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 ויתר פרשת                                          

 ויהי קלות וברקים וענן כבד על ההר וקל שופר חזק מאד ויחרד כל העם אשר: "..מתן תורה

 (ח"י-ז"ט, ט"שמות י" )ויחרד כל ההר מאד.. במחנה 

 

 .למאורע חד פעמי זה בתולדות האנושות ניתן ביטוי חי ודרמטי בפרשה זו

 

 'של התגלות ה מתואר המעמד הנשגב, מתן תורה שלפניבניגוד גמור לקולות ולברקים 

   -כשיא השלווה והשקט 

 עוף לא , ציפור לא צייץ, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה: יוחנן' אבהו בשם ר' אמר ר

 הבריות לא , הים לא נזדעזע, שרפים לא אמרו קדוש, אופנים לא עפו, שור לא געה, פרח

 .(ט"כ, שמות רבה" )אלוקיך ' אנוכי ה: "א הקולויצ -אלא העולם שותק ומחריש , דיברו

 

 (ארזי. א -ממעיין האגדה: "מתוך) 

 ----------------------------------------------

 אליאב לזר –פרשת שבוע 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת יתרו

 טלית/זמן תפילין  04:69 הדלקת נרות

 14:11 'שחרית א 11::0 06:11מנחה            

 14:62 (כ"בביה)' שחרית ב שיעור הלכה אקטואלית

 18:51 (ס"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 14:62 'שחרית א

 00:02 (א"בחד)' מנחה   א  18:01  'שחרית ב

 11::0 מנחה וערבית 04:69 00:01, 05:01מנחה 

 שקיעה 06:01 (עקיבא-בני)מנחה 

 51:01 ערבית 64::0 צאת השבת

 

 חגית קאופמן :ות תורניתחא
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  –! לשבת ולקום? לקום? לשבת

 מנהג עמידה בקריאת עשרת הדברותעל 

המנהג השתרש בעיקר בקהילות  .מנהג נפוץ משנים קדמוניות שהציבור עומד בשעת קריאת עשרת הדברות

ויש קהילות בהן עומד הציבור גם , יש שנהגו לעמוד רק בקריאת חג השבועות .וכן בקהילות נוספות, אשכנזיות

בפעמים האחרונות בהן קראנו בתורה את מעמד הר סיני . בקריאת עשרת הדברות של פרשת יתרו ופרשת ואתחנן

 האם המנהג. אבל יש מיעוט לא מבוטל שנותר לשבת במקומו, עומדבקהילת סעד שמתי ליבי שאמנם רוב הציבור 

 ?כיצד יש לנהוג? ראוי

ם נשאל שאלה דומה מאנשי עיר שמנהגם היה לעמוד בקריאת עשרת הדברות עד שהגיע רב גדול לעירם "הרמב

והורה להם לבטל את המנהג מכיוון שמנהג זה יכול ליצור רושם מוטעה כאילו פסוקים אלו הם חשובים יותר 

כך ענה . ם כדי לחוות דעה ולהכריע בשאלה"ל הרמבואיגרת נשלחה א, מריבה פרצה בעיר. משאר פסוקי התורה

 :להם

 ראיות וראיותיו, הראוי הוא, לישב (נוחו עדן)=ע "נ הנפטר הרב הנהיג אשר, זה

 מה בגלל, למנעם צריך, לעמוד שמנהגם, מקום בכל, לעשות ראוי היה וכך... נכונות

 מעולה ומקצתה מדרגות בתורה שיש, (שמדמים ומה) באמונה ההפסד מן בזה שמגיע

 האמונה לזאת שמביאים, הפתחים כל לסתום הראוי ומן. מאד עד רע וזה, ממקצתה

 ראיה זה אין, זאת עושות הערים ומקצת שבגדאד, האחר החכם שטען ומה. הרעה

 שיהיו כדי, מאנשיהם הבריא נחליא לא, חולים אנשים נמצא שאם לפי, פנים בשום

 .שנוכל חולה כל לנתח נשתדל אלא, שווים

שאין ( סימן כט', יחוה דעת חלק א)ברורים ונוקבים ובעקבותיו פוסק הרב עובדיה יוסף , ם חדים"דברי הרמב

, ם נוכל לראות שכך נהגו קהילות חשובות"כבר מדברי הרמב, עם כל זאת. לעמוד במיוחד בקריאת עשרת הדברות

נראה להציע שיסוד המנהג . את מנהג העמידה רבים מהפוסקים צידדו ויישבו, כמו כן. כולל קהילת יהודי בגדד

