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 זוהי הזדמנות להתעמק. חג שבועות שני עובר על הגמלידעה

חזו� העיתו� הוא ". נשמע"וה" נעשה"ברמות ה, בתורה

, � כלליי�תרבותיי, לעודד העמקה וגיוו� בנושאי� תורניי�

הכותבי� הקבועי� אכ� מניפי� את . מדעיי� וחברתיי�

חילכ� לאורייתא , קולמוסיה� ללא לאות בכיווני� אלה

אנו ! דתיי� הרחבי�� ולדר� אר� במובניה� הציוניי�

מזמיני� כותבי� חדשי� המעונייני� להידרש לענייני דיומא 

, אומנות(וכ� בתחו� התרבות הרחבה , במושב או במועצה

נשמח לקבל היזו� חוזר , כמו כ�). יקה או ספרות ושירהמוס

  .על העיתו� ותכניו כדי לקלוע  לתחומי העניי� של קוראינו

הגיליו� הנוכחי פורס את מפרשיו כדי לאצור מעט מ� הרוח 

המקורי " עצרת"הנושבת אלינו מסיני מאז יו� חג 

' צקי שלו לומד דבר מדבר על דבר ה. ולהתקד� בעזרתה

ת "משה פרי מתייחס לשו. ווקא במדברשהתגלה ד

חיי� השהתפרס� לאחרונה ברשת בנוגע ליחסינו לבעלי 

אולי :  ישראל עזריה מחדש.ומעלה שאלות ותהיות נוקבות

הוא מראיי� , בהשראת הזוגיות וקבלת הזרה שבמגילת רות

יעקב ומרי� גרינוולד ושוטח את סיפור /רי'יחד את בני הזוג ג

. � בי� ותיקי� במושב בימי� עברוחייה� כמתיישבי� חדשי

באותה רוח שוזרת מלכה כה� חוט של חסד בי� רות 

כיאות למצווה לזכור את  .המואביה לבי� המושב בימינו

לב על נס את העשייה �מעלה מרי� בר, מעמד הר סיני

י יהודית אנגל וצוותה בהקמה "החשובה המרוכזת ע

ת במאמר הרחוק מלהיו. ובהרחבה של ארכיו� המושב

מלב� עבדכ� הנאמ� את הקשר בי� מצוות , ביכורי�

ואי . הביכורי� לבי� בריאות הכהני� וע� ישראל בכללותו

ענת שטאובר ממשיכה לענג את : אפשר בלי הפרפראות

ובטורו , והפע� פסטה בטטה, חיכינו ע� מתכוני� עֵרבי�

. מחפש צקי שלו את הקשר בי� הר סיני לסי�" דברי צחות"

             .� שבו עבור הגרפיקה בכותרתתודותינו לאהר

 ! קריאה מהנה וחג שמח

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

  . עורכי��משה פרי וצקי שלו

  
  
  

  
  הכל דיבורי�

  צקי שלו
  

  )'א', במדבר א(  .ֵעדְ-אֶֹהל מ,  ִסיַניְ�ִמְדַ�רֶאל מֶֹ)ה '  הַוְיַדֵ�ר

  )'א', שמות כ( ָהֵא2ֶה ֵלאמֹר ַהְ!ָבִרי��ֵאת 1ָל,  ֱאלִֹקי�ַוְיַדֵ�ר

  )ג"נ', במדבר א(ְוָ)ְמר3 ַהְלִו�4ִ ֶאת ִמְ)ֶמֶרת ִמְ)�1ַ ָהֵעד3ת  

 ִמַ!ֵ�ר ַה#"לַו4ְִ)ַמע ֶאת ,  ִא5.ְלַדֵ�ר3ְבבֹא מֶֹ)ה ֶאל אֶֹהל מ.ֵעד 

 ,ִמֵ-י� ְ)ֵני ַה1ְר6ִבי�, ָליו ֵמַעל ַה81ֶַֹרת ֲאֶ)ר ַעל ֲארֹ� ָהֵעד6תֵא 

  )ט"פ', במדבר ז( ֵאָליו ַוְיַדֵ�ר

ַו4ֶָלט 8ָָניו ,  ַוְיִהי 1ְִ)מַֹע ֵאִל4ָה3 .ק.ל ְ;ָמָמה ַדָ:ה, ְו9ַחר ָהֵא)

, ַו4ֹאֶמר, ק"לִהֵ<ה ֵאָליו וְ ; ַו4ֲַעמֹד 8ֶַתח ַהְ>ָעָרה, ַו4ֵֵצא, ְ-9ַ;ְר5.

  )ג"י�ב"י', מלכי� א  יט(? 2ְָ� פֹה ֵאִל4ָה3� ַמה

  )'ג', תהילי� לט(ֶהֱחֵ)יִתי ִמ@.ב , ֶנֱאַלְמ5ִי ד3ִמ4ָה

(= אבל המעלה הזאת אלוהית מלאכותית : אמר הכוזרי

   ,העניי$ האלוהי וזה מדי�, א� היא נמצאת) מלאכית

, ספר הכוזרי  (פשי ולא מ� הטבעילא מ� השכלי ולא מ� הנ

  .)ב"מ, מאמר ראשו�

  

 
  

תגלות אלוקית ה. מדבררוב התורה מתרחשת במקו� הקרוי 

התורה . היא הנורמה, מהגר דר� משה ועד יונה, במדבר

הא� זה רק מקרה שנובע . עצמה ניתנת במדבר בהר חורב

  ?או שיש כא� עניי� נוסB, מריבוי המדבריות באזורנו

ונזירי הז� ) מנזר לטרו�(הנזירי� הטראפיסטיי� 

היא , לתפיסת�, המטרה. הבודהיסטי� אינ� מדברי�

". עול� ההבלי�"ה ולמעט בהתעסקות בלהסתכל פנימ

  . ההפ� הוא הנכו�. ע� ישראל אינו ע� שותק, לעומת�
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ה בעולמו מועבר "רצונו של הקב, ומאז, העול� נברא במאמר

בהמש� , בתחילה לאד� הראשו�. באמצעות דיבור ומצווה

בקולות וברקי� " וידבר אלוקי� את כל הדברי� האלה"

