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 השלישית של ו שנתפותח את" גמלידעה" של ה9' גיליו� מס

,  בחג השבועות עברנוהגיליו� הקוד�הוצאת מאז . העיתו�

אחדות  .יכולנו לה, לשמחתנו ו– תקופה סוערת, ג� במושבנו

 והירתמות הכוונת המנהיגי�, הערבות ההדדית, הלבבות

 טובה לקראתזינוק  בנקודת  המושב אתהציבו החברי�

שורש ארצנו בעמיק שננאחל  .שבעהשנת היא , שנה החדשהה

   .הותי שבתשמירת בזכות

  

  : שילוב מגוו� של מאמרי�שלפנינו גיליו� ב

 מציע פירוש נועז ועדכני לחזו� אחרית הימי� של צקי שלו

  ;משה רבנו בפרשת האזינו

 � בראיו,מושבה מביט מאחרית לראשית ימי ישראל עזריה

  ; רבקה זיכרמ� מדור המייסדות'  גבע�

ת ימי חלדה בליווי קרובבוקר ל  ג� היאצופה מלכה כה

 ספר של פע� בכפר חסידי� שלהבית ב ,המשוררת זלדה

  ;ראשית ימי המדינה

סיבת היות ראש השנה את  מנמק בח� ובשכל טוב משה פרי

  ;מתוק מדבש

   ;לאריכות ימי� מהתורה מחפש את התשובה אלי רוזנברג

מדי המי� מרווה את צימאו� החברי� בנושא ישראל עזריה 

  ; החדשי�

טעימה  מביאה מתכו� לעוגת אגוזי� ענת שטאובר

  ;תשלי"ותירכ� ללא פירורי� לשת

בה ,  דיצהתלשנ נזכה ,לרוב  שלוצקיבזכות החיו" שמעלה ו

     !ישוש עלינו רק לטוב

  

  .תודתנו לאהר� שבו עבור הגרפיקה

  

  ,וחתימה טובהקריאה מהנה וכתיבה 

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

  . עורכי��משה פרי וצקי שלו

  
  
  
  
  

  
  מעט מתי
  שלו צקי

  
 �1ֶ2 ִ+י, ָ'ֶכ� ַו0ְִבַחר ָ'ֶכ�' ה ָחַ/ק ָהַעִ-י� ִמָ+ל ֵמר)ְ'ֶכ� לֹא

  )'ז', דברי� ז (ָהַעִ-י� ִמָ+ל ַהְמַעט

 ַה8ַָמִי� ְ+כ7ְכֵבי ֱהִייֶת� ֲאֶ/ר 1ַַחת, ְמָעט ִ!ְמֵתי ְוִנְ/2ְר�1ֶ

  )ב"ס, ח"כ דברי� (ָלרֹב

:ַוְיִהי; ְמָעט ִ!ְמֵתי ָ/� ַו0ָָגר, ִמְצַרְיָמה ַו0ֵֶרד, 9ִבי אֵֹבד ֲאַרִ-י

  )'ה, ו"כ דברי� (ָוָרב ָעצ>� ָ;ד7ל ְלג7י ָ/�

 ֳחִרי ֶמה ַה?ֹאת ָל9ֶר<, ָ+ָכה' ה ָעָ=ה ֶמה ַעל, ִי�ַה;7 ָ+ל ְו9ְמר>

  )ג"כ, ט"כ דברי�. (ַהֶ*ה, ַהָ(ד)ל ָה'&

 ַלֲע=7ת, ע7ָל� ַעד >ְלָבֵנינ> ָלנ> ְוַהִ@ְגלֹת ֱאלֵֹהינ>' לה ַהִ.ְסָ,רֹת

  )ט"כ, ח"דברי� כ (ַה?ֹאת ַה71ָרה Aְִבֵרי ָ+ל ֶאת

  )ח"י, א"דברי� ל (ַהה>א ַ'Bָ �70ַני 'ְסִ,יר רַהְסֵ,  ְו9נִֹכי

 >ִמ�8ָ ֱאלֶֹהי"ָ ' ה ְיַקֶ'ְצ"ָ  ִמ�8ָ, ַה8ָָמִי� ִ'ְקֵצה ִנAֲַח"ָ  ִיְהֶיה ִא�

 ֲאבֶֹתי"ָ    ָיְר/> ֲאֶ/ר ָה9ֶר< ֶאל,ֱאלֶֹהי"ָ ' ה ֶוֱהִביֲא"ָ  .ִיCֶָח"ָ 

D1ָ/ְה:'ד', ל דברי� (ֵמֲאבֶֹתי"ָ  ְוִהְרְ!�ָ  ְוֵהיִטְב"ָ  ִויִר'(  

  
  

 1,800:מכ כע� שלו ההיסטוריה ראשית את מונה הסיני הע�

   למועד המקבילה תקופה, )שיה שושלת (הספירה לפני שנה

 1,300:כ היו� מונה הסיני הע�. למצרי� ישראל בני ירידת

  ! מדהי�. מיליו� 13:כ רק מונה ישראל ע�. נפש מיליו�
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 ע� של הטבעי הריבוי נציאלפוט את מדגי� הסיני� מספר

 היהודי הע� צבר, זמ� פרק באותו. צביונו על השומר עתיק

 מע� אחוזי� 99. הסיני הע� מאוכלוסיית בלבד בודד אחוז

 זה. יהודי� למיליארד מעל. ובצרות בגולה התפוגגו ישראל

 מדבר עליו, בעתיד ישל� ישראל שע� הנורא המחיר הוא

 בלתי מספר. עלומות תצרו לא. שלו הפרידה בנאו� משה

. מעט מתי נותרנו אכ�. חסרות יהודיות נשמות של נתפס

 החוזרת תחינתו, נאומו כל לאור" משה של חרדתו מכא�

 בשירת המקופלת בברית והצור" ישראל לע� ונשנית

  ".האזינו"

  