השגות )זו לשונו . שלא לשכוח את מעמד הר סיני, ן שמונה במניין המצוות מצות לא תעשה"מדברי הרמבנובע 

 (:שכחת הלאווין, ן לספר המצוות"הרמב

 יהיו אבל מדעתנו אותו נסיר ולא סיני הר מעמד נשכח שלא שנמנענו :ההשני המצוה

 ושמור לך השמר'( י - ט ד ואתחנן) יתעלה אמרו והוא הימים כל שם ולבנו עינינו

 חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן עיניך ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד נפשך

 בזה והכונה. ''וגו בחורב להיך-א 'ה לפני עמדת אשר יום בניך ולבני לבניך והודעתם

 פ"אע בלבד השלום עליו הנביא מפי אצלנו באים תורה דברי היו שאם. מאד גדולה

 חלום חולם או נביא בקרבנו יקום אם ומופתים באותות נבואתו ענין אצלנו שנתאמת

  התורה תהיה מופת או אות אלינו ונתן התורה מן הפך בשום ויצונו הזמנים מן בזמן
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 מפי התורה ביאור כשהגיענו אבל, זה על ספק בלבנו יכנס או השני יד על נסוחה

 אותו ונשקר מספק וכל חולק כל נכחיש אמצעי שם אין רואות ועינינו לאזנינו הגבורה

 ...ובפחזותו בשקרותו ועדים היודעים שאנחנו. מופת מידינו יצילהו ולא אות יועילהו ולא

אלא מפאת החוויה של ההתגלות הבלתי ישירה של , מעמד הר סיני הוא אירוע מכונן לא רק בגלל התורה שקיבלנו

מעט מהאירוע , כקהילה, אנו חווים יחד, כשאנו קוראים פסוקים אלו ונעמדים בקריאתם. העםלעיני כל ' דבר ה

, העמידה איננה נועדה להעדיף פסוקים אלו על פני אחרים. במציאות הנוכחית, בימים ההם. ההיסטורי ההוא

 .אלא לסייע לנו בקיום מצוה חשובה זו של זכירת מעמד הר סיני

ת "א ובשו"סימן י [א"חיד] ת טוב עין"ראו למשל בשו)בדבי הפוסקים השונים  תשובות נוספות אפשר למצוא

 (.סימן כב, אגרות משה אורח חיים חלק א

בוודאי אם אין , שינוי מנהג הוא לא דבר של מה בכך, כמו כן. בת לנהוג מנהג אחדדבר ברור הוא שקהילה מחוי

לא '"גם חשש לאיסור תורה של  בה ויש, לעין צורמתוב הציבור עומד ומיעוטו יושב מציאות בה ר. סיבה לשנותו

לכן ראוי שכולם יעמדו . (סעיף ג, ח סימן תצג"ע או"א בשו"ראו דברי הרמ) "לא תעשו אגודות אגודות –' תתגודדו

ל ולעמוד באותה הפרשה כבר מתחילתה יש שהציעו להתחי? ם"מה יעשו אלו החוששים לדברי הרמב .כאיש אחד

ואלו , כך יעמוד כל הציבור כולו יחד(. ה השישימתחילת העול  , בפרשת יתרו)ה ימתחילת העליאו לכל הפחות 

ת. יתירה לפסוקים אלו שהרי עמדו גם בפסוקים נוספים ם לא מפגינים חיבה"ת הרמבהחוששים לשיט  ְוָהֱאמ 

 (יט, ח זכריה)ֱאָהבּו  ְוַהָשלֹום

 הרב ארי סט

--------------------- 

 

 ו בשבט "על פעילות ט

                  יוצר במפגש האילנות חג את ולחגוג לצאת הוזמנו, תקופה גשומה וברוכה שגרמה לנו להתכנס בבית אחרי

 .שהתקיים בחדר האוכל גילאי-רב

: מגוונות סדנאות בין ולנוע את הפעילות המתאימה לנו לבחור ונלויכ .זו לצד זה ונישבו ומבוגרים ילדים ונהתכנס

 בכלי קטניות הנבטת, תכשיטבע, מעלים ברכות שרשרת לכדי חרוזים השחלת, ופלסטלינה אגוז פרצופי יצירת

 חומרים, צבעים  של עושר מקומו באמצעות את למצואיכול  היה ואחת אחד כל ..ועוד לקטנטנים מדבקות ,חימר