, כפי שמבי� אליהו. נביאי�ועד לאחרו� ה, במעמד הר סיני

 כפתח –לדיבור , הדממה הדקה באה רק כמבוא לקול

  .'נאל� דו�'דוד המל� חרד להיות במצב של . לאול�

חי , ")טבעי("צומח , הכוזרי מחלק את הבריאה לדומ�

 –" העניי� האלוהי"ומעליה� , ")שכלי("מדבר , ")נפשי("

מה שמבדיל את האד� משאר הבריאה הוא .  התורה

ומה שמבדיל את ע� הספר משאר האד� הוא , דיבורה

לא בכדי נקרא מצבור הידע של . הדיבור בדברי תורה

  . פה תורה שבעל –המנחי� כל יהודי 

  !מדברי�.... ובמדבר, בִמשכ� שוכני�,  נוחתי��בִמנחת 

. המקו� שבו עוסקי� בדיבור, המדבר אפוא כשמו כ� הוא

כפל (גשמית נכו� כי המקו� ג� יבש ושומ� מבחינה 

, א� כ� הוא בעצ� הבמה הטובה ביותר להקשבה, )משמעות

  .ללא הסח הדעת של ציפור מעופפת או איל� יפה

עתה מובנת בדר� נוספת המשמעות של הפסוק הפותח את 

ויקרא , וכ� של שמות הספרי� הסמוכי�, ספר במדבר

 –ה מדבר אל משה במקו� המיועד לדיבור "הקב. ודברי�

הוא " מבי� שני הכרובי�"והל מועד עצמו כפי שבא, המדבר

  .המוקד המיועד להתוועדות ולדיבור

בפרוס חג השבועות אנו חוגגי� את ייחודנו כמקבלי דבר 

כדי לקיי� את , הש� ואנו מדברי� בדברי תורה כל הלילה

  .הברית המדוברת לאבותינו במדבר

         

 ריה מראיי$ את משפחת גרינוולדישראל עז        

באו לבית גמליאל , )גDרי(משפחת גרינוולד מרי� ויעקב 

 .1977מרחובות בשנת 

וזאת לאחר , ה� עלו ארצה מארהHב כשנתיי� לפני כ�

בל הצעת עבודה לבנות מפעל טקסטיל יקהמהנדס שיעקב 

  .ית מלאכייבקר, טית באר�תקטיפה סינלייצור 

 כמו המסר ,היה לסרב להההצעה היתה כזו שאי אפשר 

  . HהסנדקH,מהסרט שהוקר� באות� ימי�

רצה מאוד , יעקב חל� תמיד להחזיק אדמה ולעבד אותה

ובארהHב זה לא היה אפשרי להחזיק , לעסוק בחקלאות

  . לעבוד ולגור במרחק הליכה מבית כנסת,קרקע

 אול� ,בתחילה בדקו במושב שפיר. לכ� הוחלט לחפש מושב

תקבל למושב חייב לעבוד בחקלאות ש� התעקשו שמי שי

הלו את אסיפות החברי� יבשפיר עדיי� נ, וחו� מזה. בלבד

  .זה לא התאי�... בהונגרית

  

מגיעי� לבית ,  צביה ודני, שלמה–  יעקב והילדי�,מרי�

בבית גמליאל מצאו מושב שרובו . כא� נולד ישראל, גמליאל

  .והתקבלו יפה ובחמימות, בר עבריתיד

והברית היתה בחג , אל נולד כאמור במושבהב� הצעיר ישר

  המורחבתהמשפחה. למחרת ליל הסדר, פסחשל  הראשו�

  ... אבל כל המושב הגיע,לא הגיעה

 ,סו לגדל אבטיחי�ינ, באו בשביל החקלאותשמרי� ויעקב 

אפרסקי� ואשכוליות עצי ובהמש� אB נטעו , כרובית ופלפל

  . ה� נשארו ע� כר� היי�.וכר� יי�

יעקב עבד בחו� כמהנדס של המפעל לטקסטיל , וכמו שרצו

ומי  ,רק המדעאפלעבוד בואחHכ עבר , "פלוקטקס" שנקרא

הלה את עסקי י היא נ. מרי�הייתהשעסקה בפועל בחקלאות 

ג� עובד קבוע לה� והיה , החקלאות בעזרת הילדי�

  .זכאי, שהוותיקי� הכירו

  

  

 שכאשר הגיעו למושב כול� הכירו ,מרי� ויעקב מספרי�

ולדי� וגרינלא� , אות� תו� זמ� קצר כי ה� היו החדשי�

א� כול� כי החברי� כ, את כל האנשי�הכיר לקח יותר זמ� ל

  .הכירו את כול� משכבר הימי�

 ,מרי� אומרת שהרגישה כחדשה במושב במש� עשרי� שנה

  .עד אשר החלה בניית ההרחבה

 .אני לא מכירה את רוב האנשי� במושב,  אומרת מרי�,היו�

  . אבל אני מבינה שזו התפתחות נורמלית,� עצוב לינזה אומ

 ,"בית ח�"נקראת המרי� משמשת כמדריכת הקבוצה 

  ."ותיקוה עמותת החבר"שהיא חלק מ

בחורB , הקבוצה נפגשת בימי שלישי במועדו� הוותיקי�

   .קר ובקי� אחהHצובב

. מרי� משתתפת בפעילויות השונות של חבל יבנה לוותיקי�

 הקהילה צריכה לטפל בצורכי כל חבריה בכל גיל ,לדעתה

למבוגרי� שבינינו חשוב לדאוג לסידור . ובכל שלב בחיי�

. ג� א� חצי מאורגנת, כלשהו של תחבורה ציבוריתבסיסי 

�רות במסלול רחובותי שמוניות שרצוי ,  א� אפשר,לדוגמה

  . פעמי� ביו�כמהכנסו ג� לבית גמליאל ייבנה י



 3

  

 ):ג� לצעירי�( מאוד חשוב ונחו� לכול�  לדעתהועוד דבר

 תחנה ,יה לגשרי לפני העל,חייבי� להקי� בכניסה למושב

  .נה בטוחה בקי� ובחורBאפשר המתשת ,מקורה

שיוק� כא� במושב ",  אומרת מרי�,"יש לי חלו� רחוק"

