גיליו חמישי זה של "גמלידעה"
מופיע בעונת מעבר :בי ימי קי
חמי לערבי סתיו רענני וללילות
גש ורע .תוכ העיתו משק עוד
מעבר :מכתבות בנושאי תורה,
תרבות ,מדע וחברה לתחו מרכזי
בחיינו כפרטי וכאומה :היותנו
"ע נבחר" .אנו רגילי לשיי את
המונח הזה לבחירה האלוקית ,א
כוונתי למסורת הדמוקרטית של
בחירת מנהיג ,המלווה אותנו משחר
ימי עמנו :הגמרא במסכת ברכות
)ד נה עמוד א( מלמדת אותנו
שאפילו בחירתו של אומ כמו
בצלאל ,הובאה להכרעת בני ישראל
לפני ש"התקבל":
"אמר רבי יצחק :אי
מעמידי פרנס על הציבור
אלא א כ נמלכי בציבור,
שנאמר" :ראו קרא ה' בש
בצלאל" )שמות לה ,ל( .אמר
לו הקדוש ברו הוא למשה:
משה ,הגו עלי בצלאל?
אמר לו :ריבונו של עול ,א
לפני הגו  ,לפני לא כל שכ ?!
אמר לו :א על פי כ  ,ל
אמור לה .הל ואמר לה
עליכ
הגו
לישראל:
בצלאל? אמרו לו :א לפני
הקדוש ברו הוא ולפני הוא

הדורות בהישענות על הצו התורני
של "אחרי רבי להטות" )שמות כג,
ב( .אנו ג עדי לבקרת עמיתי

)עבדכ הנאמ ( ,ובי מלוא כ נחת לפח
ולפחת )מלכה כה (.
ענת שטאובר מבטיחה הרבה בריאות

ושלילת מינוי במקו סמו לביתנו:
כוונתי לסיפור ההדחה הזמנית של
נשיא הסנהדרי  ,רב גמליאל,

והנאה ממתכו למרק חורפי מהביל,
וכהרגלו ,יצחק שלו מממש את ייעודו
בדברי צחות .הפינה "ח ושכל טוב"

לטובת רבי אלעזר ב עזריה ,על ידי
חכמי הסנהדרי ביבנה .ומרבי
אלעזר ב עזריה דיבנה נעקוב אחר
השרשרת עד לר' אליעזר )ביני(

אמנ ָמשה הפע מעשות פרי ,א
לבטח יניב שוב ע בוא החור .תודתנו
לאהר שבו עבור הגרפיקה שובת העי .
קריאה מהנה,

ביננפלד דמועצת חבל יבנה...

אלי רוזנברג
ומערכת הגמלידעה
)מרי ברלב ,משה פרי ויצחק שלו(

ברוח זו ,מערכת העיתו חשבה
שראוי לתרו לשיח הציבורי
לקראת הבחירות הקרבות לראשות
המועצה .במאמר הראשו תקראו
כיצד התייחסו שלושת המועמדי
לראשות המועצה לסדרה של
שאלות זהות וכ לשאלה שה
עצמ הציגו .שתי כתבות נוספות
קשורות לנושא הבחירות :כתב
הנוער שלנו ,איתי בקר ,מזמי את
הדור הצעיר ב"ב בג בלוג" שלו
להיות שותפי פעילי במערכת
הבחירות .ג'רי ומרי גרינוולד
מביטי מעט מעבר לאופק ומגרי
חשיבה לגבי מערכת הבחירות
הנוספת שבפתח :הבחירות לוועד
המקומי.

ההכרעה הדמוקרטית שימשה את

בטורי הקבועי ניהנה משיטוט
בי הבחירות השונות שעושי בני
אד :בי רע לטוב ,בי מוות לחיי
וכדומה )צקי שלו( ,בי האצ"ל
להגנה )ישראל עזריה בראיו ע

חכמינו בתהלי הפסיקה לאור

צבי וידר( ,בי הצטננות לבריאות

הגו  ,לפנינו לא כל שכ ?!"
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הכר את המועמדים

)המועמדי מופיעי בסדר אב(

אריאל בריח
 .1מה חשוב בעיני? הדבר הכי חשוב
בעיניי הוא להיות ב אד .או בלשו
המשנה :במקו שאי אנשי השתדל
להיות איש.
 .2אישיות שאתה מערי :הרב יהושע
יגל זצ*ל ,ראש הישיבה שלי במדרשית
נע בפרדס חנה .אד שהעמיד אלפי
תלמידי והאמי בפוטנציאל שיש בכל
ילד.
 .3ספר ,סרט או יצירת אומנות
שאהבת :סרט* :הערת שוליי* של
יוס סידר .ספר* :לבד בברלי * ,של
הסופר הגרמני האנס פלאדה ,שמתאר

בצורה מטלטלת את שגרת היומיו
של זוג גרמני שהחליטו לקרוא
תיגר על מכונת הרוע הנאצית
במהל תקופת השואה.
 .4אירוע שהשפיע עלי במיוחד:
היו בו נולדה בתי הבכורה והפכתי
לאבא .המונח "אחריות " לובש
צורה אחרת שמשפיע על צעד שאד
עושה.
 .5מה קשה ל לעשות? קשה לי
לעשות דברי שאני לא מאמי
בה.
 .6מה משמח אות? אשתי עליסה
וחמשת ילדיי.
 .7מה היית רוצה לשנות במועצת
חבל יבנה? יש לי רשימה ארוכה של
שינויי שאני מתכוו לעשות כראש
המועצה ,אבל השינוי הגדול ביותר
מבחינתי הוא השאיפה לשנות מ
הקצה אל הקצה את שביעות הרצו
של תושבי המועצה מהשירות שה
מקבלי.
 .8א .אנא הצג שאלה משל :איפה
תהיה בעוד  5שני?
ב .והשב עליה :עור מאז של

 .2אישות שאתה מערי :אבא שלי.
אד שאיבד את כל עולמו ומצא את

לרדת לפרטי הקטני ביותר,לדאוג
לכל תושבת ותושב ,לשמור על קשר

הדר להשתק ולבנות לעצמו חיי
חדשי וטובי .אבא שעבר את
צעדות המוות ,איבד את משפחתו
וניצל מאושווי ,עלה לאר ישראל

הדוק ע התושבי .למצוא את הפתרו
החינוכי לכל ילדי המועצה .לחזק את
הישובי ,להשקיע יותר בתשתיות
ובאיכות הסביבה.

הקי משפחה ועבד לפרנסתו.
אבא שלי תמיד היה בעיני מודל
להתגברות ולתחייה מחדש.

 .8א .אנא הצג שאלה משל :אי היית
רואה את המועצה בעוד  5שני מהיו?
ב .והשב עליה :אני רואה מועצה

 .3ספר ,סרט או יצירת אומנות
שאהבת :אני מאוד אוהב את
המחזמר "כנר על הגג" .אני אוהב
את השירי של העירה היהודית,

שהתושבי גאי להיות חלק ממנה,
שמרוצי משיפור התשתיות בכל
הישובי ,מתחושת הביטחו האישי
המלווה אות .מוסדות החינו פורחי

את השחקני השוני מחיי טופול
]בילדותי[ ועד נת דטנר מהשנה
האחרונה .בגרסה האחרונה צפיתי

ומתאימי לתושבי המועצה .פעילות
חינוכית ותרבותית ענפה ,המיועדת לכל
הגילאי ,מנער ועד זק  ,ט ונשי.