 שמשה הידועה לאמירה נוספת משמעות מתבררת ג� מכא�

 הנוראי� ברי�הד פירוט באמצע, קשר ללא לכאורה, מכניס

 ְוַהִ@ְגלֹת ֱאלֵֹהינ>' לה ַהִ@ְס1ָרֹת: "בעתיד ישראל לבני שיקרו

, זה ָנקוד בפסוק לדרוש הרבו רבותינו. 'וכו" >ְלָבֵנינ> ָלנ>

   מסביר ה"הקב. עצומה חיי� וחוכמת נחמה בתוכו המקפל

 לא. הפני� הסתר ה� משה מדבר שעליה� הנסתרות: בהמש"

 אI חרי. כפול הסתר, "אסתיר סתרה "אלא, בעלמא הסתר

 לחוקי בניגוד ממש. העול� בתולדות תקדי� ללא, עצו�

 שעתיד כ" על שאלה אי�. הטבעי הריבוי של ההנדסי הטור

 ַהֶ?ה ָהָע� ְוָק� "בנבואה למשה מוסר ה"הקב: יקרה אכ� זה

 ַר1ִי+ָ  ֲאֶ/ר ְ'ִריִתי: ֶאת ְוֵהֵפר, ַוֲעָזַבִני ֵנַכר ֱאלֹהי 2ֲחֵרי ְוָזָנה

, ֵמֶה� ָפַני ְוִהְס1ְַר1ִי ַוֲעַזְב1ִי� ַהה>א ַב�70 בBִ2 7י ְוָחָרה. ִא71

ה>, ֶלֱאכֹל ְוָהָיה   ".ְוָצר7ת ַר'7ת ָרע7ת >ְמָצא)

  

 שיקולו זה : שיבוא הפני� הסתר: ישראל לבני אומר משה

 להתמקד עליכ�, זאת למרות. לשנותו בכוחי ואי� מקו� של

 את לעשות. היו� לכ� מוסר אני שאות� הידועי� �בדברי

 שבכ� המעט את תשמר היא. עול� עד הזאת התורה דברי

 הימי� ק< קרב כי תדעו כיצד. הימי� ק< אל ותביאכ�

 אל ישראל נדחי את' ה יקב< כאשר? הפני� הסתר וסיו�

 שהיו מאבותי" ירב"' ה: המגמה תתהפ" ואז, ישראל אר<

  . מעט מתי

  

, השבטי� עשרת גלות מאז הראשונה בפע�, ובדורנ והנה

. העול� בשאר מאשר ישראל באר< יהודי� יותר כבר ישנ�

 אומר, במשימה עמדת�. לדורנו ממש. אלינו מדבר משה

 מלבה ועתה, נותר הניצו<, הנוראה השחיקה למרות. משה

  .גדולה ללהבה הרמ< את ה"הקב

  

 שנה תכלה", ה"התשע לשנת חדשה במשמעות נאחל זו ברוח

  ".וברכותיה שנה תחל וקללותיה

  

  

         

 רבקה זיכרמישראל עזריה מראיי את           

 . ממייסדי המושב היארבקה זיכרמ�

ה ילאחר שהי, 1951רבקה הגיעה לבית גמליאל בשנת 

 . כפר גבירול של היו� היא,והמתנה בזרנוגה

 שכאשר באו למושב היו בתי� של , מספרת87: הבת רבקה

 .שניי� וחצי חדרי� ע�היו הבתי� הגדולי� ו, חדר וחצי

לא היה . בחצר, רותי� היו בחו<יהיה בחו< והשהמטבח 

וי ו היו ק:   לכול�ווג� מי� לא הי, חשמל ודאי שלא ,כביש

להתחשב� בי� החברי� ולחלק  שהיה צרי", מי� משותפי�

 .את התשלומי�

שרה ,  יפה שהתחתנה ועברה לרחובות:לרבקה ארבעה ילדי�

 , ומוטי,שושי שהתחרדה ועברה לנתניה, עברה למרכז שפירא

  .תושב בית גמליאל

 

  

 שהיה  בבית הספר המקומימספר כיתותבהילדי� למדו 

בהמש"  .חוגי� והספריהההיכ� שהיו� חדר , בבית גמליאל

 .עברו ללמוד ברחובות בביMס סיני או בביMס תחכמוני

 העבודה . בגידול ירקות,סוק בחקלאותי העעלמספרת  רבקה

 .הקטיIו, הצינורות להשקיה, טיבטורהקול ע�, היתה קשה

 .השיווק בהמש" נעשה ע� סוס ועגלה. לא היה קל

 הסוכנות הציעה לחברי� לגדל . מזהיתהלא הפרנסה רבה 

בכל מקרה היינו צריכי� " . יותר קלהחשבו שזה יהי, פרות

היינו חולבי� את . זול לפרות  כדי שיהיה אוכל,לגדל תירס

  אחMכ ה� רכשו מכונת".זה היה קשה, הפרות בידיי�

 .הוזה עשה את עבודת החליבה הרבה יותר קלחליבה 

רבקה מעדיפה את התקופה שבה , אז ע� כל הקושי שהיה

היא לא .  כשהיתה עבודה היא היתה עסוקה.יכלה לעבוד

 .הבטלה המאולצת שבה היא נמצאת היו�את אוהבת 

  .דמעדיפה לעבו היא היתה, כמושבניקית
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באות� ימי� רחוקי� היה המושב מש מזכיר ימי שש