 כ� שהמבוגרי� שלנו ימשיכו לחיות ,מבנה לדיור מוג�

צורכי המבוגרי� ולדאוג ל יותר סחיי צרי� להת.בקהילה

  ."פתרו� טוב, ה� צריכי� חברה ודיור מוג�, לה�

ועוד שנה  80שבפסח האחרו� חגג , גDרי, אנחנו עוברי� ליעקב

הוא עובד על פרויקט פיילוט לחברות עכשיו  .כוחו במותניו

  .אפ בטקסטיל� רטאסט

  :ואלה דבריו, יעקב מקצוע� ג� בתחו� היי�

 יט פט: דונ� ואנחנו מגדלי� שני זני�10+1יש לנו כר� של 

ליי�  ופרנ�D קולומברד,  ז� אמריקאי בעל גוו� אדו� עז,סירה

   .הלב�

  

בזמנו היו במושב .  שנה30�הכר� נטעו לפני יותר מ את

 ,האפשרות לנטוע כר� בלו אתיחמישה בעלי נחלות שק

יב לקנות את הענבי� שהוא חי, ונער� הסכ� ע� היקב

 ולא לשו� גור� ולמכור את הענבי� ל חייבי�החקלאי� ו

  .סבירה זה כמוב� בתנאי שהענבי� באיכות. אחר

ומי שעוסק בו עובר קורס ,  מורכב הואתהלי� ייצור היי�

 . ציוד הול�תשיצרי� רכהוא ג� מ. מתאי�

 השותB של , דוד אנגל: יצרני יי�שלשהבבית גמליאל  יש

דביר נווה עבר הכשרה ונראה .  ויעקב גרינוולד,ביסטריצר

 . שבקרוב יצטרB לחבורה

�, שכבה של שעווה  על הענבי� יש:יעקב מתאר את התהלי

.  כמו אבק על הענבי�ה� נראי� .ועליה מצטברי� שמרי�

20%�  בריכוז שהוא בדר� כלל גבוה מסוכר בענבי� יש. 

ע ע� בא במגוכ� הוא , דורכי� את הענבי� המי� יוצאכש

 זו הטכניקה שהשתמשו בה ;מתחילה תסיסה והשמרי�

 � .אלפי שני�במש

ומנטרלי� , בשיטה המודרנית משתמשי� בשמרי� מיוחדי�

 .את שמרי הבר שעל הענבי�

 א�. עובדי� בשיטה המודרנית ע� שמרי� קנויי� כול�

, שמרי הבר, הטבעיי� יעקב גרינוולד ממשי� ע� השמרי�

   שי� ולעשות כמו שעשו אבותינווהוא אומר שהוא מנסה להמ

  

� כנושאB דר" , אומר יעקב,"היה זמ�". אלפי שני� במש

 – נויאבותינו ביד  מנהג:שאומרי�כמו , ענבי� ברגליי� ממש

  ". …או ברגלינו

לרוב .  על הבקבוק שביי� רשו� בדר� כללאחוז האלכוהול

 ,  ביקבי� הגדולי�כ�. לפעמי� קצת יותרו 11%� כהוא

 .אB בHיקבוני�Hו ביקבי הבוטיק

 י�מייצרה ני� קטי� יקב�שה, יש באר� הרבה יקבי בוטיק

 . בקבוקי� בשנה30,000�כ

HיקבוניH בית גמליאל מייצרי� כמה מאות בקבוקי� בשנה 

 …איכות בית גמליאל, אבל באיכות מעולה , כל אחד

 

               

  נויסלינו על כתפ
  ברגאלי רוזנ

  
חג השבועות הוא מועד הבשלת החיטה והבאת מנחת שני 

פרק א (זו הסיבה שהמשנה במסכת ביכורי� . הלח� למקדש

" אי� מביאי� ביכורי� קוד� לעצרת"קובעת ) 'משנה ג

כגו� , זוהי ג� תחילת עונת פירות הקי�, כידוע). שבועות(

פרק (המוזכרי� אB ה� במסכת ביכורי� , הענבי� והתאני�

יש להביא את הביכורי� משבעת המיני� שבה� ). 'נה גמש' ג

זית , רימו�, תאנה, גפ�, שעורה, חיטה: התברכה אר� ישראל

ה� , לאחר הבאת� למקדש והנפת� יחד ע� כה�. ותמר

מחבר ספר החינו� מסביר את טע� . נשארי� בידי הכהני�

היא ביטוי , משרתי עליו�, הבאת הביכורי� לכהני�: המצווה

ה השפיע עלינו ובמעשה זה ג� נזכה "ב שהקבלהכרה בטו

א� נראה שטמו� במצווה זו ג� מסר .  לשפע יבולי� בעתיד

  .חינוכי לדורות

  

  

בשר בהמה או עוB : גוני� כהני המקדש היה די חדהתפריט של 

המצות או הלח� , יחד ע� מנת פחמימות מהסולת, מהקרבנות

זו אולי . ע� מעט שמ� זית שעורבב ע� אלה, של המנחות

  מונה בי� ) 'משנה א' פרק ד(הסיבה שהמשנה במסכת שקלי� 
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 על חולי �ב� אחיה"בעלי התפקידי� ששירתו במקדש את 