פעמיי.
 .4אירוע שהשפיע עלי במיוחד:
הילדות באופקי ,מדובר על תקופה
בחיי שעיצבה את דרכי החשיבה

יענקל'ה קליין
 .1מה חשוב בעיני? כשאתה רוצה

שלי והתייחסותי לחברה .אני
מתגעגע לשכונה שגדלתי בה.

להיות ב אד – להתחיל מלתק את
עצמ  ,אחר כ להיות טוב אל בת הזוג
ואל המשפחה ,ורק מש להמשי אל
מעגלי יותר רחבי.
 .2אישיות שאתה מערי :דוד ב ישי.

המטרות שהושגו בקדנציה
הראשונה שלי כראש מועצה  ,ונער
להגשמת המטרות שאציב בקדנציה
השנייה.

משה ליבר
 .1מה חשוב בעיני? יושר,
אמינות ,חברות" .או חברותא או
מיתותא" )תענית כא( ,אומרי

הוא היה מל ! ידע להנהיג את הציבור,
איחד את השבטי ,בעל חזו ענק ויראת
שמי ,וג כשטעה – ידע לומר בפה
מלא :חטאתי.
מנהיגי דגולי בנקרת הצור...

 .5מה קשה ל לעשות? בעיקר "לא
לעשות".

האנשי כשה רואי את בדידותו
וזרותו של חוני המעגל ,לאחר שיש
 70שנה .חברות ,ועזרה לזולת ,ה

 .6מה משמח אות? לראות
בהצלחת ובבריאות של כל
מכריי .מפגשי משפחתיי,
חברויות אמיתיות ,והצלחות

ערכי חשובי מאד בעיני .ואני
מקווה שנמצא את הדר במועצה
להשקיע בפרט ,ולמנוע תחושה של
בדידות.

עסקיות.
 .7מה היית רוצה לשנות במועצת
חבל יבנה? חשיבה מחודשת על
דרכי העבודה של המועצה.
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 .3ספר ,סרט או יצירת אומנות
שאהבת:
סרט :מבצע סבתא! ישראלי ,טיפה
וולגרי ,אבל מלא ניצוצות של אמת
והמו צחוק.
ספר :המשפט האחרו של פרמה /
סיימו סינג .אי דבקות במשימה
הביאה להוכחת טענה מתימטית לאחר
 350שנה של ניסיונות כושלי .מרתק.

 .4אירוע שהשפיע עלי במיוחד:
ימי השבעה אחרי מותה של אמי
עליה השלו לפני  7שני ,ומותו

הא לחוש יש ממשות משל עצמו ,או
שמא החוש הוא פשוט העדר אור? א
כ מה זה "וימש חוש "? )שלא לדבר על
חומר אפל ואנרגיה אפלה שמציאות

רע וטוב
צקי שלו

של אבי לפני כחודש .הימי
שנותני פרופורציה לכל שאר
הדברי בחיי.
 .5מה קשה ל לעשות? לקחת את
עצמי בידיי ולחזור לפעילות
ספורטיבית רצינית ,ולשוב לכושר.
לצערי ..אבל בע"ה ג זה יגיע
בזמנו.
 .6מה משמח אות? חברי,
משפחה ,ואוכל טוב )רצוי ע בירה
קרה במיוחד(.
 .7מה היית רוצה לשנות במועצת
חבל יבנה?
הייתי רוצה ליצור מצב שאנשי
יהיו גאי להיות חלק מתושבי
המועצה ,יהיו גאי במוסדות
החינו הקיימי ,ואלה שעוד
יוקמו ,וירגישו מחוברי ושותפי
לאזור ולקהילה.
 .8א .אנא הצג שאלה משל:
בשביל מה אתה צרי את כל
הבלגא הזה על הראש?
ב .והשב עליה :כמי שנולד וגדל
כא  ,והיו תושב הרחבה ,אני
מרגיש אחריות ענקית לקו ולפעול
ולהוביל תהליכי משמעותיי בכל
התחומי במועצה ,וככל שהזמ
חול ,אני מבי טוב יותר את גודל
האחריות והמשימה – ועל כ
מתרגש ושמח.

ר9ח ַר ַע ,:לֹא ָב ַר ַע :ה'.
7חר ָה ַ
וְ ַ
7חר ָה ַר ַעֵ :א ,:לֹא ָב ֵא :ה';
וְ ַ
7חר ָה ֵא ,:קל ְ ָמ ָמה ַד ָ!ה.
וְ ַ
ָלט ָBנָיו
וַיְ ִהי ִ? ְ:מ ַֹע ֵא ִל@ָהַ ,9ו@ ֶ
ְ E7ר) .CDמלכי א' י"ט ,יא ,יב ,יג(
ְַ F

נדרשת כדי ליישב סתירות בקוסמולוגיה
המודרנית(.

ַרא ֱאל ִֹהי ֶאת ָ?ל ֲא ֶ:ר ָע ָIה,
ַו@ ְ
וְ ִהֵJהטב ְמאֹד) .בראשית א' ,לא(
Kד ָע ָפר ִמ$
יצר ה' ֱאלֹקי ֶאת ָה ָ
וַ@ִ ֶ
B7יו נִ ְַ :מת ַח@ִ י,
ָה ֲא ָד ָמה ,וַ@ִ ַBח ְָ F
ֶפ( ַח*ָה) .בראשית ב',
'ד ְלנ ֶ
ו ְַי ִהי ָה ָ
ז(
ָד ָ ַעל
ֹאמר ה' ֶאלמ ֶֹ:ה ,נְ ֵטה י ְ
ַו@ ֶ
ֹ( ְ ַעל ֶא ֶר ִמ ְצ ָריִ ;
ִיהי ח ֶ
ַה ַָ Lמיִ  ,ו ִ
ֹ( ְ) .שמות י' ,כא(
ָמ( ח ֶ
ְוי ֵ
ַאנִ י
ַא ַח*ֶהָ ,מ ַח ְצ ִDי ו ֲ
'מית ו ֲ
ֲאנִ י ִ
ֶא ְר ָBא) .דברי ל"ב ,לט(
,ריו
Kד ַרע ִמ ְ-ע ָ
ֵצר ֵלב ָה ָ
ִ?י י ֶ
)בראשית ח' ,כא(
דממה – רעש

הא למנוחה יש ממשות משל עצמה ,או
שמא המנוחה היא פשוט העדר עשייה?
א כ  ,הא ביו השביעי הקב"ה חזר
למציאות של "חוסר עשייה" של לפני
הבריאה ,או שהוא ברא ביו השביעי
דבר חדש  שבת?
הא למוות יש ממשות משל עצמו ,או
שמא המוות הוא פשוט אובד חיי? א

חוש – אור
מנוחה  עשייה
מוות  חיי
רע – טוב

כ  ,אי נבי את "אני אמית ואחיה"?

מקובל לחשוב על הזוגות הללו כעל
הפכי שווי ער  .א הא הדבר
באמת נכו ?
"תחושת הבט " היא שאי לדברי
"שליליי" אלו ממשות ,אלא שה
פשוט תוצאה של חס של הדבר
החיובי .לכאורה לא נית לעשות
דממה ,מנוחה או חוש  ,אלא רק
להפסיק את ההפכי שלה.
הא לדממה יש ממשות משל
עצמה ,או שמא דממה היא פשוט
העדר קול? א כ  ,מה שמע אליהו?