. הוא בא מרחובות והשתכ� בבית מול הצרכניה. יעקובובי<

יחד , שני� רבות ועדמש כחבר יש, זMל  זלמ�, של רבקהבעלה

 .ויוסI וייס זMל, האבא של משה יבדלMא, ע� גוטמ� זMל

 בתחילת רחוב המשרד של המזכיר היה בבית הפינתי

 .היכ� שהיו� עומד בית משפחת יולס, הרימו�

 היתה בתי  דהיו�בכלל כל שורת הבתי� ברחוב הרימו�

,  רב המושב: רותי� למושבינתנו שאלה ש, 'מקצועיי�'ה

 .וכדומהעובדי ביהMס , המזכיר

שהיה רוכב על חמור , הדואר חילק מר אלטמ� זMל את

 היה לו .ולקבל את הדואר קורא לאנשי� לצאת מהביתו

 .דואר לחלקהרבה אז אבל לא היה .  כנראה זמבורה,צופר

היא ,  אמא של שמואל מילרלאה את התפקידיאחריו מ

 אחריה .באופניי� בהתא� לתקופה והשתמשההתקדמה 

משיכה רעייתו חנה אדלר ממאז ו, מש מאיר אדלר זMליש

 .תבדלMא

, מספרת על ההתלבטויות שהיו להרבה חברי� במושב רבקה

יותר מדי 'מה שהוגדר אז כ : מה והפתיחותדישראו את הקכ

ולכ� , יותר חרדי  אופייישארצו שהמושב  ה� . 'מודרני

 , ועברו לקהילות חרדיות ברחובותהרבה עזבו את המושב

 .מקומות אחרי�בברק ו בבני

נשי� . פע� לדעתה המושב היו� הרבה יותר מודרני משהיה

ויש בנות שאI הולכות במכנסיי� , הולכות במכנסיי�

זה לא היה ככה " – שהולכות בשרוולי� קצרי� יש, קצרי�

 ."אצלנו

  

אז היו בקושי שמוני� , רבקה אומרת שהיא מבינה את זה

 .שלוש מאות משפחותכהיו� יש ובמושב משפחות 

א� , משתתפת לפעמי� בפעילות של בית ח� במושב רבקה

 פע�  מתקיימת הפעילות.יש משהו מעניי� היא הולכת לש�

 .בשבוע במועדו� הוותיקי� במרכז המושב

 יש לה ב� .�את האנשי� כא, והבת את המושברבקה מאוד א

 שג� בנותיה וכמוב� היא היתה רוצה, מוטי זיכרמ�, ממשי"

 .תהיינה לצידה

 

               

  " אתה וזרע�למע תחיה � ובחרת בחיי�"
  אלי רוזנברג

  
בפרשת . מוטיב הארכת החיי� מגדיר את ראש השנה

  אנו קוראי� , החג לפניש הנקראת תמיד בשבת ,ניצבי�

  

). יט, דברי� ל" (ובחרת בחיי� למע� תחיה אתה וזרע""

ראש השנה ועד יו� כיפור אנו מזכירי� בכל תפילת עמידה מ

" שמע קולנו"בתפילת ו". לחיי�זכרנו "את המשפט 

אל  ": זקנינו אנו מתחנני� לרחמי שמיי� עבור,בסליחות

  ".תשליכנו לעת זקנה

  

שהרי , לכאורה כ�? א" הא� די בתפילה. בקשות חשובות

 את רוע �מעבירי) כל אחד בנפרד(תפילה וצדקה , תשובה"

את האתגרי� להתפלל ולתת בהכירנו , מאיד". "הגזרה

 מתבקשתההחשיבות העצומה ואת , נגדומ, צדקה כהלכה

הפיק  שואפי� לכולנו, במיוחד  בתקופה זושל התשובה

.  ל"המישורי� הנ משלושת דבכל אחרב י את הממעצמנו

ככתוב ,  בהשלמת התשובהה יסייע"אמנ� הובטחנו שהקב

ברור א" , ):מסכת יומא לח" ( מסייעי� לו: הבא להיטהר "

 כדי "מקווה"ולבוא לעלינו לעשות את הצעדי� הראשוני� ש

 :)ג, ה(במדרש שיר השירי� רבה והדברי� כ .לזכות בסיוע

של ואני אפתח לכ� כפתחו , פתחו לי פתח כחודו של מחט"

  ".אול�

  

הבה נעיי� בפירושו ?  אריכות ימי�תקנה לנו תשובה ואיזא" 

 'פרק א, מסכת קידושי�, ירושלמי תלמוד(של רבי עקיבא 

: נויצבי� שהבאנו בפתח דברינעל הפסוק מפרשת  )'הלכה ז

:  התנאכ" דורש".  למע� תחיה אתה וזרע",ובחרת בחיי�"

או בעברית , "אI ללמדו לשוט על פני המי� )מצוה על האב"(

 כדי שיידע ,לשחות האב מצווה ללמד את בנו: של ימינו

   .להתמודד ע� מצבי חירו� כגו� נפילה למי� עמוקי�

  

: או בתהזוג:לב�, לילד : עלינו לשלב דאגה לזולת, כלומר

לוודא שיש לה� הידע  כדי ,מבוגרהלהורה  זוג ואוליה

שילוב יפה מדובר ב .והכישורי� לשמור כיאות על נפשותיה�

ג�  ומ� הסת� ,")צדקה("גמילות חסדי� , של תשובה אישית

ח יולהצל דילהתמחתנו שנצליח אנו ובני משפ ,תפילה

  שמירה י "לה עאולי בכ" אנו ג� מקרבי� את הגאו. משימהב
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 אבות על בני� לבוהשיב  "ככתוב ,  הבריאותעל תדורי:בי�

  ). כד', מלאכי ג" ( בני� על אבות�לבו

  

סכנה ", רבי עקיבא הקפיד להזהיר מפני הטביעה, א� כ�

א�  .בימיו ומוחשית  כנראה מאד מוכרתהשהיית" בעליל

או בלשו� ,  שיש להקיש ממנהדוגמהנתייחס להוראתו כ

  לנושאי� אחרי�ה ללמוד ממנראוי, "אב י�בני ":ל"חז

בספר חיי� "יכתב יפתנו להאבש ,סכנות נפוצות יותרלו

  ".טובי�

  

נובעת עת במדינות מפותחות :בטר�כמחצית מהתמותה 

ההתנהגויות הבעייתיות במיוחד ה� . מאורח חיי� לא בריא

והיעדר פעילות , השמנה/תזונה לקויה, עישו טבק: אלה

 עבודה עצמית לא פשוטה כדי לשנות ותש דור�כול. גופנית

  .  בעייתיי�הרגלי�

עישו� גמילה מ, המקרי�לפחות בחלק מ: עישוגמילה מ

 /תלות כימית בניקוטי� שבסיגריותשחרור מב כהכרו

 ש�לע ותפתלהת לא, כמוב�, עדיI. 'נרגילות וכו /סיגרי�

 יש כלי� ,ג� א� רוכשי� את ההרגל המזיקא" , מלכתחילה

תרופות :  להיגמלרוצי�לסייע להעשויי� פחה משהלרופאי 

 וכ� , שהוכנסו בשני� האחרונות לסל התרופות,גמילה

  .י קופות החולי�" עותל גמילה המופעסדנאות

  