מה שנקרא , נה לרופא מומחה במערכת העיכולהכוו". מעיי�

ע� הבאת הביכורי� זכו הכהני� . היו� גסטרואנטרולוג

כ� הובאו למקדש פירות (למגוו� של פירות טריי� ומיובשי� 

, ענבי�): קירור הה��הביכורי� שהגיעו מרחוק בימי טרו�

הכהני� יכלו לייבש ולכבוש . תאני� ותמרי�, זיתי�, רימוני�

כדי ליהנות מה� ג� ) פרט אולי לרימוני�(פירות את מרבית ה

,  כלומר.וכותמעבר לעונת הבאת הביכורי� המסתיי� בס

 �באמצעות מצוות הביכורי� מבקשת התורה ללמדנו לצרו

  .פירות כדי לשמור על בריאותנו

 לקחת –" תורת אמותינו"הא� : נשאלת השאלה, ע� זאת

, ות בצלחתפרי בילקוט לבית הספר או לגמור את כל הירק

  ?  אכ� משפרת את בריאותנו

מגוו� מחקרי� רציניי� מאלה המסכמי� תוצאות של ! �כ

" סקירות שיטתיות"והמכוני� (כמה מחקרי� בודדי� 

ולפעמי� , הכוללי� עשרות אנשי�, ")אנליזות�מטה"ו

שצרכו פירות וירקות לאור� תקופה , אלפי אנשי��מאות

ר את פירות הע� מאשרי� שמאד בריא לצרו� תדי, ממושכת

  : הנה מקב� תועלות מהספרות העדכנית. והאדמה

,  פורס� בעיתו� רפואי מוביל2014בחודש מאי  .1

קט� ,  גר� פירות שצורכי� ביו�200שתמורת כל 

צריכת ירקות ! 32%�הסיכו� לסבול משב� מוחי ב

ירידה של : אB היא הפחיתה את הסיכו� בצורה נאה

11%. 

 של פירות וירקות מדי קרוב לוודאי שצריכה משולבת .2

יו� מקטינה את הסיכו� לחלות בסוגי� שוני� של 

הסיכו� לפתח סרט� המעי , לדוגמה. מחלת הסרט�

ירד )  בגברי� ובנשי�השני בשכיחותו בישראל(הגס 

 מנות 3� מנות ירקות ו5 באנשי� שצרכו 15%�בכ

בהשוואה לעמיתיה� שנמנעו , פירות הע� מדי יו�

� .מכ

סוימות לכ� שצריכת פירות ישנ� ג� ראיות מ .3

 Bאת (וירקות מסייעת להפחית את משקל הגו �וכ

וכ� , )הסיכו� לפתח סוכרת הקשורה לעלייה במשקל

מקטינה את הסיכו� לירידה ביכולת השכלית 

על ש� ) דמנציה(ולפיתוח מחלת השיטיו� 

 .אלצהיימר

  

  

חשוב להדגיש שצריכה יומית , מעבר למניעת מחלות כרוניות

היא פועלת : של פירות וירקות מועילה ג� בטווח הקצר

כפי שנרמז לעיל לגבי כהני , ול ולמנוע עצירותלהסדיר את העיכ

  חשוב ג� לציי� שנשנוש פירות וירקות אינו פוגע . המקדש

למשל גזר , חלק�. בניגוד למאכלי� מתוקי� אחרי�, בשיניי�

לכ� מומל� ! אB משמשי� מברשות שיניי� טבעיות, או תפוחי�

לאכול אות� כאשר מתחשק לאכול משהו מתוק כשאיננו 

  .בריש את השיניי� ולנקות� ע� חוט דנטלייכולי� לה

   

הני� ולאחר שהוברר שמצוות הביכורי� סייעה לבריאות הכ

" שיעור"ראוי להגדיר את , ושכדאי ללכת בעקבותיה�

הפירות והירקות הנדרש כדי לצאת ידי חובת מצוות 

 להל� מציגה את 1טבלה ". ונשמרת� מאד לנפשותיכ�"

בנשי� ובגברי� בהתא� הכמויות המומלצות לצריכה יומית 

  כדי להמחיש למה מתכווני� . לגיל�

  

של פירות או " מספר כוסות"כשמדברי� על יחידות של 

כוס אחת של פירות : הנה מספר דוגמאות מעשיות, ירקות

. לאשכולית בינונית או לתפוז גדול, הע� שווה לתפוח קט�

כוס פרי ע� טרי שווה לחצי כוס פירות מיובשי� מאותו הסוג 

כוס ירקות ). כוס ענבי� שווה לחצי כוס צימוקי�, כלומר(

לפלפל גדול או לעגבנייה , שווה לשני גזרי� בגודל בינוני

 פרי או ירק שווה לכוס פרי או 100%� כוס מי� מ, אגב. גדולה

  .ירק שלמי�

ירקות שמומל( לצרו� מדי יו� הכמות פרי הע( ו. 1טבלה 

  לפי גיל ומגדר 

  

  

  )מספר כוסות(ברי� ג  )מספר כוסות(נשי� 

  גיל

  )שני�(

 19�

30   

31�

50  

51 

  ומעלה

19�

30  

31�

50   

51 

  ומעלה

פרי 

  הע(

2  1.5  1.5  2  2  2  

  2.5  3  3  2  2.5  2.5  ירקות

  

עצה מעשית שתסייע לכ� לצרו� את הכמויות המומלצות 

היא להקפיד בכל ארוחה למלא את חצי הצלחת בפירות 

  . ובירקות

ולמנוע (בנושא הביכורי� כדי להשלי� ביקור בכורה זה 

לאור . חשוב לפרט אילו פירות וירקות יש לאכול, ...)ביקורת

האחד : השוני בי� פרי לפרי בתכולת מרכיבי התזונה שלה�

', בעוד השני דווקא עשיר בברזל וכדו, Cעשיר בוויטמי� 

חשוב לגוו� את התפריט ולאכול מבחר פירות וירקות בכל 

  .  צבעי הקשת
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, נזכה לבקר בהיכלו, גונית זו� רבקיו� מצווהנאחל שבזכות 

ואB נקבל פני , ש� נביא סל מעוטר בביכורי� משדותינו

�עת צאתו בשלו� מבית קדשי, הכה� גדול ברגע השיא שלו

כדמות הקשת בתו� "ומראהו , הקדשי� ביו� הכיפורי�

  ". הענ�

  