הא לרוע יש ממשות משל עצמו ,או
שמא הרוע הוא פשוט העדר טוב?
מהאמור "רע מנעוריו" נראה כי ההפ
הוא הנכו  ,הרע הוא הבסיס והטוב הוא
בעצ העדר רוע.
אבל ,הקב"ה יוצר את האור מתו
מציאות של "חוש על פני תהו" .הקב"ה
יוצר את המנוחה מתו "מלאכתו אשר
עשה" .הוא יוצר חיי מעפר דומ ובורא
"טוב מאד" מתו מצב של תוהו ובוהו
ואי טוב .הרוע בהקשרו האנושי נוצר עקב
האכילה מ"ע הדעת טוב ורע" .האד,
כמו כל הבריאה ,בוודאי נוצר טוב ,ומה
שנוס עקב האכילה הוא הרע.
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א כ  ,הצמדי הללו ה עצ

הפרדסי .הפרדס של שואר השתרע

הבריאה .הפרדת החוש מהאור,
החי מהדומ ,הרע מהטוב וכו' ה
מעשה הבריאה עצמו .מעניי שג
אנחנו מתוכנתי בצורה דומה.

מרח' הרצל/מכו ויצמ עד ליפאורה.
הנשיא הראשו  ,חיי ויצמ  ,היה מגיע
ע השומרי ה'גפירי' עד לגדר המכו ,
כאשר שני שומרי היו נשארי ליד

תפיסתנו מבוססת על ניגוד .אנחנו
תופסי בעזרת חושינו רק
קונטרסט ולא דברי מוחלטי.
בהיר מסוי הוא בהיר רק
בהשוואה לכהה מסוי .נכנסי
לחדר ומריחי ריח כלשהו ,ולאחר
מספר דקות בחדר שוב איננו
מריחי דבר .חוש הריח מזהה
מעבר מאי ריח ליש ריח ,א ללא
מעבר תכו התחושה מתפוגגת .רעש
הוא בלתי נסבל כאשר הוא מופיע
לחילופי ע שקט ,כמו רעש של ברז

ישראל עזריה מראיי$
את צבי וידר
צבי וידר ,ב ) 85עד מאה ועשרי
פלוס( ,הוא יליד  .1928עלה ארצה
בגיל  7ע משפחתו מטרנסילבניה
שברומניה .עליית הייתה ביוזמת
התאחדות האיכרי .למרות
התנגדות הבריטי והערבי ניתנו
ויזות לפועלי יהודי לעבודה
בפרדסי .המשפחה התיישבה
ברחובות והתגוררה בצרי בשכונת
שעריי .זה היה קי ח מאוד,
ובאותה תקופה רחובות הייתה
מושבה מוזנחת יחסית בלי כבישי,

מטפט .רעש רקע קבוע כמו רחש
של מזג  ,מנוטרל על ידי חוש
השמיעה ומפסיק להוות הפרעה.

ובאר היישוב היה מועט ,בסה"כ
 500אל יהודי.

אי ניגוד  אי משמעות.

מצרכי היסוד נקנו ממכולת ניידת
על עגלה שעברה בי בתי המושבה.

הצמדי אינ זוגות אלא רצפי,
שהקטבי ה מצבי הקיצו שלה.
ייתכנו מעט אור או מעט מלאכה
ואפילו מעט חיי ,בבחינת "וְ ָהי9
Mאי ְל ָ ִמ ֶJגֶד" )דברי כ"ח,
ַח@ֶי ָ ְDל ִ
סו( ,וישנ צמדי רבי נוספי .כל
החיי נמצאי בעצ על הרצפי
הללו.
כמה מתאי שהקב"ה נמצא ב"קול
דממה דקה" שבאה אחרי הרעש,
האש וההמולה .אליהו מזהה מיד
את נוכחות השכינה על פי הופעת
צמד ההפרדה בי רעש לדממה .ולא
סת שקט ,אלא שקט מוחלט 
"דממה דקה"  בעלת ממשות משל
עצמה ,המכילה את המבדיל בי אור
לחוש ובי ישראל לעמי.

האבא של צבי התחיל לעבוד בפרדס
של שואר ברחובות .הפרדס גבל
בגדר של מכו ויצמ  .לאחר
כשנתיי עזבה המשפחה את
שעריי ועברה לגור בפרדס .היה זה
בית דוקומתי והמגורי בו היו ללא
תשלו שכר דירה .בקומה
התחתונה גרה המשפחה של צבי
ובקומה למעלה גר רופא ,שלא
הייתה לו עבודה והוא עסק ברעיית
פרות .זאת הייתה תקופת מאורעות
תרצ"ותרצ"ט ) (19361939ולכ
חיזקו את דלתות המבנה ,וה היו
מוגנות בברזלי.
האב עבד בפרדס ואנשי הפרדסי
נאבקו לשמר את רחובות כמושבה
ירוקה על פרדסיה .ה התנגדו
להרחבת הבנייה על חשבו שטחי
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הרכב ושניי ליוו אותו לביתו .למשפחת
וידר היו קשרי יויומיי ע הנשיא
ויצמ  :את החלב סיפקה משפחת וידר
לנשיא ,והנשיא היה מכבד את צבי
ואחיו בסוכריות כבונוס.
צבי היה במקהלה בבית הכנסת הגדול
ברחובות ,אשר עדיי עומד על תילו
ברחוב בנימי בעיר .לפעמי היה ויצמ
מגיע לביהכ"נ ,מחנה את הרכב ברח'
יעקב ומש הול ברגל.
בשנת  ,1946כשהיה ב  ,17גויס צבי
לאצ"ל .לכל פרדס היה בית אריזה משלו,
ואיש האצ"ל לקח את צבי לבית אריזה
שבקצה הפרדס )בשכונת שעריי( .פעיל
אצ''ל שהביא אותו לש נעל וצבי הושבע
ש ע"י מישהו אחר שעמד מאחורי פרגוד.
אחרי ההשבעה ,שהותירה על צבי רוש
עז ,הוא נאל לשוב לבד לביתו ,כשכל גופו
רועד מעצ המעמד )אציי כא ששפת גופו
של צבי שידרה ברגע זה כאילו הוא עובר
שוב את החוויה ,והוא נרעש מעצ
הסיפור על האירוע(.
באצ"ל עסק צבי בהדבקת כרוזי )איתו
היו ג צבי שמעו  ,יואל מנדלובי ,דוד
דודובי( .צבי לא ידע את שמותיה של
חברי אחרי באצ"ל .הבולשת הבריטית
הייתה במעקב מתמיד אחריה .פע
תפסו הבריטי את אחד החברי )גיסו
של אפרי לנגסנר ,חבר המושב( והוא
נכלא למש שנה וחצי בלטרו  .ג בבית
משפחת וידר לא ידעו שצבי גויס לאצ"ל,
הוא הושבע שלא לספר.

צבי ע שרה בחתונה כפולה יחד ע
אחיו שלמה .עד  1959גרו ברחובות,

שכאשר נשאל מר פסטרנק מה דעתו על
הגנבי ,אמר שזה המקצוע שלה וזו

בבית ההורי היה סליק של
הימי הה ,האבא עובד ע ההגנה

ואז עברו לבית גמליאל להיות
קרובי למשפחתה של שרה .בימי
הה היתה תופעה ,שהרבה חברי
ע חובות למזכירות קמו לילה אחד

פרנסת ,כל אחד ודרכו המיוחדת
להתפרנס!

צבי לא גויס לצה"ל בהגיעו לגיל
גיוס ,כיוו ששירת באצ"ל .במקו
הגיוס לצה"ל הוא עבד בביצורי.
שני אחיו התאומי גויסו לגדוד 52

ופשוט עזבו את המושב ,והמשק
עבר לרשות המזכירות .משק כזה
רכשו צבי ושרה וידר.