 . רבה בסבלנות תחנה בכל אותנו ינוווהכו שהסבירו מקסימות ומדריכות

 .ההזדמנות ועל היוזמה על תרבות ועדתולו חן לבת תודה

 עתר גייבל



4 

 הודעות מוועדת דת

לימוד משותף של הורים  –" לימוד מדור לדור"בשנים האחרונות ניצן ברביץ הפעיל וקידם את  - מדור לדורלימוד 

אנו מודים לו מאד על הובלת הלימוד ועל . ניצן ביקש לסיים את תפקידו, לאחרונה. וילדים המתקיים בכל שבת

 . הדברים הרבים שעשה לקידום הלימוד החשוב הזה

התפקיד כולל בחירה של עלונים . ה/נה לקחת את העניין על עצמו/ומוכן ה/אנו מחפשים הורה שהעניין חשוב לו

כחצי שעה לפני  בחורף במקביל לשיעור של הרב לאחר ערבית ובקיץ)ארגון הלימוד בשבתות , מתאימים ללימוד

 . לפרטים נוספים ניתן לפנות אל שקמה . וחשיבה על דרכים יצירתיות לקידום הלימוד( תפילת מנחה

 

החוג נועד להכשיר את  .ו-עם אלי קראוס לילדי כיתות ד' קבלת שבת'אנו מעוניינים לפתוח חוג  – שבת חוג קבלת

מפגש ראשון . בבית המדרש 00:11החוג יתקיים בימי שני בשעה  .הילדים לשמש כשליחי ציבור בלילי שבת

 .  ניתן להירשם אצל שקמה. 4.4, ביום שני כט שבטיתקיים 

 

במסגרתם למדו , ד"לאחרונה סיימנו את שני הסבבים הראשונים לשנה זו של המתמי – םד וחוגים לילדי"מתמי

בימי : צפויים לנו עוד שני סבבים של לימוד מתמיד(. פרסים יחולקו בקרוב)הילדים את מסכת מכות במשנה 

 . ספירת העומר ובשלושת השבועות

ו עם נתנאל ניימן בו הילדים לומדים -פתחנו לאחרונה חוג לילדי כיתות ד, בנוסף לחוג קבלת שבת של אלי קראוס

אנו מודים . ל"ג עם דיקלה גינזברג על אגדות חז-אנו מנסים לפתוח חוג נוסף לילדי כיתות א, כמו כן. את המגילות

 . נתנאל ודיקלה על ההירתמות למשימה, לאלי

אנו מקווים . חשיבות רבה בהפגשת הילדים עם התורה ועולם התוכן היהודי מחוץ לבית הספרועדת דת רואה 

 . ה נלמד מהניסיון הראשוני השנה לשנים הבאות"ובעז, שהחוגים יצליחו ויהיו משמעותיים

 

מנת שהשיעורים -על. אנו מעוניינים להביא מרצים אורחים לשיעורים שונים במהלך השנה – שיעורים בקיבוץ

את מי תרצו לשמוע ומה ( במייל, בהודעה, בשיחה)נשמח לשמוע מכם , המעבירים יתאימו לקהל הנמצא בסעדו

 . ברקאי אפרתי או שקמה, מוזמנים לפנות בעניין להדס לוי. הנושאים המעניינים אתכם

 

מנת שיוכל להפנות -על אנו שבים ומזכירים לכל הנוסעים לשבתות לעדכן את יצחקוב – מקומות בעזרת גברים

 . נעימויות רבות ומסייע לנו כקהילה לכבד את אורחינו-הדבר מונע אי. אורחים למקומות הפנויים

 

 שקמה בשם ועדת דת

 

 תפילת נשים

 .תתקיים קריאה בתורה ותפילת מוסף לנשים במועדונית, יתרו' פר, השבת

 !51.9 נפגש ב

 !מקומיות ואורחות, וחדשותוותיקות , לקבל את התורהכולן מוזמנות 

 הצוות המארגן - להתראות
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 כללים למינוי שופטים

מניח הוא  ,כאן. ראוייםה והדיינים שופטיםמשה כיצד לבחור את ה מתדרך את', היועץ הארגוני הראשון' –יתרו 

 :עולם המשפט הישראלי ההון האנושי שעתיד להוביל את בנייתל ואת היסודות את הבסיס

 ,כבר מההתחלה, כך .וסריות שבידךעל פי אמות המידה המ את האנשים אתהתמנה , תחילה –.." ואתה תחזה" 

 .מניעים ושיקולים זרים לבניית המערכת חלילה ולא ישתרבב

 .ומנותקים מהעם' מגדל השן'שאינם חיים ב, מעשהאנשי ביצוע ו –( א"כ ,ח"שמות י).." מכל העם אנשי חיל"..