  ארכיו$ במושבה
  לב� מרי� בר

  
 "ההווה בו הוא חי דל ועתידו לוט בערפל, ברו שאינו מכבד את עע�"
  .)יגאל אלו�(
  

  רקע

לאור� שנות הדור שחלפו מאז חלו . 1950בית גמליאל נוסד בשנת 

,  במסמכי� ובתמונותותאלו שמורתמורות . מורות רבותת מושבב

השני� נוקפות  שלאא. ובמיוחד בזיכרונות של החברי� הוותיקי�

  .�מיעמעמתכרונות הימי� יזו

פיתחה רגישות לבעיה זו ורצו� לפתור  יהודית אנגל' הגב

 ע� )2007�1987(אותה במסגרת עבודתה רבת השני� 

 שמעה היא. היו� לקשיש במועצהבמושב ובמרכז  �ותיקיהו

הבשילו אלו ו ,מהוותיקי� את סיפוריה� על תולדות המושב

כדי  ושבתולדות המשיתעד את  ארכיו� להקי�אצלה לרצו� 

 יבשה לש� כ� היא ג.דורות הבאי�לשמר זיכרונות אלו ל

 את אסתר ישראלי ודב הכוללת, סביבה קבוצת מתנדבי�

  .  זליג

 �ענייצליח במשימה ולהבטיח שג� הדור הצעיר ימצא כדי לה

  :הבאותמטרות ה הציבו המתנדבי� את ,בארכיו�

  .ור הנוער הגדל במושבלבנות תכנית עבודה ע� ועב .1

 .לתעד תיקי משפחות מהעבר ומההווה .2

 .לשחזר חומר מהעבר .3

  

  פעולות המתנדבי�

לבנות את כדי זרי� בסבלנות אנמשקיעי� זמ� והמתנדבי� 

עבודת איסוB החומר ועיבודו  .הארכיו� על פי עקרונות אלו

 נוסעי�  ג�המתנדבי�.  סבלנות רבהי�לצרכי הארכיו� דורש

לאחרונה ביקרו את מנהל  .בי המושב לשעברלהיפגש ע� תוש

אמא (דבורה אנגל ' גבה ואת ,מר צבי לוינגר, בית הספר במושב

בביקורי� אלה ). סבתא של מיכל דרשבי�והשל יהודה אנגל 

� סיפורי� דולי� מה,  את המרואייני�מצלמי�ומראייני� 

  .מסמכי� על תקופת מגוריה� ועבודת� במושבאוספי� ו

 נפגשי� ע� ותיקי המושב שאר הצוות ויהודית, כמו כ�

  ושומעי� " ח� בית"של בבתיה� או בפעילות המתגוררי� בו 

  

  

נזכרי� בדרכי� שחגגו את , למשל. מה� את זיכרונותיה�

  . הראשונותותיוחגי ישראל במושב בשנ

 שלושה מפגשי� של ילידי המושבקיימו התבשנה האחרונה 

  , תעודות, תתמונוב כדי להעשיר את הארכיו� ,ותיקי�וה

  .הקמת המושב ואיל�מועד מסמכי� וזיכרונות מ

  הוזמנו ילידי השני�.  לפני כשנההתקיי� ש הראשו�המפג

� ו1947  ,1946  1948.  

הוזמנו ילידי   ואליולפני מספר חודשי�התקיי�  מפגש השניה

1951�ו 1950, 1949השני� .   

  ילידי הוזמנו . ג בעומר השנה התקיי� המפגש השלישי"בל

1955� ו1954, 1953, 1952שב מהשני� המו.  

 � נשי� וגברי� 35 הגיעו למפגש ל" ילידי השני� הנ60מתו

  . נפשות70� כבס� הכול התכנסו . ע� בני משפחותיה�

לא ראו שד להיפגש ע� חברי� וחברות ו מאוהמשתתפי� שמח

 �  הזדמנות מצוינת הייתה עבור� זו . שני� ארוכותבמש

   או צל�. כרונות מימי ילדות� ונערות� במושבילהעלות ז

   את ה/קליטה וות את הפגישה/�לי מקצועי צצלמת

פרטי� אלה מסייעי� בתיעוד ג�  .הזיכרונות המסופרי� בה

  .קורות המושב

  

   תורה יברדבה�  ומרא נ. בני ברקאיהנחההמפגשי� את 

  בניה שלשהכינו מצגת הוקרנה.  נציגי המחזורי�מפיברכות ו

  משפחתה לפעילות בני מגייסת את כל ה, אנגליהודית 

כרונות י המוזמני� להעלות זובקשהת אחר כ�. ארכיו�ה

  חלוקת ומחלקי: בנושאי� כגו�, ל המושבודמויות עבר ש

 המלמדי� ;מתק� הממטרות; הקרח והדואר ,הנפט,  הלח�

  .משחקי הילדות וכדומה, "חדר"ב

 תמונות ומסמכי�עמ� המוזמני� מתבקשי� ג� להביא 

  בזמ� המפגש . הקשורי� לתולדות המושבשברשות� 

  יהודיתלדברי  .לצור� תיעודעבור הארכיו� סורקי� אות� 

  . ההתרגשות גדולה ביותרהמפגשי� עוררו אנגל 

  

  חומר הנאסBה

ועד ויהודית סיפרה שהיא מעיינת בפרוטוקולי� של ישיבות ה

  רק מה� אפשר להכי� הצגה  .מהשני� הראשונות של המושב
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שנותיו הראשונות והפתרונות שמצאו בל בעיות המושב שלמה ע

  . כדי להתמודד את�

דוגמה נוספת למסמכי� מענייני� ובעלי משמעות  

. רחל ברגר' גבלארכיו� הא מסמ� שמסרה יהיסטורית ה

 � ,מר שלמה ברגר, י� שבעלהומצ ובו 1960משנת הוא המסמ

 .לקיבול שיא של גידול סבור  ע,צינורות השקיה  : קיבל פרס

 �  . משה דיי�, שר החקלאותהוא החתו� על המסמ

לשמש , ובוודאי ג� בעתיד,  כבר היו�עשויי�חומרי� אלה 

ה� כבסיס למחזות וה� , לדורות הבאי� ה� לעבודות שורשי�

 מדובר בחומר עשיר העשוי לשמש חומר .אקדמיות לעבודות

  .   של המושב70�  או ה65�גל� עבור חגיגות ה

בדB י שבוע מפרסמת יהודית אנגל חשוב לציי� שמד

תמונה מהעבר של המושב או המושב ארכיו� הפייסבוק של 

 . תמונה שצרי� לנחש מה היא ואי� היא קשורה למושב

  .arch.bet.gamliel: כתובתה

   