אחת : אר< ישראל התברכה במיקומה הגיאוגרפי: תזונה

היא ביותר  והמומלצותהבריאות ) דיאטותה(ת יור>ה'ָ 

 10,000מעל שכללו  י�מחקרב. תיכונית:הדיאטה הי�

, יוגוסלביה, הולנד, פינלנד(באירופה שבע מדינות נבדקי� מ

הטיפוסית השוו בי� הדיאטה  יפ�מב ו"ארהמ, )ו�ואיטליה וי

נמצאו .  בה� לבי� שיעורי התחלואה והתמותהבמדינות אלו

מדינות ה מנבדקי� בשיעורי� נמוכי� של מחלות לב וסרט�

  ). איטליה ויו�(תיכוניות :י�ה

  

  

שמ� זית  ה�תיכונית :יבי� מרכזיי� בדיאטה הי�מרכ

, פירות, דגני� מלאי�, קטניות, ירקות, )כשמ� המרכזי(

צריכה מועטה של , צריכה בינונית של עוI ודגי�, אגוזי�

מוצרי חלב שמני� ובשר אדו� וצריכה נמוכה עד בינונית של 

:10 בי� כההיצמדות לדיאטה זו חס. ארוחותה במהל"יי� 

  .תמותה הנטל מ20%

תדירה על הגופנית הפעילות ה השפעות: פעילות גופנית

  של רופאי�  )cohort(עוקבה קרב  בואריכות ימי� נבדק

לו י כדי לבחו� א, שנה25 השתתפו במחקר מעקב לאור"ש

ביצוע . התנהגויות השפיעו על בריאות� ועל שרידות�

. 30%פעילות גופנית תדירה הפחיתה את התמותה בכמעט 

 על  מובהקאופ� ב הפעילי� עלהיומי של:היו�ג� התפקוד 

תרונות נמצאו י.  שלא היו פעילי�התפקוד בקרב אלו

רק  אורח חיי� פעיל ומציאבקרב אלו שבריאותיי� ג� 

 באימו< א" כמוב� שכל המקדי�(לחייה�  80: בשנות ה

  .)ישמור עוד יותר טוב על בריאותו –התנהגות זו 

  

משולש לא במהרה והחוט ה) "יב, ד(נאמר בספר קהלת 

תוארו ש התנהגויות הבריאות שואפשר לראות בשל". יינתק

כיפת " הפתילי� הנאגדי� לחוט המרכזי באתלעיל 

לסרוג עלינו , א" להשלמת המשל . עלינוינההמג" הבריאות

לפי דוגמה בטכניקה נכונה ו, מה מתאיסרגהמ  בעזרתאות�

 תאחאת  גילובשני� האחרונות נראה ש. שבחרנואו דפוס 

 ,מדובר בתכונה או מידה.  בתהלי"ות המרכזי"מסרגות"ה

 על "מצפוניות" או ,"conscientiousness"המכונה באנגלית 

רואי� אותה פסיכולוגי�  .פי האקדמיה ללשו� העברית

 סדר, )responsibility ( אחריות:כשילוב של המידות הבאות

)orderliness(,חריצות/ משמעת עצמית) industriousness(.   

  

  

 לבי� אריכות בעלי תכונה זו קשר מובהק בי� נמצאמסתבר ש

גורמי� חשובי� כמה  חושבי� שהתכונה משפיעה על !ימי�

    שלרשותנוחברתיי�המשאבי� ה, חיי�האורח : לבריאות
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, )כלכלי:חברתיהמעמד ה, חברתיי�הקשרי� ה, שואי�ינה(

כל אלה מפחיתי� את הסכנה . ועל העמידות בפני לחצי�

, ככל הנראה, כ"ב ו, מסוימותות כרוניותמחלבלחלות 

שנות " שבמש מסתבר ג�.  את החיי�"אריצליחי� להמ

 הרבה יחסית : בקרבנותכונה משתנהעוצמת ההחיי� 

ובמידה ) early adulthood (גרות המוקדמתבהבתקופת 

יש ג� עדויות לכ" שבעזרת . פחותה בגיל מבוגר יותר

 cognitive(התנהגותי :כגו� טיפול שכלי, ותהתערב

behavioral therapy (כ� בעזרת  ו, בקופות החולי�זמי�ה

 חזק את לאפשר ,)mindfulness(הדרכה לבוננות מוגברת 

  .  בקרבנוהתכונה

  

 אפשר לכנותנו אולי שברוח זמנ (זאת שלאור ,תקוותי

"Waze of Life" (תפילת הנביא ירמיהו נזכה למימוש 

 ,)מ, איכה ג(" 'נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה"

שנאת החינ� והחורב� ינתק בי� תקופת י בחוט בל מחברתה

בי� הערבות ההדדית  ל"בי� המצרי�"שלושת שבועות של 

  .חגי תשרישלושת שבועות  של רוחניתוהגאולה ה

  