של גולני .רק מאוחר יותר ,כשהיה
כבר ב  ,20גויס צבי לגדוד  82של
חטיבה  7שמפקדה היה יצחק שדה.
המחנה היה אז בשדה התעופה לוד.

צבי שימש כרב"ש בבית גמליאל
בהתנדבות ,והיה לו ארו ברזל ע

'ההגנה' שאביו ניהל) .בי פלאי
ומטפל בסליק שלה ,בעוד הב
משרת באצ''ל(.

יצחק סרדהלי היה ג הוא בגדוד
 .82הטנקי היו אז שרמני
וקרומוולי ,האימוני היו
מפרכי ,ע משמעת מי של
מימיה ליו עבור כל חייל.
במלחמת השחרור פעל צבי באזור
משטרת עירק סואיד בדרו ,ונטל
חלק במצור על הכוחות המצריי
בכיס פלוג'ה .המפקד המצרי ש
היה גמאל עבד אל נאצר ,שלימי
הפ לנשיא מצרי .מש חזר
לשדה התעופה בלוד )נתב''ג של
היו( .ערב אחד יצאו לבאר שבע
לילה של בנסיעה בזחל"מי .מש
יצאו לפעולה בעוג'ה אלחפיר,
שהתרחשה אחרי שבמש שלושה
ימי התארגנו לאג את המצרי
המחופרי .בדר לש כבשו את
משלט ג' ,אחרי שלקחו שבוי מסיור
האויב.
שרה ומשפחתה עלו לאר בשנת
 1950וגרו בבית גמליאל ,בבית
שהיה שיי ללנגסנר אפרי ,שאז
עדיי היה רווק .כשאפרי ראה את
מצבה הקשה של שרה ומשפחתה,
החליט לתת לה את הבית בבית
גמליאל למגורי .ב 1954התחת

שמונה רובי .אח"כ הועבר
התפקיד לדוד אנגל .צבי התפלל
בשטיבל היש ע וולוובי שגר
בבית שנמכר מאוחר יותר למשפחת
דרשבי .לוולוובי היתה עגלה וה
היו נוסעי יחד כל בוקר .מאוחר
יותר ,כשדרשבי רכש את הבית
והיה לו רכב ,היו צבי ודרשבי
נוסעי יחד.
צבי רצה לנטוע פרדס במושב .אול
המחירי החלו לעלות באופ
משמעותי ולכ קנה פרות ונטע 5
דונ פקאני ואפרסקי .כדי
להתפרנס בבית גמליאל הוא מכר
מגרש ברחובות ומשאית ב2850
לירות )את המגרש רכש מס' שני
קוד לכ ב 600לירות( .כ  ,אלה
היו המחירי באות ימי .מאוחר
יותר כל השטח ניטע כפרדס .צבי
עסק בקניה ומכירה של פרות
לסוכנות והיה לו ג דיר כבשי.
לילה אחד באה השכנה גב' פסטרנק
והודיעה שהפרות נגנבו .התברר

אחרי הפרות רכש כבשי :היו לצבי
כ 150ראש .ג אות גנבו ...כל פע
כעשרה ראשי ,ובשבת אחת גנבו 4050
ראש .ביו ראשו התקשר צבי
למשטרה ,הגיע שוטר וג גשש .מבלי
להתבלבל אמר הגשש שלפי העקבות
נראה שצבי מכר את הכבשי ומספר
סיפורי על גנבה .מאוחר יותר התברר
שאותו גשש פוטר מהמשטרה ,ויתכ
מאוד שהוא עצמו היה שות לחוליית
הגנבי .כמו שנאמר ,כל אחד ודרכו
המיוחדת להתפרנס .צבי מכר את
הכבשי וחיסל את הדיר.
לצבי היה פרדס בחלקה ב' וזו הייתה
פרנסתו .את הפרי היה צרי להעביר
ליכי חקל ,אבל כא אפשר לציי ,
שהפרנסה הטובה יותר הייתה ממכירה
פרטית ולא דר תנובה .הבדואי ששהו
בשטח המושב ,חמולת ראג'ה שהתנחלה
באזור הגבעה בכניסה למושב ,היו
גונבי מכל הבא ליד והרבה מהפרדס.
ג ע יכי חקל היו הרבה בעיות ,לא
תמיד החקלאי קיבלו את מה שמגיע

שגנבו מכמה משקי .צבי שהיה
רב"ש מסר נשק לוולוובי ולדב זליג
ושלושת רדפו אחרי הגנבי.

לה בכל הקשור לכמות הפרי וכ בנוגע
לאיכות ,אבל ה היו מוכני לתת
הלוואות שנשענו על כספי שהיו

לאחר מס' יריות השאירו הגנבי
את הפרות באזור הגבעה .ע חיו
על הפני ביקש צבי להוסי,

אמורי להינת לחקלאי כתמורה
ממכירת הפירות.
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במהל הראיו צבי מארי
בסיפוריו והכול נראה כמו קרה
אתמול .יש דברי רבי שעליה
דיבר צבי שאות אנחנו מכירי
מחיי היו יו שלנו ,ולדברי רבי
יש ניחוח של מקוריות ,יצירה
ואלתור ,שכנראה היו מאוד נדרשי
בימי הה.
ולסיו ,צבי יכול לדבר רק טוב על
המושב .לדעתו ,הדבר המרגש בבית
גמליאל הוא האחדות שהייתה כא
והעובדה שהאנשי נחמדי מאוד
אחד לשני.

משיב הרוח ומוריד הגש?
ד"ר אלי רוזנברג
הסתיו הישראלי הקצר הגיע וקול
המעבר לשעו חור נשמע בארצנו.
נקווה להתבר בכניסה מהירה
לעונת הגשמי ,א זו מבשרת ג
את עונת ההצטננויות .זו המחלה
השכיחה ביותר בקרבנו .בממוצע,
כל מבוגר סובל בי  25הצטננויות
בשנה ,וילדי צעירי עלולי
לסבול עד  12בשנה! בדר כלל היא
גורמת רק למחלה קלה ,א היא
עלולה לעורר התק של גנחת

עמוד א'( ,ורש"י ש מסביר שהכול
בידי שמי חו מקור וחו!

וכעת נרחיב לגבי החדירה מהאוויר
הנשא .קוטר הנגי הוא רק כ30
ננומטר )כ 3מיליוניות הסנטימטר!( .א

מחולל המחלה הנפו ביותר:

ג א הנגי נפלט מהגרו או מהא
בתו חלקיק ליחה בקוטר כ 3מיקרו
)פי מאה מגודל הנגי עצמו( ,סכנת
ההעברה שרירה וקיימת ,כי ג

הרינו )(rhinovirus
נגי ַ
נגי זה אחראי ל 30%50%מכלל
מקרי ההצטננות .שמו נגזר מהמילה
הלטינית " ַרינו" שמשמעותה 'א'.
הוא נקרא כ כי הנגי משגשג
דווקא בטמפרטורה של 3335
מעלות צלזיוס השוררת בא.
הנגי חודר לגו בשתי דרכי :על
ידי ידיי "עסקניות" ועל ידי
שאיפת אוויר רווי בטיפות
המזוהמות בנגי.
להל תרחיש המדגי את דר
ההדבקה הידנית:
ראוב מצונ  ,א מחליט בכל זאת
להגיע לבית הכנסת לתפילת ליל
שבת .באמצע התפילה הוא משתעל,
א חוס את פיו ואפו ע כ ידו
הימנית .הוא ג מנגב את הליחה

חלקיקי בגודל זה מסוגלי לשוט
באוויר החדר במש שעות רבות ,וכשה
נשאפי  ג לחדור עד לעומק הריאות
)עד הבועיות(.
לאחר שנכנס הנגי לגו ,הגו מתחיל
לייצר נוגדני נגדו .הבעיה היא שיש
הרינו .זו אחת
קרוב ל 100זני של נגי ַ
הסיבות לכ שילדי מצטנני לעתי
כה קרובות יחסית למבוגרי :ה פשוט
זקוקי לחשיפה לאור זמ  ,כדי שגופ
יפגוש את זני הנגי השוני וכ יפתח
"זיכרו חיסוני" בדמות נוגדני כנגד
מרבית זני הנגי.