  תכניות לעתיד

תה של מבנה בית הספר של יכיו� ממוק� הארכיו� בכ

 סדר להוסיBהרחבה ו לאפשר  כדי.יהיליד הספר, המושב

הציבורי את המבנה ולשמר  לשפ� הועלה רעיו� ,ארכיו�ל

, יהימחס� התערובת שמאחורי הצרכנ ,ותיק ביותר במושבוה

  .ארכיו�כשמש כדי שי

כדי ) מנוער ועד מבוגרי�(דרושי� מתנדבי� בכל הגילי� 

תעודות , לעבור בי� משפחות המושב לאסוB תמונות

� ניי� לתרו�כל המעו. ומסמכי� ולשחזר אירועי� מהעבר 

  .מוזמ� ליצור קשר ע� יהודית אנגל

  

  

  ת לא פשוט"שו

  משה פרי                                         

, ת" שוyeshiva.org.ilא באייר השנה התפרס� באתר "בי

  .שאני מקפיד להביא להל� בציטוט מלא ככתבו וכלשונו

  :ג יעקב אריאל"המשיב הוא הרה

 :שאלה

 :הרב כבוד שלו�

 לבד דלשרו יוכל שלא חודש כב� חתול גור ברחוב רואה אני א�: לשאול רציתי

 עד למסור או אותו להאכיל לבית אותו לקחת מצווה שיש או צרי� הא�, ברחוב

 .תודה... ערב מידי רחוב חתולי בהאכלת מצווה יש א� וכ�... שיגדל

 :תשובה

 .תינוק לא הוא, לבד לשרוד מסוגל לא חודש ב� חתול באמת הא� לברר צרי�. א

   לקרבו רק אלא ביתהה להביאו צור� אי� לבד לשרוד יכול אינו באמת א�

  

  

  

  

 . מזונו את ימצא ש� לאשפה

  .באשפתות בשפע מזו� לה� יש. חתולי� להאכיל מצווה שו� אי�. ב

 היה נית� בחתולי� שמשקיעי� ובמאמ� בכסB כי, בדבר עברה צד אפילו יש

  .נזקקי� אד� בבני להשקיע

  .מוסרי עיוות היא' וכדו עניי�, זקני�, חולי� אד� בני על חתולי� העדפת

  

ואני כותב , מחשבות נוגות מאד עולות בלבי לנוכח מלי� אלו

,  ולהראותהלכתיתאפשר כמוב� להתפלמס בשפה  .בכאב

הפע� לא דקדק הרב המלומד בתלמודו וכשגגה היא שזאת 

  .שיצאה מפי השליט

וברור שיש , תורתנו מלאה הדרכות מכל תחומי החיי�

� יש כלי. פעמי� רבות התנגשות ותחרות בי� ערכי�

הלכתיי� לבירור מה גובר על מה בסיטואציות שבה� ערכי� 

א� ג� לאחר נפילת . סותרי� עומדי� על כפות המאזניי�

לעול� אי� הדבר מפחית ממעלתו של הער� או , ההכרעה

  !המצווה הנדחי�

הא� השאלה עוסקת במקרה של זה ? ומה בכלל הקשר לכא�

מדי� הא� תוארה בשאלה תמונה שבה מצד אחד עו? מול זה

רעבי� ללח� ומצד שני חתלתול " עניי�, זקני�, חולי�"

 למי לתת את –הא� הדיו� נסוב על פתרו� הדילמה ? רעב

  ...??פרוסת הגבינה היחידה שנשארה

לנוכח כל מצווה או ער� שיש נכבדי� ונעלי� , לפי אותו הגיו�

להעדיB את המעשה " עיוות מוסרי"ממנו הרי שיהיה זה 

יש מצוות נעלות ; בוז משאבי� הוא זההנעלה האחד שכ� בז

  . יותר

  :שוו בנפשכ�

" �כי תראה חמור שונא� רוב

עזוב תעזוב ... תחת משאו

  " עמו

�משורשי " :ובספר החינו

דת יללמד נפשנו במ, המצווה

, החמלה שהיא מדה משובחת

, והעובר עליה ביטל עשה

וכל שאינו , ומראה בעצמו מדת האכזריות שהיא מדה מכוערת

שאי� ראוי גופו לקבל ,  אי� מרחמי� עליו מ� השמי�מרח�

  ".הרחמנות

  :וכא� הב� שואל בפשטות

הרי באותה העת ? איה המוסר? מה לי כי אתפלש בזיעת החמור

  ...?חולי� ועניי� סובלי�, יש בארצנו זקני�

. א� הנקודה הכואבת איננה בהיבט של הניתוח ההלכתי השגוי

משדרי� סוג של ... ת למלי�הרוח הנושבת בינו... הניסוח הזה

על חתלתולי� , ועל בעלי חיי�, תרעומת וקצB על העול� בכלל

  אישיות תורנית, מה מביא רב בישראל. ואוהביה� בפרט
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מאי� שואבת ההתנגדות הפנימית הזו ? להתנסח כ�, בכירה

  ?לאהבת האד� את החי

ה ולקיי� "השואל מבקש בתו� ובטוהר לב להידבק בקב

ליבו נכמר ".  מה הוא רחו� אB אתה רחו�–' והלכת בדרכיו'"

  פ דעת תורה מגיעה לו "מנ� עוהא. למראה חתלתול נטוש

על מה ? תשובה של אש וגופרית של דברי� קשוחי� ואכזריי�

Bלא פחות? "יש אפילו צד עברה בדבר"? יצא הקצ?...   

  

: ברקע. � בחלל ריקאפשר להבי� שהדברי� אינ� נאמרי, אמנ�

   גארי –לפני כמה שבועות ביקרה כא� בארצנו אישיות רדיקלית 

. שנבח את דעותיו הנפסדות מול כל מיקרופו� רענ�, יורופסקי

  חלק מדבריו ה� הדוגמה האולטימטיבית לקיצוניות ההפוכה של 

  

אפשר להבי� שעל רקע הקלקול . עיוות דעת ואבד� מצפ� מוסרי

ותר באוויר בעקבות דברי ההבל המוסרי והרוש� הרע שנ

יש מקו� להשמיע דברי� , שנשמעו וקיבלו ביטוי בתקשורת

א� האמנ� הדר� הנכונה להיאבק היא להשלי� את . כדורבנות

  ?התינוק ע� מי האמבט

הא� נשכח ? הא� בגלל זה נבטל את צער בעלי חיי� מדאורייתא

נו ינא  הא� בגלל כעסנו שוב? "ורחמיו על כל מעשיו"את 

                                                  ?סוגלי� להכיל ער� נעלה ומורכבמ

        