יודעים היטב                        , עצם תפקידםהנדרש ל יחד עם יכולתם המקצועית וביטחונם העצמי –" להים-יראי א"

 .להשתלט עליהם לאגואו  ולא נותנים לגאווה' מה למעלה מהם'

, טובות הנאה)שאינם מעוותים את האמת כתוצאה מלחצים פוליטיים או מחוייבותם לאחרים  –" אנשי אמת"

 ..(שמור לי ואשמור לך

   ...כפשוטו –" שנאי בצע"

רק לאחר מכן יש לבחון את ו ,מידותיהם האישיות היא קודם כל למינוי דיינים ושופטים הבסיסיתהתשתית 

  .כישוריהם המקצועיים

ויכלת עֹמד וגם כל העם הזה על " - ..כבר יסתדר מאליו השאר ,'מידותטוהר 'ב שנחונו את האנשים כשתמנה

 .(ג"כ" )מֹקמו יֹבא בשלום

 

 יורם קימלמן

 

---------------------------- 

 מניין הנשים בסעד

  
הכרתי את  –מצטרפת לברכות . שנות תפילות הנשים בסעד 02שמחתי לקרוא בעלים לפני כמה שבועות על חגיגת 

 .ככלה עליתי לתורה ,המניין די בראשיתו

ובכל ביקור במניין הנשים גם היום . של דרך חדשה בלתי נשכחת של התעלות והתרגשות ותחילתהחוויה זו הייתה 

 .החוויה היא עדיין התעלות התרגשות התחדשות והזדככות

 !יישר כוחכן. ולעליית נשים לתורה הדרך לקריאת נשים בתורה  תודה לנשים הנפלאות הפעילות שסללו את

 תודה רבה

 שרית אל עמי
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 (עשור לפטירתו של קבוס) חן המקום על יושביו

 !המשפחה ומכיריך מתגעגעים לנוכחותך. כיום אתמול כי יעבור, עשר שנים עברו ביעף

לנדנוד הכורסא עם הנכד התורן , לצלילי המוסיקה הקלסית, במשפחה אנו מתגעגעים לאווירה החמה בבית

עם עשן המקטרת '  ארוחת הארבע'ל, ...[ומתבלבלת בפינו]בגרמנית השגורה על פיך ' רייטר הופה הופה'ושירת 

 . תילוומר לאחר הקפה והארומה המיוחדת הנהמית

ניזכרים בנועם שיחתך עם , לראייתך האופטימית, מתגעגעים לעצותיך המחכימות... רבים כאן מהדור אשר ידע

חבר טוב . שכיר וכל שנכנס בשערי הקיבוץ, זמני, תושב -לת כל אורחביבסבר פנים יפות ק. צעיר כמבוגר -כולם

 . שהתמידו אתך כתף אל כתף בענף שנים רבות, א"יבדל ונחום ניסיםהיית לצוות הנוי המיתולוגי 

איציק : שטיפחת שומר על המתווה שהנחת לפנים  בזכות צוות מסור' מחנה'ה. מאז שהלכת הרבה השתנה כאן

דור המייסדים הולך ומתמעט ומשפחות צעירות שילדיהם צוהלים על מרחבי הדשא . ןילסואורי ו,  ואבינועם

 .נוספו למקום, המוריקים כמובן מאליו

עדות נצח לפועלך רב השנים ומפינת הזכרון . נושבת רוחך –עם צמרות העצים הגבוהים ולבלוב השיחים שבגן

 .פרי חזונך -מרחב הנוף ניתן להשקיף על, מול חדר האוכל ההגדול הדשאמב, הצנועה

היה על תיירים שהגיעו לבקר בסעד ולנוכח הגן היפה שאלו , אחד הסיפורים שנהגת  לספר ונצרבו במשפחה

ולא ידעו כי עץ אשל בודד צמח בשממה עת הגעת עם ' איך אישרו לכם לבנות את הקיבוץ בתוך הפארק'לתומם 

 .חבריך להקים את המקום

 .  מקומות בתלמודים ובמדרש' מקורו בג -" מביא חן המקום על יושביו": טויעל מצבתו של קבוס נחקק הבי