מידו ע ממחטה .א לא די בכ :
רק רחצת ידיי נכונה ע מי
וסבו או שימוש במשחה מחטאה

תנאי מסייעי
בידוע הוא ששכיחות ההצטננויות עולה
בעונת הגשמי/החור .תקופה זו

על בסיס אלכוהול מסוגלי למגר
את הנגיפי הדבוקי בעור .בתו
התפילה ממהר ראוב להגיע בי
הראשוני ללחו את ידו של הרב.

משתרעת מאוקטובר ועד למארס
בישראל )ועד מאי במדינות קרירות
יותר בחצי כדור האר הצפוני(,
ובתמונת הראי של אלה )חודשי מאי
אוקטובר( בחצי הכדור הדרומי.
באזורי טרופיי באפריקה ,באסיה

וכ רבי משאר לוחצי יד של הרב

הסמפונות )אסתמה( וכ להביא
להחרפה של מחלת ריאות כרונית.
בארה"ב חישבו לחובתה מיליוני ימי
לימודי וימי עבודה האובדי מדי
שנה ,ע עלות של  20מיליארד דולר

ובדרו אמריקה שכיחות ההצטננויות
גוברת בעונת הגשמי המקומית.
א מהו הגור האחראי לעליית שיעור

בשנה למשק האמריקאי .הבה נכיר
את מחוללי המחלה וכיצד נית
למונעה .זו ג אחריותנו ,על פי
חז"ל :ה דרשו את הפסוק בספר

יזכו לליווי של "מלאכי" זעירי
על ידיה ,שנתקשה להגדיר

משלי )כב ,ה( " ִצני פחי בדר

"מלאכי השלו"...

התחלואה בעונות האלה? הא לפנינו
דוגמה חיה של "משיב הרוח )כאשר נושבת
רוח קרירה( – מוריד הגש )יורדת חסינות
הגו הגשמי("? מסתבר שאי קשר ישיר
בי קור או רטיבות לבי הצטננות.

עיקש ,שומר נפשו ירחק מה":

א בעונת החור או כשגשו בחו,

"הכול בידי שמי  חו מצני
פחי" )בבלי מסכת כתובות ד ל'

אנשי נוטי להסתגר ולהצטופ בחדרי
וסוגרי את החלונות .כתוצאה מכ עולה
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הסיכו לנשו אוויר רווי בנגיפי ַרינו.
א יותר אנשי חולי ,עולה ג
הסיכוי שיימצאו נגיפי על ידיה
ושאלו יועברו למשטחי /מקלדות/
ידיות מסביב .ע זאת ,יש בכל זאת
קשר מסוי למזג האוויר :כפי
הרינו משגשג
שהזכרנו לעיל ,נגי ַ
בתנאי טמפרטורה נמוכי יותר וכ
כאשר הלחות יורדת )שכיח יותר
בחור(.
מניעה
חומרת המחלה תלויה ,בי היתר,
בגודל מנת הנגיפי החודרת לגו
ובחוזק מערכת החיסו הנלחמת בו.
האמצעי הבאי עשויי להשפיע
על שניה ,וכ למנוע או לפחות
להקל על מי שנדבק בנגי:
•

הרינו
חיסו :$ריבוי זני נגי ַ
מונע פיתוח חיסו יעיל כנגדו.
ע זאת ,בשני האחרונות
התגלה חלבו על פני הנגי
שהוא כנראה משות לזני
רבי ,ולכ יש תקווה מסוימת

האצבעות ,על גב כ היד ומתחת

בשירותי ,א היא מועילה ג כדי

לציפורניי )ראו איור להל ( .א
נמצאי בשירותי ציבוריי ,רצוי
לסגור את ידית ברז המי ע
משהו על גבי כ היד ,למשל ע

למנוע הידבקות מהזולת וכ הדבקת
הזולת על יד  .א נקנח את אפנו ,או
נחסו את פינו )וא ,חלילה ,נחטט
בא (...ביד שמאל  אזי יד ימי תישאר

מגבת נייר .יש לייבש את הידיי
היטב בעזרת מגבת מנייר או אוויר
ח .ג רצוי לצאת מהשירותי
ללא מגע כ היד בידית הדלת.

נקייה ולא נעביר נגיפי לאחרי בעת
לחיצת ידיי .וג א השני לא הקפיד
והעביר ליד ימי שלנו את הנגיפי שלו,
הימנעות ממגע בריריות העי  ,בא ובפה

מומל לרחו את הידיי לפני
ואחרי האכילה ,לאחר
שיעול/עיטוש/קינוח הא ,לאחר
עשיית צרכי וכשחוזרי הביתה

שלנו ג ע יד ימי תהווה מחסו בפני

מבית הספר ,העבודה ,או מפגש
חברתי .א אי גישה למי וסבו ,
מומל להשתמש בג'ל חיטוי על
בסיס אלכוהול .מחקר מבוקר
ואקראי שנער לאור שנה במקו
עבודה בגרמניה מצא ששימוש
בחומר חיטוי צמצ עד  65%את
מספר אירועי ההצטננויות וב24%
את מספר ימי העבודה שאבדו לכל
עובד.

רחיצת ידיי :רחיצה תדירה
של הידיי במי וסבו הוכחה

אירא"( .חשוב לשפש ג בי

כיצד לטפחה:
 oדאג לשנת לילה טובה :רצוי לישו
לפחות כ 7שעות בלילה .במחקר
נבדקו לאור שבועיי מש השינה
הלילית ויעילותה )אחוז הזמ שישנ9
מתו ס הזמ ששהו במיטה( בקרב
כ 150מתנדבי בגילאי  2155שני.
לאחר שזו תועדה ,טפטפו לכול

שישנה פחות שעות מדי לילה .הסיכו
גבר פי  5.5באנשי שיעילות שנת
הייתה פחותה מ 92%לעומת אנשי

כיעילה במניעת הצטננויות,
במיוחד בקרב ילדי .לאחר
הרטבת הידיי ,יש לסב
ולשפש את הידיי במש
כ 20שניות )בער הזמ שלוקח
לומר שלוש פעמי" :בידו
אפקיד רוחי בעת איש ואעירה,
וע רוחי גווייתי ,ה' לי ולא

• אורח חיי בריא :מערכת החיסו שלנו
מושפעת מאורח חיינו .להל מספר המלצות

הרינו,
טיפות א המודבקות בנגי ַ
ועקבו במש חמישה ימי אחרי
התפתחות הצטננות .כשהשוו בי אלו
שישנו פחות מ 7שעות לעומת אלו
שישנו לפחות  8שעות נמצא שהסיכו
להידבק בנגי עלה פי  3בקבוצה

בקהילה המדעית שאולי ,בכל
זאת ,נית לפתח כנגדו חיסו
יעיל .עד שזה יקרה ,רצוי לאמ
את השיטות הבאות...
•

הנגי.