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  ...?"צד עבירה בדבר "–ל מגיש חלב לחתול "ה לופיא� זצ'אלי' ר 

  

שמ� הדברי� עולות , הנקודה הפוגעת בציפור נפשי היא

  :השערות ומסקנות מצערות

  ;ולי�ג אריאל אינו אוהב חת"הרה. 1

קנגורו /גמל/כלב/ג אריאל לא ליטB חתול"כנראה שהרה. 2

  ;מזה שני� רבות

,  אמיתיהלכהגדול , אישיות תורנית בכירה בע� ישראל. 3

, מועמד לשעבר לתפקיד הרב הראשי, נשיא ארגו� רבני צוהר

שמרחיקה אותו ממני ועושה אותו בלתי חושB תפיסת עול� 

  .רוחנירלוונטי עבורי ועבור רבי� כמנהיג 

איננו שותפי� . איננו מדברי� באותה שפה, מה לעשות

. יש כא�? גדולה תורנית הלכתית. לאותו מטע� רגשי רוחני

  נשאלת . לא משהו שאוכל להתחבר אליו? מנהיגות רוחנית

  

האמנ� גדלות בתורה איננה ? הזו תורה וזו שכרה: השאלה

מזככת ומזכה באישיות אצילה ובעומק רוחני בכל , מאצילה

  ...כנראה שלא תמיד, א� בעוונותינו, מאכזב? תחומי החיי�

  

יש . לא כל אחד נועד להיות חבר בחברה להגנת הטבע, נכו�

לקבל כדבר מוב� שיש בינינו בני אד� שאולי אנשי מעלה 

) אולי עוד מילדות(וה� מרגישי� , א� לצערנו לא זכו, ה�

א� כשזה מתחבר . דחייה מקרבת� של בעלי חיי�

וכשזה ...) לא קדוש(כשזה מבוטא בזע� , לוגיהלאידיאו

זה , "דעת תורה"מתמזג כהשפעה זרה ורעה לתו� כביכול 

  .זה כואב, זה מייאש, זה מנמי�, מרחיק

  

  , מי יית� ונזכה למנהיגי� רוחניי� בעלי שיעור קומה... הו

' ומלאה האר� דעה את ה"שיתקיי� בה� ובנו מאמר הנביא 

  עת תורה הנמזגת בהרמוניה ע� ונזכה לד" כמי� לי� מכסי�

  .אמ�, דר� אר� ואהבת הבריות, רוח טובה

חתלתול שאספנו אל ביתנו בחמלה , המאמר נכתב לזכרו האהוב של טיגר

  . שני�8ושהל� לעולמו לאחרונה בגיל , בעודו גור עזוב וגוסס

                                 

 

  ... "סד� האחרו$ מ$ הראשו$היטבת ח"

  )יא� י,רות ג" (כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את"

   המשפיעה לימינו אנו ,מגילה של חסד נשי

  מלכה כה$                                   

  

מגילה ? מה הוא אותו חסד המואר כל כ� במגילת רות

אמR של  "– רות –חסד של אשה אחת , שכולה חסד

  ".מלכות

העושה . י� והמנהג הוא מעשה הנעשה לפני� משורת הדחסד

באהבה ובנאמנות אלא עושה זאת , אותו אינו מצפה לגמול

  . כפי שפעלה רות ע� נעמי חמותה,לאיש בריתו

, היא עושה לפני� משורת ההגיו�.  מרוממתרותדמותה של 

היא מוסרת נפשה בדבקות בנעמי . והוא ממיטב החסד

אל חיי� חדשי� , הולכת אחריה אל אר� לא נודעת, חמותה

והעושה . "ואל דת חדשה שאליה היא נספחת, � בחרהשבה

  ".שמר לה שכר רב ג� לדורותיה, חסד לאלפי�

  ".לאוהביו ולשומרי מצוותיו"

נפו� בכל , הסועדת את חמותה, שמע מעשה החסד של רות

הגד הוגד לי כל אשר עשית את , ויע� בעז ויאמר לה. "העיר

�,  מולדת�ותעזבי אבי� ואמ� ואר�. חמות� אחרי מות איש

  , פעל�' ישל� ה. ותלכי אל ע� אשר לא ידעת תמול שלשו�
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להי ישראל אשר באת �א' ותהי משכורת� שלמה מע� ה

  ).יב�יא, רות ב" (לחסות תחת כנפיו

ופרשת : "כפי שביקשה, המש� היא חוסה תחת כנפי בעזב

�להקי� ש� , היא באה לעשות חסד ואמת". כנפי� על אמת

  : ועל כ� הגיב בעז. כפי שעשתה תמר לפניה, בישראל

  

לבלתי לכת אחרי ... היטבת חסד� האחרו� מ� הראשו�"

  ).י, רות ג" (הבחורי� א� דל וא� עשיר

 כפי שנאמר �" כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את"

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על  ":אשת חילבמזמור 

שזו היא תורה , תורת החסדהחכמה שלה היא ". לשונה

  ).ב"סוכה מט ע(לשמה 

מזמור אשת " ( מעשיהבשערי�תנו לה מפרי ידיה ויהללוה "

ל שער ככי יודע : " כפי שהעיד בעז על רות� ) משלי לא, חיל

  ).יא, רות ג" (אשת חיל את כי עמי

  

: אלו דברי� שאי� לה� שיעור: "א נאמר, במשנה פאה א

".  ותלמוד תורהחסדי�וגמילות הפאה והביכורי� והראיו� 

  אלו דברי� שאד� אוכל : "ז מדגישי�ובגמרא שבת קכ

: ואלו ה�, פרותיה� בעול� הזה והקר� קיימת לו לעול� הבא

  ...".חסדי�ילות גמו, כיבוד אב וא�

 שאי� חסי� לא ,חסדי�גדול כוח� של גומלי : אמר רבי אבי�

�, ולא בצל כנפי השמש, ולא בצל כנפי השחר, בצל כנפי האר

 אלא בצלו –ולא בצל כנפי החיות , ולא בצל כנפי הכרובי�

מה יקר ): "תהלי� לו(שנאמר , של מי שאמר והיה העול�

ילקוט שמעוני " (סיו�להי� ובני אד� בצל כנפי� יח�חסד� א

  ).ב"תרפ

  