  במושב המי� מוני החלפת                  

  מרחוק לקריאת� מערכת תקנתוה             

  עזריהישראל                            

 הוועד ידי על הותקנה מרחוק מי� לקריאת המערכת

  .הוועד ר''כיו שימש מ''הח כאשר, הקוד� החקלאי

, החדשי� המי� מוני של פעולת� על טענות שנשמעו מכיוו�

 מוני את להחליI לצור" שהביאו הסיבות את להל� אפרט

  .לטענות ג� אתייחס ובהמש", המי�

  נזילות של מיידי באיתור תסייע שההחד המערכת

 את קיבלו החברי�, במושב אצלנו מקובל שהיה בנוהל

 שנתבצעה אחרי שלושה או חודשיי� המי� חשבונות

  .יותר מאוחר אI ולפעמי�, המסוי� לחודש הקריאה

 היה יכול לא הוא, מהחברי� מי אצל נזילה היתה כאשר

 ע� המי� חשבו� את שקיבל לאחר אלא קיומה על לדעת

. לטמיו� וירדו זרמו רבי� מי� ובינתיי�, התשלו� דרישת

 וג�, נצרכו שלא, אלה מי� על שילמה החקלאית האגודה

  . צר" שלא מה על לשל� נדרש החבר

 את שעות מספר תו" מזהה לאחרונה שהותקנה המערכת

   לצרכ� המי� זרימת שקצב לאחר זאת, נזילה של קיומה

  

 במהל", כלל בדר". תהמערכ ידי על נלמד יממה כל במהל"

 כל הרגיל במצב שכ�, נזילה שיש המערכת תזהה אחד לילה

 היו� לתחילת הלילה חצות בי� מי� מאוד מעט צור" צרכ�

 נורית תדליק הנזילה בגלל אלה בשעות מי� וזרימת, הבא

 איש. צרכ� לאותו נזילה שיש יצוי� למחרת וכבר, אדומה

  .בנזילה לטפל ואמור, כ" על ההתראה את מקבל המי�

 יש כאשר צרכ� לכל אישי  SMSלשלוח ג� יודעת המערכת

 הפונקציה הפעלת. ב''וכיו נזילה, כלשהי תקלה אצלו

  .בתהלי" עדיי� אישי SMS למשלוח

  חודשי� של עיכוב ללא מיידית יישלחו המי� ת''דוח

 נשלחי� המי� חשבונות הדיגיטליי� המי� מוני במערכת

 להמתי� צור" ואי�, דשחו כל של בסיומו מיידי באופ�

 המי� שמוני משו� זאת. יותר או שלושה: חודשיי�

 על התשדורות את ותמידי קבוע באופ� משדרי� הדיגיטליי�

 מספר בכל מתעדכ� והמחשב, צרכ� כל אצל המי� תנועת

  .דקות

 של הפחת את משמעותית ומפחיתה מאוד מדויקת המערכת

   בחלק א�, המי� במערכת נזילות בגלל, כאמור המי�

  

 החקלאית האגודה, הפרטית בצנרת וא� הציבורית צנרתה

  . נצרכו שלא מי� על' מקורות'ל משלמת

 רגישי� אינ�, האנלוגיי�, הישני� המי� מוני: מזו יתרה

 לא בקצב קבועה נזילה או מי� צריכת ולפעמי�, מספיק

  .היש� המי� מונה את הפעילה לא גבוה

, זרימה יש כאשר כ�ול, רגיש יותר הרבה הדיגיטלי המי� מד

Iמסייעת כ". המי� מד את מפעילה היא, נמו" בקצב א� א 

  . המי� פחת להפחתת המערכת
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  המי� מוני" כשרות"

 מבחינה מחמיר תק� תו נושאי� שהותקנו המי� מוני

 אי� לכ�. טובי� וימי� בשבתות לפעולת� הנוגע בכל הלכתית

 מונה. הברז פתיחת ע� ט''יו או שבת לחילול חלילה חשש כל

. המי� צריכת על המרכזי למחשב בשבת משדר אינו המי�

  .משודר הוא השבוע ובתחילת, נאגר המי� צריכת על המידע

  נוספי� שימושי� ומאפשרת  WIFI על פועלת המערכת

 משדרי� וכ",  WIFI על פועלת הדיגיטליי� המוני� מערכת

 של המי� צריכת על התשדורות את המרכזי למחשב המוני�

  .רכ�צ כל

 תותא� א�, הדיגיטליי� המוני� שלWIFI  :ה מערכת

 שייקבעו במקומות במושב החברי� את לשמש תוכל, כראוי

 למשל ציבוריי� בגני�, באינטרנט לגלישה כתשתית

  .יוחלט שעליה� אחרי� ובמקומות

 האבטחה מצלמות את להתקי� ג� נית� זו  WIFIמערכת על

 בכבלי� צור" לאל מהיר מידע זרימת לאפשר וכ", ביישוב

  .נוספות מיותרות ובהוצאות

  :לטענות בתשובה

 היו המי� שחשבונות העובדה את מסביר ל''הנ הפירוט

  .יותר רגישי� המי� מוני כי, יחסית גבוהי�

 הוועד כי השאר בי�, הראשוני� הדוחות במשלוח עיכוב היה

Iמקורות 'דרישת לפי, התאמות לבצע צור" והיה התחל ,'

 בהתייחס ויהיה, וגבוה נמו" לתעריI יתחלק שהחשבו� כדי

  .אב בית בכל הנפשות למספר

 בסעיI ל''הנ לפי, וגבוה נמו" תעריI קבע החקלאי הוועד

 כפי (מטה או מעלה – יותא� התעריI להערכתי. הקוד�

 של ההרצה תקופת לאחר –) נכו� יותר כנראהו, שמקווי�

  .המערכת

  
  ...הקדוש ליו� וממתקי� משמני�

  פריה שמ

... שלא או (בריאה לדיאטה בעצות לעסוק ובאנ שלא ברור, נו

: נחמיה בספר המאלפי� בדברי� נזכרי� שאנו אלא, )☺

, השנה בראש התורה קריאת את שמע לציו� השב כשהע�

 חייה� אורחות בי� המתגלי� הפערי� מול אל דעת� חלשה

 ידבר את כשמע� הע� כל בוכי� כי "– הכתובי� לבי�

  " הע� את המביני� "והלוויי� הסופר עזרא". התורה

  

 אכלו, לכו: "ומדריכי� מעודדי�, הע� לב על מדברי�

 כי! תיעצבו ואל... היו� קדוש כי... ממתקי� ושתו משמני�

  !"מעוזכ� היא' ה חדוות

  

 לנו מסייעות, תשרי מחגי בודדי� ימי� של במרחק בעומדנו

 את ואI עצמו השנה ראש של המסר את להבי� אלו מלי�

 נקודת, ראשית. החודש חגי טרילוגיית של הכולל המסר

 היו�. בשמחה' ה את עבדו. 'ה חדוות. חדווה: היא המוצא

 עצבות של ובכי, עצבות ואילו, ושמחה חדווה מחייב הקדוש

  .בקדושתו פוגמי�, )חדווה של בכי ג� שיש נדע ידוע אמנ�(

  

 הסוכות בחג. בשמחה מסתיי� תשרי חגי שמשולש ידוע

 מושג". אלוקיכ�' ה לפני ושמחת�: "מפורשות נצטווינו

 זמ�: "הסוכות לחג יינתק בל בקשר נקשר השמחה

, השמחות כל א� שהיא" השואבה בית שמחת", "שמחתנו

  . עצרת לשמיני המתווספת תורה שמחת

 השמחה בי� הקשר הוא בירור טעו� ואולי מוכר פחות א"

 האווירה, התפילה, פרהשו. במשולש הראשונה הצלע לבי�

 מרחיקות שלכאורה תחושות מעוררי� אלו כל, שמסביב

 הרגשית ההשפעה את אנו מחמיצי� שמא. ושמחה שחוק

  ? זה ליו� הראויה

, לשנה שנה שבי� התפר תקופת בהיות�, ותשרי אלול ימי

. לבאות והתכוננות היטהרות, נפש חשבו� של ימי� הריה�

 חינוכית סדרה של במסלול אותנו מובילי� תשרי חגי

  . זה בהקשר

 מתו"' ה עבודת היא המרכזית המטרה, בתחילה שנאמר כפי

  .חדווה

 רגשי ע� מסתדרת לא חדווה. פחד ע� הולכת לא – וחדווה

 חדווה– להיפ". טהרנות ע� מתעוררת לא חדווה. אשמה

, שחרור תחושת ע� באות ושמחה חדווה. קלילות ע� באה

  .וקלות נוע�, שחוק של קורטוב ג� יזיק ולא

   תהיה' ה שעבודת כדי הכרחיות ה� כאלה ושמחה חדווה
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, הדברי� מטבע, זאת ע� יחד א". ומעמיקה יצירתית, זורמת

   והשחרור הזרימה תחושת על, והשמחה החדווה ע� דווקא

 כבד באופ� מתנהג כשאד�! סיכו� ג� יש בה� דווקא – שבה�

 על כבלי� מוטלי�, ועצורה חסומה כשנפשו, ועצור

" תנועתו "את מאד מאיטי� אלו וכל, ייצריותו:יצירתיותו

 אמנ� מפסיד הוא! יותר זהיר הוא שני מצד א"', ה בעבודת

 מרובי� א", שמחה ללא להשיג אפשר שאי רוחניות מדרגות

  ?עדיI מה אז. טהור להישאר סיכוייו

  

  :נפלאי� דברי� זה בעניי� כתב קוק הרב

 וכיו�. העצמי טבע� פי על התגלות� "המש ע� דווקא היא החיי� של שלמות�"

. זה מצד הוא מוכרח החטא הרי, והבחנה הסתכלות בעל אינו עצמו מצד שהטבע

 של טבעיות� עצ� וביטול. יחטא ולא טוב יעשה אשר באר< צדיק אד� ואי�

 עליו וכיפר, 'גדול היותר החטא עצמו זהו, חוטא בלתי האד� שיהיה כדי, החיי�

  ". 'הנפש על חטא מאשר

  ])המהדורות מ� בחלק מופיע( ו סעיI ,ה פרק, התשובה אורות[

  

 לצאת היא המטרה. הזו בדר" אותנו מוליכי� תשרי חגי

 של הטבעיות אל בחזרה, שמחה של במצב התהלי" בתו�

 מצד הוא מוכרח החטא"ש, ההכרה ג� בזה גלומה. החיי�

  " (!). זה

 וקהפס את דורש, )תרנא (שמעוני בילקוט בגרסתו, המדרש

 סוכות הרי" (ראשו� "מדוע –" הראשו� ביו� לכ� ולקחת�"

 א� מילא. מדהי�". עוונות לחשבו� ראשו�: "אלא? )ו"בט חל

 של סיכו� ואית� שמחה של ימי� מתחילי� שכעת נאמר

 החג של ראשוניותו מהות את להגדיר א"; ונפילות מעידות

 המאפיי�: לומר כאילו?? "עוונות לחשבו� ראשו� "שהוא בכ"

? חטאי� חשבו� של במוב�" חדש דI "הוא החג של העיקרי

 א", החטא של אידיאליזציה ו"ח כא� שיש לא! כ� אמנ�

 וזאת, החיי� של טבעיות� אל וחזרה שמחה היא החג מהות

 עליות בה שיש לדר" יציאה זוהי. מראש הידוע במחיר ג�

  .וירידות

 של (!) וקצרה פעמית:חד חוויה לעבור עלינו התהלי" באמצע

. הכיפורי� יו� של תפקידו זהו. החיי� של הטבעיות עצירת

 שמתמקד יו�, היטהרות של יו�, נפש חשבו� של יו� זהו

 אנוש בני שבו יו�, החיי� טבעיות של מוחלטת במניעה

 תהיו� קודש ואנשי "כתוב, נכו�. למלאכי� להידמות מנסי�

: ה"הקב אומר, מקוצק הרבי של המפורסמי� וכדבריו, "לי

 אנשי להיות מצפה אני מכ�, בשמיי� די לי יש מלאכי�

 אנו בשנה אחת פע� א", ותמידית עקרונית נכו� זה... קודש

 שמיד רפואי שנתי טיפול כמו, אחרת להתנסות זקוקי�

  . החיי� אל לחזור צרי" לאחריו

: יו� בהתנהלות להתנהל לנו אל. קצר אחד יו� – הוא הדגש

   נסתב", כ� לא �שא! השוטפי� בחיי� כיפורית

  

 על חטא מאשר עליו וכיפר "– אחרת בכפרה ונתחייב

" עטיפה"ל זקוקה הכיפורי� יו� חוויית, ולכ�"...הנפש

  . שמחה של בחוויות ומאחריה מלפניה

  

 כל לקראת אותנו לרומ� שנועד, שמחה יו� הוא השנה ראש

" הע� את המביני� "הלוויי�. הזה הרוחני התהלי"

 הפערי� מ� הדעת את להסיח כדאי שכעת, לע�, לו מסבירי�

 הנגיעה! בתורה בקריאה אליה� נחשI עתה שזה המכאיבי�

 א", הכיפורי� ביו� תבוא והיא, הכרחית הכואבות בנקודות

 מענייני� ולהתבש� בשמחה לעסוק, להתרומ� יש כעת

 המלכת, שופרות, זכרונות, מלכיות – עול� של ברומו

  !כולו העול� כל על ה"הקב

  

 שלמה שנה מסיי� אד�? אי": השאלה עולה י�לפעמ

 אי� "שהרי, ומעידות תקלות של בהצטברות עליו שעברה

 אולי מרגיש והוא, "יחטא ולא טוב יעשה אשר באר< צדיק

 – פחות לא – כעת לעסוק פאתטי זה האי�. הבו< בתו" שקוע

  ?ביקו� ה"הקב במלכות

  

  יכטגולדוו יעקב חיי� הרב ר"ממו ששמעתי בתשובה אסיי�

  :ביבנה כר� ישיבת ראש ,ל"ז 

  

 אד� עומד, הקרקע על נמו", למטה. במרומי� חולI מטוס

 אל מבטו את ומפנה במטוס להביט מנסה הוא. ומסתקר�

. ורחוק גבוה הרי המטוס, לראות קשה קצת. הגבהי�

 עקביו כאילו ונראה נמתח גוו, מוזר ובאורח אינסטינקטיבית

 יותר לראות "כדי ותיואצבע קצות על נעמד הוא, מתרוממי�

 הצליח היותר לכל שבה – הטפח מידת הא�? האמנ�"... טוב

  ?תשפיע – המטוס אל המרחק את לקצר

 העצו� לגובה יחסית, משמעות רגליו כפות לתנועת אי�. לא

 התרומ�, האד�, הוא, ספק ללא א". המטוס מנווט שבו

   .שרוי היה הוא שבה הנקודה מ� משמעותית

  !ושמחה רוממות של, טובה נהש
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  "פתיחת שנת הלימודי� "

    הרפתקה מדהימה– שנה בית ספר מלפני חמשי�

  מלכה כה

  הזמ סוגר עלינו"

  מעגל של שינויי�

  ,אז מה עבר עלי�

  )גלעד.    י: פני� אל מול פני� (..."ומה מביא אות� לפה

  

לוח , תות בהירותיכ .שנת הלימודי� החלה בשמחה ובששו�

  .י�אמצעי� טכנולוגי, חכ�

מורה . 'אחרת'פינות למידה ופינות משחק וחוויה לימודית 

 השתלמויות בהתייחסות אל הפרט ליויממחייכת שעברה 

  . שה� יותר ארוכות ממגילת העצמאות,זכויותיו המרובותבו

  

. לאחר חמשי� שנהשהתקיי� אספר לכ� על מפגש מרתק 

בבית הספר בו למדתי א "חמשי� שנה של מחזור ל, כ�

יחיד הספר הבית זה היה . בכפר חסידי� דתי הממלכתי

איגד בתוכו את הילדי� הדתיי� והחילוניי� של הוא ו, בכפר

כפר "הילדי� מ, אל בית הספר הזה הגענו ג� אנחנו. הכפר

  . 'תה חיועד כ' תה ביהחל מכ,  הסמו""הנוער הדתי

  .הליכה של מחצית השעה הפרידה בי� הבית לבי� בית הספר

 ,עטופי� בשכמיות,  ובגש� של החורIהליכה בחו� הקי<

צועדי� ומודדי� את העומק של , מעילי גש� ומגפי גומי

  .המי� בתעלות הניקוז

 היה  על הקיר. שרצפת� חורקתבית הספר שכ� בצריפי ע<

  .עליו כתבו בגיר לב�ו, לוח שחור

עור ועל ישבישר על סיו� הש, פעמו� נחושת גדולהיה 

  .ההפסקה

קיבל את הזכות לאחוז , מד היטבתלמיד שהתנהג יפה ול

  , בפעמו� הכבד ולנערו ולנערו

   "!!!מ ס פ י ק : "עקוצהיה  ,המורה התור�, עד שאמיתי

  

היו� לא היו נראה ש ...המורי� היו לתפארת הע� והמדינה

  .מתקבלי� לעבודת קודש זו

להטיל , ה� לא חששו למשו" באוז� המחוברת לתלמיד שובב

ות על היד או להכ, יעוריוי� את ש על תלמיד שלא הכעונשי�

  .מצוי בידי המנהלה, מעי� שרביט מנצחי�, במקל מעוגל

  

  

  

  

" את נבואת הנחמה של "עורי התניהוא היה צועק בש

נחמו נחמו : "בקול צרוד מעישו� סיגריות, ישעיהו הנביא

  אנחנו הלכנו  ":כה במקלו על הדפי� והשולח� ומ,"...עמי

  

 מה !!!דור של מפונקי�ואת� ,  עד מנחמיהלאור" הירמו"

  " ???ייצא מכ�

מי  איחרוא� במקרה .  הזבנג על השולח�ושוב קול

  .ג� זבנג על כI היד, לתפילהמהתלמידי� 

I "באל" לא"פירושו מחזור  :א "מחזור ל: ושוב בקול רוע�

   !רבתי

 יחתו� יהשאב,  מתלמידה שנכשלה בבחינהדרשההמורה 

דרת מכות שתגובתו תהיה סכי ידעה , ליד הציו� המביש

  .רבה לקבל את חתימת הא�י כמוב� שס.תולב

  

  ?בלמידהכזאת וירה והא� את� היית� שורדי� א: שאלה

 אנשי� שמביאי� :אבל בכל זאת התוצאה הינה מדהימה

 א" כזו, בהוראה  ...וכמוב�,  במדע ובצבא,כבוד ותהילה

  .ומתקנת את העוול,  לתלמידי�מתייחסתש

  

  ?זאת מש" אותנו למפגשמה בכל , ובכ�

  . הצימאו� לקשר החזק מ� העבר

  

 שקמו ע� המדינה , פליטי שואהתקופה של הורי�היתה זו 

   .אותהובנו 

אשר , י� שבהודו' והעלייה מקוצ,תקופת המעברותהיתה זו 

  .הביאה אלינו לכיתה את העולות החדשות

מצאצאי ותיקי החלוצי� . מגוו� של אנשי�היה ש� 

היתה  ;ר החלו<"ר יסדו את הכפר ע� האדמואש, החסידיי�

אשר ,  גיסתה של המשוררת זלדה–הרבנית מישקובסקי 

  .ל"הטמיעה בנו אורח חיי� על פי התורה וחז
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 90:הולדת הה יו� –י� כמותו ארוע מכונ� מיל החל באהכ

, בני הכיתה מבית הספר היסודי,  נפגשנו�ש. לכפר חסידי�

  .לטנו שלא די לנו בזאתוהח, ועיניי� בורקות, במבט תמה

  .שלנו בלבד, אנו רוצי� מפגש אינטימי

  

  ":שיר השכונה"וכמו ב

  ,רגע רגע, ה'ה חבר'חבר"

  כ" עמדו ה� במגרש

  והחליטו ש� ברגע

  .לארג� לנו מפגש

  , לא עזרו המחאות

    בוא נתפוש אות� בכח

  .ונשלח התזכורות

  

  ה לכא�'" ותקרא ותביא את החברל

   "...נו שיבואו

  

לשמוע , מתל אביב ומחיפה, מהצפו� והדרו�. ואכ� ה� באו

 חמש ,הקלאס. היצירתיות של אות� הימי�על  .ולהשמיע

   ,הבלורותו  המחבואי�,האבני�

ריצה מסביב ו ,קפיצות מעל תעלות ההגנה  : כי חשובוה

  .לבריכת המי� הענקית

  

  וריח ילדות"

  )לאה גולדברג" (ריח דבק ואור�

  

והאיכר חורש בה , על הקיר תמונה"שלא היה , עור מולדתיש

. זה היה נוI ילדותנו מעבר לחלו� הכיתה. ..."את האדמה

" ההר הירוק כל ימות השנה"שדות המושב שעובדו אל מול 

 שהיה ג�, נחל קישו� המתפתל אל הי�, )יור� טהר לב(

  . של כוווול�'תשלי"'המקו� שקלט את ה

  

  ."הכפר"גי� מ� ישנ� נצי,  בית גמליאל,ג� במושבנו

מובילי , נאחל לעצמנו שנזכה לבתי ספר מאירי� ונעימי�

  , שלנו שיקנו עניי� והנאה לילדי� ולנכדי� ,ערכי�

 ואת החוויות המשותפות עות שאנו נמשי" את הרֵ וג�

  .בו עוצבה אישיותנושבמקו� 

  

  

  

  

  

  

                                                                                           

                                                          עוגת אגוזי� ושוקולד

  שטאוברנת ע

   :קבצ

  אגוזי מל" טחוני� דק  גר�200

  }  כוס1{  גר� סוכר200

  }כוס וחצי{ גר� קמח תופח 200

   מרגרינה1

   ביצה1

 .ללוש הכל לבצק אחיד

  :שוקולד

   גר� שוקולד מריר200

  כפית נס קפה 1

   מרגרינה1

סיר ואת ה ,להכניס לסיר קט� את כל מרכיבי השוקולד

על הגז כ"  ע� מי� ולהעמידהקט� להכניס לסיר גדול יותר 

 בשפה תפעולה זו נקרא{  האדי�י"יימס רק ע  שהשוקולד

 4  כשהשוקולד מתקרר להוסיI.}"ריא מוב "המקצועית

  . חלמוני� ולערבב היטב

  

  

מערבבי� את  . כוס סוכר3/4 להקציI ע�  החלבוני�4את 

שהכנו בתחילה  את הבצק. השוקולד ע� החלבוני� בעדינות

 מעלות 200אפייה ואופי� בחו�   ניירמשטחי� בתבנית ע�

את השוקולד  שופכי� . מזמנו3/4כדי  נאפההוא עד ש

  הקצI ש  את האפייה עדוממשיכי�והחלבוני� מעל הבצק 

בודקי� ע� קיס� א� אכ� נאפה  .מקבל גוו� חו� בהיר

  .מספיק

  .שנה טובה ומתוקה שתהיה לנו
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  צקי שלו                                   

 נראה משה. מעלה של די� לבית בכניסה יושבי� וחיי� משה

 הגעתי"? "משה, מבואס אתה מדוע", חיי� שואל. מדוכא

 הראשונות ותישנ בעשרי�. "משה אומר" ,מדכאת לתובנה

 הבאות השני� בחמישי�, הול" אני לא� הזמ� כל שאלו הורי

 שמעתי, בלוויה, ועכשיו, הול" אני לא� הזמ� כל שאלה אשתי

  "...שאלה אותה את שואלי� המלווי� את

  

, "?מאי חנוכה"בחנוכה , מדוע בפסח יש ארבע קושיות

ובשמחת תורה שאלות , "מי הוא זה ואיזה הוא"בפורי� 

  ? בימי� נוראי� אי� שאלות,  ולעומת זאת:) למי ולמי(לרוב 

  .אבל יהודי שמח דורש הסברי�, כי יהודי סובל זה טבעי

  

בחור צעיר יושב אצל הפסיכולוג שלו ומספר לו על חלו� 

אימי המנוחה הופיעה בחלומי ופניה דמו . "מטריד שחל�

אכלתי קרואסו� , התעוררתי כולי נרעש. להפליא לפני"

הפסיכולוג שתק ."  כוס קולה ומיהרתי לכא�שוקולד ע�

קולה וקרואסו� זה ארוחת ", דקה ארוכה ובסוI אמר

  "!?בוקר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