בה היעילות הייתה לפחות .98%

• שימוש מושכל בידיי :חז"ל
)בבלי מסכת ברכות ד סב עמוד א'(
לימדונו ,שאי מקנחי ביד ימי ,
כי ,בי היתר ,משתמשי בה
לאכילה ולדברי שבקודש ,כמו
להצביע על מקו בספר תורה .עצה
זו אמנ נאמרה לגבי קינוח
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 oבצע פעילות גופנית קבועה:
מחקרי שוני תומכי בתרומת
פעילות גופנית למנוע הצטננות .להל
שני מחקרי תומכי :בראשו  ,נבחרה
קבוצת נשי בעלות משקל עוד/השמנת
יתר ולאחר גיל הפסקת הווסת .אלה
חולקו לקבוצת התערבות שביצעה

פעילות גופנית בעצימות בינונית

1

הזה .לאור שמונה שבועות

במש  45דקות ביו 5 ,ימי
בשבוע למש שנה ,ולקבוצת
ביקורת שביצעה רק תרגילי
התמתחות במש  45דקות ,פע

נית שיעור שבועי ב שעתיי
וחצי ואימו יומי אישי ב 45
דקות .במעקב לאור חור
אחד נצפתה ירידה של יותר מ

בשבוע .קבוצת

 30%במספר אירועי
ההצטננויות ,ירידה של מעל
 40%בימי החולי וירידה של כ
 75%במספר ימי העבודה

ההתערבות סבלה מפחות
הצטננויות )עד כדי הפחתה של
 66%מהצטננויות לקראת סו
השנה( .מחקר אחר קשור למחקר
הנ"ל :בקרב בני  50ומעלה נית
אימו לאור שמונה שבועות.
האימו כלל פעילות בעצימות
בינונית ) 2.5שעות של שיעור אירובי
קבוצתי מדי שבוע ואימו יומי

שאבדו על רקע הצטננות.
ע זאת ,חשוב לאשש את
הממצאי המרשימי האלה
במחקרי נוספי ,לפני
שקובעי מסמרות בנושא.
•

מניעה תרופתית :לא נמצאה

תועלת מוכחת כנגד הנגי בנטילת
ויטמי  ,2Cאכיניציאה ,או טבליות
אב .מת  180מיליגר ליו של
אליצי  ,החומר הפעיל בשו ,לאור

עצמאי ב  45דקות של הליכה או
ריצה קלה( .לאור עונת חור אחת
נצפתה ירידה של  35%במספר
אירועי ההצטננות ,של יותר מ45%
בימי החולי וביותר מ 50%במספר
ימי העבודה שאבדו על רקע
הצטננות.
 oשקול לימוד שיטת
הבוננות )מדיטציה( המודעת

 12שבועות ,אמנ הפחית את מספר
ההצטננויות ואת ימי המחלה ב
 .60%70%א לא נית להסיק
מסקנות נחרצות על בסיס מחקר
בודד .מת פרוביוטיקה הפחית רק
באופ גבולי את מספר ההצטננויות.
נסיי בנימה אופטימית :א
נישמר ,הבטיחנו הקב"ה שנגיפי
מהמשפחה הזו לא יגרמו לנו רע,
ככתוב "וא 3ג זאת ...לא

) :(mindful meditationהצעה

מאסתי ...לכלות להפר בריתי
את" )ויקרא כו ,מד(  אל תקרי

זו נתמכת על ידי מחקר שבו
הוכשרה קבוצת ניסוי של בני

"בריתי את" אלא "בריאות"
)א.ר ...(.חור בריא!

 50ומעלה במטרה לשפר את
התמודדות ע מתח נפשי על
ידי הגברת המודעות שלה
להתבטאויות הגופניות,

מה אנו מבקשי מה' בתקופה זו של
השנה? שתהיה לנו נחת.
בתחילת שנה עמוסה בחגי ופגישות
משפחתיות ,אחת הברכות חו מבריאות
ושמחה כמוב  שנרווה נחת מכל יוצאי
חלצינו.
מה היא אותה נחת?
קורת רוח ,הנאה ,תענוג ,תחושת שלווה
ושביעות רצו )אב שוש (.
זהו מצב ששואפי להימצא בו.
כהורי – "לקטו" קצת נחתרוח
בהישגי הילדי בבית הספר .כמו
שפוני זה אל זה באסיפות ההורי:
"באת לקטו קצת נחת?" .זו היא
אסיפת הורי של כיי ,בה שומעי
מחמאות על ה"עילוי" התור .
אנו מעופפי כפרפר אלי צו מכיתה
לכיתה ,לרוות נחת .שהרי "נחת – אלו
הבני".
"טוב מלוא כ נחת ,ממלוא חופניי
עמל ורעות רוח" – מלמדנו החכ מכל
אד ,במגילת החכמה "קהלת".
צרי ליהנות מאותה נחת ,כל עוד נית .
יש לחטו אותה בשתי ידיי .שהרי
"הרבה נחת אי לנו בעול הזה" ,כדברי
הסופר ש"י עגנו בספרו "אורח נטה
ללו ".
בעול העשייה ומירו החיי ,עול
הפרנסה והאקטואליה ,מעטי ה רגעי
הנחת.
כדי להגיע לנחת יש להשקיע בעבודת
הנפש ובהתנהגות כלפי הסביבה" :דברי
חכמי בנחת נשמעי" )קהלת(" ,ויהא
משאו ומתנו בנחת ע הבריות" )יומא

הרגשיות והשכליות של המתח
 1דרגת מאמ שבה מזיעי והדופק עולה ,א
עדיי אפשר לשוחח; למשל ,הליכה מהירה,
גינו  ,עבודות בית שונות.

נחת "שיהא הכל נחת רוח"...
מלכה כה

 2פרט לאנשי העוסקי בפעילות גופנית נמרצת מאוד,
כמו רצי מרתו  ,גולשי סקי וחיילי המתאמני
באזורי תתקוטביי.
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פו( .לפי ההשקעה כ תימצא
התועלת" :מצאתי נחת ,ועתה אוכל
מטובתי".

יש בתפילה זו סגולה ודר
להתייחסות לאד האחר .שלא
נרצה שיהיה בדיוק העתק מושל

אוי לו לאותו ינוקא שלא יביא נחת
רוח להוריו ,הוא ודאי ירגיש את
נחת זרוע.

שלנו ,אלא שנכיר את מיוחדותו
הוא ,כממשיכנו ושיפורנו על ידי
הקב"ה.

החשש ללבנו ,הא אני הופכת היו

"אדרבה ת בלבנו שנראה כל אחד
מעלות חברינו ולא חסרונ .ושנדבר
כל אחד את חברו בדר הישר

להיות חמות לכלתי החדשה? הא
אני כמו חמותי ,שהתייחסתי אליה
וחשבתי עליה כ וכ ?...

והרצוי לפני  ,ואל יעלה בלבנו שו
שנאה מאחד על חברו חלילה.
ותחזק אותנו באהבה אלי כאשר
גלוי וידוע לפני  .שיהא הכול נחת

אני מביאה בפניכ את תפילת החמות
אשר חיברה שולמית אייזנב לפני
חתונת בנה הבכור .תפילה זו שגורה ג

רוח אלי  .אמ כ יהי רצו ".
זה הוא סופה של תפילה ארוכה
אשר חיבר רבי אלימל  ,כהכנה

בפיה של חברתי אשר זכתה ב  4כלות
לארבעת בניה ,ועול "כלה חמות"
המורכב מאד סובב ועוט את חייה .זהו

לתפילת שחרית.

רגע משמעותי שבו נית לזכות בבת ,או
לאבד ב  .תפילה לנחת הדדית.

עד עתה ראינו רק את הילדי
המצופי להביא נחתרוח
להוריה .אבל בקשר בי ילדי
והוריה ,קיי ג הצד שלנו 
ההורי .כיצד ניצור אנחנו נחת רוח
לילדינו?
התשובה – על ידי ֲה ָכ ָלה .כלומר,
להכיר בייחודיותו של כל ילד .פחות
ביקורת ויותר הערכה.
לא קיימת תבנית אחת במשפחה,
יש תבניות רבות ומגוונות .ג
החומר הניצק לתבניות הינו שונה
ומגוו .
יש בו מ הבסיס המשות ,אבל
בתוצאה יש גווני ,ואלו המייחדי
כל משפחה.

"אשרי מי שגדל בתורה ועמלו
בתורה ועושה נחתרוח ליוצרו"

כא יעלו בדל חיו על שפתותי וקצת
סליחה בליב .
כאשר אנו מחתני את ילדינו בשמחה
עצומה ,פתאו מתגנב

תפילת החמות

)מסכתות קטנות(.
שולמית אייזנב

בהמש החיי מקבלת נחתהרוח
ושביעות הרצו פ נוס ,משבצת

כדי לעזור לנו ביצירת נחתרוח
הורית ,כדאי לנו לאמ את תפילתו

נוספת .רבי מאיתנו מצויי כבר
במשפחה מורחבת .נהיינו ב''ה
לחותני וחותנות ,חמי וחמיות.
מצב מורכב ועדי  ,בי כלה
לחמותה .צרי לתת לזמ לעגל
פינות .הברכה מקבלת כיוו נוס:

של רבי אלימל מליז'נסק .אומרי
כי אמירת תפילה זו ביו הזיכרו

"שיירוו הילדי נחת מאיתנו".
כאשר הכלה מסננת בי שיניה:

למותו ,כא באדר ,יש בה סגולה
לילודה.
רבי ה המסעות המאורגני מ
האר לפולי  ,כדי להימצא בתארי
זה לתפילה ליד קברו ,כסגולה

"אמא של  ,"...כדאי לייע לה
בנחתרוח את העצה הבאה" :פתחי
בבקשה כלה יקרה את אלבו
התמונות ,וש תזכי לראות את
הזכות הגדולה ביותר של חמות –

להיפקד בוולד .קיימת דוגמה חיה
כא בעיר רחובות לשלישיה שנולדה
לאחר תפילת האב על קברו של רבי

היא ילדה עבור את הבעל המדהי
שאיתו התחתנת באהבה גדולה.
היא עזרה לקב"ה ליצור ל את

אלימל .

הזיווג מ השמי שקיבלת".
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עולָ ם,
ה' בּ ֹו ֵרא ָה ֹ
ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך ֵאין נֶעֱ לָ ם.
ְ ּבחַ ן ִּכלְ ֹיו ַתי וְ לִ ִ ּבי,
טובָ ה ְ ּב ִק ְר ִ ּבי.
שִׂ ים רוּחַ ֹ
ּ ֵתן ִחינִ י ְ ּב ֵעינֵי ח ֲָתנִ י ו ְּב ֹנו ַתי,
וְ חֶ סֶ ד לִ ְפנֵי ָּבנַ י וְ כַ לּ ֹו ַתי.
שלּ ֹא ֶא ְר ֶאה ָּבם ּ ָכל נְ גָ ִעים,
ֶׁ
שלּ ֹא ֶא ׁ ְש ַמע ְדּ בָ ִרים ָר ִעים.
ֶׁ
שלּ ֹא ְּתהֵ א ֵעינִ י ָּבם צָ ָרה,
ֶׁ
שלּ ֹא ְּתהֵ א י ִָדי ְקצָ ָרה.
ֶׁ
ש ֶמץ ִקנְ ָאה,
עו ֵרר ִ ּבי ׁ ֶ
שלּ ֹא יִ ְת ֹ
ֶׁ
שלּ ֹא ִּת ּ ָמצֵ א ִ ּבי ּ ָכל ִר ׁ ְש ָעה.
ֶׁ
טובָ ה,
ש ָעה ֹ
ש ֶא ְמ ְצ ֵאם ּ ָת ִמיד ְ ּב ׁ ָ
ֶׁ
יע עֲ לֵ יהֶ ם חֹם וְ ַאהֲ בָ ה.
ש ַא ׁ ְש ּ ִפ ַ
ֶׁ
ש ִ ּיזְ כּ ּו לְ גַ דֵּ ל יַלְ ֵדיהֶ ם ְ ּבשִׂ ְמחָ ה,
ֶׁ
ש ְּתהֵ א ּ ַפ ְרנָסָ ָתם ְמצ ּויָה ִ ּב ְרוָ חָ ה.
ֶׁ

קור ַה ְ ּב ָרכָ ה,
ש ִ ּיזְ כּ ּו לְ ִה ְת ָּב ֵר ְך ִמ ְּמ ֹ
ֶׁ
ּ ַתחַ ת י ְָד ָך ָה ְרחָ בָ ה וְ ַה ְ ּברוּכָ ה.
דול,
ש ֶא ְהיֶה ְרא ּויָה לַ חֶ סֶ ד הַ ָ ּג ֹ
ֶׁ
טובָ ה לִ גְ מֹל.
דות וְ ֹ
הו ֹ
שאוּכַ ל לְ ֹ
ֶׁ
ְ ּב ָך אֱ ל ַֹקי ֶא ְב ַטח,
ַּב ָּק ׁ ָש ִתי לְ פָ נ ָ
ֶיך ֶא ׁ ְשטַ ח.
שְׂ פָ ַתי ּ ַת ַּב ְענָה ְּת ִפ ּ ָלה,
לְ ָך ֹנו ָרא ְּת ִה ּ ָלה.
מתו "תפילת נשי"  /ד"ר עליזה לביא

ולסיו ,אני מאחלת לכולנו "שיהא
הכול נחת רוח אלי  ,אמ כ יהי
רצו ".

בחירות לוועד המקומי 5
נקודות למחשבה
ג'רי ומרי גרינוולד
לבחירות לוועד המקומי עלינו
להצביע עבור רשימה המורכבת
מאחד או יותר חברי בעלי מצע
משות.
חשוב ביותר שהרשימה שתיבחר
תייצג נאמנה את צרכי כל הקבוצות
במושבנו .חיוני שחברי הרשימה
יהיו אנשי אחראי ומוכשרי
בטיפול בענייני ציבור ,המוכני
לעבוד יחד לתועלת כולנו.
אכ צרכי הציבור רבי ומגווני.
חשוב לדאוג לצרכי כל קשת
הגילי :הרחבת מעו התינוקות
מחד ,ושיפור הבטיחות האישית
ותרבות הפנאי לקשישי ,מאיד .
וכמוב יש להקצות תשומת לב

ראויה ג לכל שכבות הגיל ביניה.
לדוגמה ,יש לתחזק את מבני
הציבור כגו המועדוני ,בתי
הכנסת ,הספריה ,גני המשחקי,
המדרכות והכבישי ועוד כהנה.
צרכי המושב משתני וגדלי ע
גדילת אוכלוסיית המושב ושינוי
ההרכב שלה .כ  ,לדוגמה ,חשוב
כיו לדאוג לשיפור השירותי
לאוכלוסיית הילדי הגדלה בגני
הילדי .א יש נושאי שתמיד
דרשו טיפול ,א הטיפול בה נעשה
פחות יעיל לאור השני ,למשל
רמת הביטחו האישי.