,  בכל מקו� באר�גמילות חסדי�ג� בימינו מתממשת 

  .בית גמליאל, וכמוב� ג� במושבנו

  

  ":אנשי� טובי�"ל בשירה הנפלא "כמו שכתבה נעמי שמר ז

  ... תסתכלו סביב, תפקחו את העיניי�

  

  

�  אנשי� טובי� באמצע הדר

  אנשי� טובי� מאוד

  י� את הדר�אנשי� טובי� יודע

   ואית� אפשר לצעוד

  איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר

  איש אחר יצמיח יער במורדות ההר

  א� יהיה קשה, ואישה טובה אחרת

                - רק תצביע אל האופק ותבטיח ש

  ... אנשי� טובי� 

  

רבי� ג� אצלנו האנשי� הטובי� גומלי , בתקופת חסד זו

  : ר כא� אחדי� ממפעליה�נזכי. החסדי�

  .  אשר נמש� שני� רבותמת$ בסתרח צדקה חודשי של "גמ

  

  .שמטרתו צדקה לנזקקי�, הנפלא" שוק אביב"

שבעזרת הכסB הנאסB קוני� , משלוח מנות ומתנות לאביוני�

  . סלי מצרכי� לפסח למשפחות נזקקות

שמשתמשי� בו ג� לאירוח , ח ציוד כסאות גלגלי�"גמ

  . �הורינו המבוגרי

  . ח כלי� לשמחות"גמ

  . ח עגלולי�"גמ

  . ח תרופות לשעת הדחק"גמ

ואB , לביקור חולי�, ועדת בריאות הדואגת לצרכי חולי�

  .לסבב הסעות לבתי חולי� לטיפולי�

ח ערבות הדדית הדואג לארגו� ארוחות למשפחות "גמ

.  ארוחות לאבלי� ובני משפחותיה��ובזמ� אבל , היולדות

וכל יד מבשלת שמחה לתת בו , נות נפלאהח פועל בדייק"הגמ

  .חלק

  

ה3א ָהָיה . ִ)ְמע.� ַהUִַ;יק ָהָיה ִמTְָיֵרי ְכֶנֶסת ַהSְד.ָלה"

ַעל ַה5.ָרה ְוַעל , ַעל ְ)לָ)ה ְדָבִרי� ָהע.ָל� ע.ֵמד: א.ֵמר

  )ב, אבות א ("ְ/ִמיל.ת ֲחָסִדי�ָהֲעב.ָדה ְוַעל 

  

, שעליה עומד העול�, ומתו� גמילות החסדי� הענפה הזו

  נתפלל שנזכה בעזרת הש� לחיי� של אהבה ואחווה ושלו� 

  .ורעות
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  פסטה בטטה

  ענת שטאובר

  

ר מתכוני� לעוגות גבינה אפשר למצוא בספרי אינספו

בשני� האחרונות ג� (הבישול ובאתרי האינטרנט השוני� 

  ).הבאנו לכ� מתכו� לעוגת גבינה מעולה

מתכו� קל ופשוט , הפע� הבאתי מתכו� לפסטה בטטה

   .לאירוח ולכל ארוחה חלבית, המתאי� לחג

  

  

  

  : מצרכי�

    חבילת פסטה מכל סוג שהוא1               

   בצל גדול 1               

   בטטה גדולה1                

                  שו� כתוש

                 שמנת לבישול 

                  מלח ופלפל

                  קצת יי� לב�

                  אבקת מרק פטריות

  :אופ� ההכנה

לשטוB במי� . לבשל את הפסטה כמו שכתוב על האריזה

לחתו� את הבצל לקוביות ולטג� עד  .קרי� ולהניח בצד

  .משי� לערבב שיני שו� כתושות ולה2להוסיB . שמזהיב

  .להוסיB קוביות בטטה חתוכות ולערבב ע� הבצל

  .לכסות במכסה ולהמשי� לבשל עד שהבטטה רכה

פלפל , קצת אבקת מרק פטריות, להוסיB שמנת לבישול

להעביר את הפסטה לכלי .ומלח וקצת יי� לב� ולערבב קלות

  .יפה ולשפו� מעליה את רוטב השמנת והבטטה

  

  

  

  

  

  

  

  

  צקי שלו

 את המורה מסביר לתלמידיו כי היהודי� מוני� השנה

אומר , לעומת�. בריאת העול� שני� ל5,774היא , ד"התשע

מה זה אומר . "4,707הסיני� מוני� רק את שנת , המורה

  . שואל המורה? "לכ�

מה ", אומר המורה, "כ� דוד. "דוד השמנמ� מצביע בהיסוס

  ?"משמעות הדבר

" � שני� בלי 1,067שהיהודי� היו צריכי� להסתדר במש

  .תור� דוד? "אוכל סיני

  

***  

ה את. "מוישה יורד לקבלה במלו� ומבקש נייר מכתבי�

מה . "שואל פקיד הקבלה חמו� פני�? "אורח של המלו�

  "!ח ללילה"אני משל� אלB ש", כועס מוישה, "פתאו� אורח

***  

שיו� נהיגה ופנה לאביו בקשר יבנו הסורר של רב הוציא ר

הטב את ", אמר הרב, "ראשית. "לשימוש ברכב המשפחה

התמד בלימודי� בתלמוד ושפר את , הקפדת� במצוות

לאחר שעשה את כל אלה פנה הב� שוב ". רהציוני� ואז נדב

א� שער� עדיי� ארו� ", אמר הרב, "יפה מאד. "לאביו

� "לרמב, למשה, לשמשו�: "הב� חשב קמעה והשיב". ופרוע

�וה� ", השיב הרב, "נכו�"! "ואפילו לנח היה שיער ארו

  ".באמת הלכו ברגל לכל מקו�

  

 	 של חודשי11- שני	 ו39לאחר 
 אשת, נדודי	 עקשניי	 במדבר

 רר אי� מגיעי	משה מחליטה לב
 ....מובטחת הלאר�


