהוב  .בר שעוזר מאד להצלחה של החמי�ד, על חו�

פפריקה : להוסי�

מתוקה ותבלי� גריל 

וקוביות לא , עו�

גדולות של בשר או 

או שווארמה הודו 

חלקי עו� או הודו 

אחרי כמה  .אחרי�

דקות להוציא את 

  החומוס , לקחת את השעועית. בצד החתיכות ולשי�

  

 להוסי� את .לתו� הסיר ולשפו� והגריסי� ששטפנו במי�

יוצקי� מעל . }כמה שרוצי�{הבשר לסיר וג� תפוחי אדמה 

 א� רוצי� שהחמי� לא יהיה �ל מי� רותחי� לפי רצוננו והכ

 להוסי� לסיר שוב פפריקה. להוסי� קצת יותר, יבש מדי

, להביא לרתיחה. אפשר ג� פלפל שחור לפי הצור�, מתוקה

 על שאז נשי� את החמי�, לכבות את הגז ולחכות לשבת

  . הפלטה או על הקמי�

החלק הכי טעי� בחמי� שאני עושה הוא הקיגל שמתחבא 

ואל תשאלו אותי מאיפה בא " [יבצוק"הנקרא אצלנו , בפני�

אבקת מרק עו� + אבקת אפיה + לוקחי� כוס קמח ]: הש�

מערבבי� בקערה ומוסיפי� קצת שמ� וקצת , פלפל שחור+ 

את . ק קצת ר�מי� רותחי� ומערבבי� עד שנהיה לנו בצ

הבצק מכניסי� לסיר ושמי� אותו בדופ� לפני שמוסיפי� את 

  !בתיאבו�                              .המי�

                                 

  שלו) יצחק(צקי 

 רק. "להינשא ורוצה מאוהב שהוא לאימו מספר צעיר בחור

 מה� מי תנחשי ואת הביתה נשי� שלוש אביא, הכי� בשביל

 שלוש מביא הוא. התרגשות כולו, הב� אומר" ,אהובתי היא

 קצת לאחר. בסלו� הספה על אות� ומושיב הביתה יפהפיות

 פשוט" "?האחת מי, נו: "אימו את הב� שואל וקפה שיחה

 אומרת" ,מאוד

 ית'ינג'הג", האמא

 אי�! נכו�." "באמצע

. הב� תוהה" ?ידעת

 ח� מוצאת לא כבר"

  .הא� עונה" ,בעיני

  

 מחפשי� את�", ושואלת החנות למנהל ניגשת זקנה גברת

 די לנו יש . "המנהל עונה" ,ואופ� פני� בשו�" "?עובדי�

 אולי", הגברת אומרת" ,כ� א�." "בחנות עובדי� והותר

  "?אותי שרתי סו� שסו� מישהו תמצא

  

 הנאמנה אשתו. ניתוח אחרי בהתאוששות שוכב מוישה

 ונופלות לרגע נפתחות עיניו. דאגה מלאה לצידו יושבת רבקה

. שוב ונרד�, מפטיר הוא" ,רבקה יפהפיה את. "פניה על

 חמודה את", אומר והוא שוב נפקחות עיניו מה זמ� לאחר

 ההרדמה. "שואלת היא" ?ליפהפיה קרה מה." "רבקה

  .מוישה משיב" ,פוגגתמת