מתו הנחה שהמבוגרי מביני בעצמ
את הנושא.
אחריות של כל נער ונערה במושב,
ובכלל ,להצביע בבחירות לראשות
המועצה האזורית .לא משנה למי,
העיקר להשתת ולקחת חלק ,מעצ
העובדה שיש בידינו האפשרות להשפיע
על מה שיקרה במועצה בשני הקרובות
בצורה משמעותית כל כ  .חובתנו לנצל
את האפשרות הזו ,שבדר כלל צעיר ב
 17יצטר להשקיע הרבה יותר כדי
להשפיע באותו סדר גודל על הקורה
סביבו .מה שלא יקרה ,מי שהול
להצביע ידע שמה שיקרה במועצה
בשני הקרובות יהיה ג קצת בזכותו.

נושא חשוב אחר שהידרדר הוא
האחדות הפנימית .השלו הוא

הרבה ממה שמוביל אותי לכתוב בצורה

בוודאי ער חשוב בפני עצמו ,א ג
לאלה המסתכלי על העול
בעיניי תועלתניות :הא יש צור

כזאת היה יכול להיות מושפע מהמכינה
שאליה הצטרפתי השנה .ג א לא
הייתי חושב ככה ,אני מניח שג בחור

להזכיר שהיעדר שלו פנימי משפיע
לרעה על ערכי הנדל" שלנו? א
אלה ימשיכו לרדת ,מספר גדול יותר

שמזלזל בדברי כמו הצבעה בבחירות
ובכוחו של קול אחד היה משנה את
דעתו בנושא הזה ובהרבה נושאי ,א

מקרב ילדינו יוכל אמנ להרשות
לעצמו לגור כא  ,א הא ירצו
בכ ???
המושב הצליח לגדול ולשגשג הודות
לערכי המשותפי ולכבוד ההדדי.
מי יית ונחזק את המשות ונתייחס

הוא מעביר קצת זמ במקו כמו זה
שאני מדבר עליו .בעצ ,כל מקו
שעושי בו לפחות שנת הכנה או
התנדבות לפני הגיוס משפיע בצורה

בסובלנות כלפי הזולת ,לטובת
קהילתנו האהובה.

מה בי $בחירות
ומכינה קד צבאית?
איתי בקר
הפע אני כותב קצת על הבחירות,
וממשי מזה אל המכינה הקד
צבאית שאליה הצטרפתי השנה .ג
הפע אני כותב בעיקר לנוער,
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משמעותית כזו או אחרת על הדעות של
כל אד .אסביר ספציפית על מכינות
מעורבות ,ואני מדגיש שלדעתי בכל
מקו ,א זו ישיבת הסדר וא זו
מכינה דתית וכו' ,יש תהלי משמעותי
וטוב לא פחות ,אני פשוט לא אכתוב על
מקו שאני לא מכיר מספיק טוב ,אי
לי זכות לכתוב עליה כלו.

עו ,או בשמו השני "מרק סבתא".
המכינות המעורבות קמו כתגובה
לקרע החברתי בישראל אחרי רצח
רבי  ,במטרה לשפר את המצב
החברתי באר .את המסלול עושי
ביחד דתיי וחילוני ,בני ובנות,
שבאי מכל רחבי האר והקשת
הפוליטית ,חיי ביחד ומנהלי
ביחד חיי קבוצה ,כשה מחולקי
לצוותי שאחראי ומפעילי
כמעט את כל מה שכוללת המכינה.
מכינה מעורבת סטנדרטית כוללת
לימוד לש לימוד של נושאי יהדות,
תורה ,ציונות ,חברה ,כלכלה,

נכו הדבר ,וג נבדק למיטב זכרוני
במחקרי שנעשו ,שמרק העו בריא
מאוד ונחשב "אנטיביוטיקה"
למצונני ולחולי בווירוס השפעת.
אני זוכרת ג את עצמי מרבה להכי
לילדי הקטני מרק עו כשהיו
חולי ,ובאמת זה עובד.
המרק שלפניכ היו הוא לא מרק
עו ,אלא מרק תפוחי אדמה קטיפתי
חלבי .מרק עשיר ,משביע ומתאי
בדיוק לעונת החור שמיד מגיעה
אלינו.

 .7מוסיפי את יתרת הבצל ואת
השמנת .מבשלי עוד כ 7דקות.
א רוצי שהמרק יהיה פרווה  -לוותר
על השמנת/חלב.

צקי )יצחק( שלו
גברת ניגשת למחלקת הבשר בסופר
ושואלת את הקצב" ,כמה עולה קילו
עו?"  " 25שקלי" ,עונה הקצב.
"מה?" נדהמת האשה" ,בסופר השכ
מוכרי ב  10שקלי!" "אז למה את לא
קונה ש?" שואל הקצב" .כי אמרו
שאי לה הסחורה היו" ,עונה האשה.
"טוב" ,אומר הקצב" .כשייגמרו לי

היסטוריה ,ביטחו ועוד; הכשרה
פיזית ומנטאלית לקראת שירות
הצבאי ]הצבא תומ במכינות
ומממ אות  ,אחוז היוצאי

העופות תבואי וג אני אמכור ל ב 10
שקלי".

לקצונה מכל מחזור הוא גבוה
מאוד[; הכרת האר ויושביה;
והתנדבות בקהילה הסובבת את

קבצ עובר במושב מדלת לדלת" .עזור
לי" ,הוא מבקש/תובע" ,כל רכושי נשר

המכינה .כל זה בא ע דגש חזק על
אחריות אישית ,מנהיגות ועשייה,
וערכי קבוצה.
אני יכול לכתוב חוברת שלמה על
מכינות קד צבאיות ,ואני במסלול
הזה רק חודשיי ...כל מי
שמתעניי \ מתעניינת ,או סת
סקרני ,מוזמני לדבר איתי .ג
א זה רק לידע הכללי ,זה לא פחות
חשוב.
מרק לחור3
ענת שטאובר

בחרתי הפע לתת מתכו למרק .לפני
שני רבות כשאמרת "מרק",
האסוציאציה הראשונה הייתה מרק

המצרכי:
 1ק"ג בצל קצו
 6כפות שמ
 1ק"ג תפו"א קלופי וחתוכי
 6כוסות מי
 3כפות אבקת מרק עו פרווה
 1מכל שמנת מתוקה או חלב
מלח ,פלפל
רבע כפית אגוז מוסקט
ההכנה:
 .1מטגני מחצית מהבצל עד
להשחמה .מוציאי מהסיר ושמי
בצד.
 .2את יתר הבצל מטגני עד
להזהבה ,מוסיפי את תפוחי
האדמה ומטגני קלות.
 .3יוצקי מי+אבקת
מרק+תבליני.
 .4מבשלי עד שתפוחי האדמה
רכי ) 40דקות(.
 .5מתקני את התיבול לפי הצור .
 .6טוחני בעזרת ממחה ידני.
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ואני חסר כל!" "יש ל מכתב מרב
שמאשר זאת?" שואל בעל הבית" .נשר
ע הבית ",עונה הנוכל.
שני יהודי נפגשי ברחוב בשבת.
"משה ,שמעתי שהפסקת להאמי
בקב"ה!" אומר החבר" .בוא נדבר על
משהו אחר" ,אומר משה ומעביר נושא.
למחרת ה נפגשי שוב" .לא ישנתי כל
הלילה" ,אומר החבר" ,אתה מאמי
באלוקי או לא?" "לא!" אומר משה.
החבר בהל" .אז למה לא אמרת לי
אתמול?" ענה משה" :השתגעת?
בשבת!?"