בבלי סוטה ] ."חן מקח בעיני לוקחו. חן אשה בעיני בעלה. חן מקום על יושביו: שלושה חינות הן: יוחנן' אמר ר"

 [ א"מז ע

, (וכלי עבודה יעילים, השקיה ממוחשבת,מכסחת חדשה)לא התפשר על אחזקת הגן  קבוס –חן מקח בעיני לוקחו

 .מותרות -מתמקח היה ללא לאות עם מרכזי המשק שלעיתים ראו  בגן הנוי

כאן צמחו עם הגן וחלק מדור שלישי אף בחר , (קיני)זוגתו לחיים בנו את קינם  חנההוא ו  –חן אשה בעיני בעלה

 .שתלשמחתנו להמשיך את המור

משפיעה לטוב על החיים בה והשקיע  -'חן המקום'קבוס האמין כי סביבה נקייה ומטופחת  –חן המקום על יושביו 

 . מוחו ורגשותיו, בכך את גופו

 ...אהבה הדדית שרתה בין קבוס לקיבוץ ולעיתים תוהה הייתי אם שתי ישויות ניפרדות המה

 .יהא זיכרו ברוך

 חתנו – אבנר רועי        
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 :בהמשך לדבריו של אבנרו

 . במלאת עשור לפטירתו, קבוס, נקיים במועדון לחבר אזכרה לאבא, 54.21בשעה  2.4ט שבט "ביום שני כ

 . פרטים יפורסמו בהמשך

                              .                                                                כרונשמח לנוכחות כל מכבדי ז

 .מוזמנים לפנות אלי במשך השבוע הקרוב -ראה כי יש בה עניין לחבריםה שנרזכורה להם אנקדוטה קצחברים ה

 .תודה

 דליה רועי                                                                                                                         

----------------------------- 

 

 תזכורת. תזכורת. תזכורת

גובה ת)ם "צוות תל -משפחות נוספות ראינו צורך לחדש לחדד ולהזכיר להכיוון שבשנה האחרונה הצטרפו לקהי 

 המתרחש בעלת אופי מיניאו הטרדה תיווך ומתן מענה לפונים בכל מקרה של פגיעה , עוסק בטיפול (יניתמפגיעה ל

  .הקהילתי במרחב

 .להיעזר בנו בכל מקרה שחשתם אתם או ילדכם כי אירעה פגיעה שכזוקוראים לכם 

אנו , חשוב לציין כי התערבות הצוות אינה מהווה תחליף לשירותים ולעזרה מהרשויות שעומדות לרשות כל אזרח

לגשר ולמנוע הישנות המקרים כדי , לתווך, מכווינים לקבלת מענים מתאימים ודואגים על פי הצורך להסביר

 .ו נוכל לחיות בקהילה בתחושה נינוחה ובטוחהשכולנ

 .יהודה סימון ומרכזת אותו נעמה רוטנברג', עדי לבקוביץ, קסון'דניאלה ג :חברי הצוות

 

 :רשימת חברי הצוות ומספרי הטלפון - לנוחיותכם

 

 010-4412542  רוטנברג נעמה

 014-2242404קסון  'דניאלה ג

 014-4524431'    עדי לבקוביץ

                         014-5352110סימון      יהודה 
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 ?שלנו ת ההשאלהמה חדש בספריי

, רכטיבהזדמנות זו נודה כמובן לו, לעדכן אתכם בנעשה בספריית החבריםעם סיום השנה האזרחית רצינו 

ות של רכטי לקריאת ספרים ולרכישות ההמלצ. ונאחל לה בריאות טובה ואריכות ימים, הספרנית המסורה שלנו

 .לא יסולאו בפז

 .דורשבאין ים אצלכם זמן רב חלהחזיר ספרים המונ  הזכיר כי רצוי ולא נחדל ל

ספרים קניית העניקה לנו סכום נאה ל, ט"בסיועו  הנמרץ של נציגנו עמוס בר ,"שדות נגב"המועצה האזורית שלנו 

מסייעות לוועדת תרבות  בפתח הכלבו" יד שניה"שלכם בעגלת הקניות המוזלות גם  .ואנו מודים לה על כך מאד

אנו משתדלות לרכוש ספרים מגוונים ולהיענות לבקשות החברים ככל ...להיענות לבקשותינו לתקציב נוסף

 .האפשר 

העשרנו את הספריה גם בספרי עיון שזכו לפופולאריות , כיוון שהספריה העיונית שלנו צומצמה מאד, לאחרונה

 :ביניהם נציין את. בארץ

. כרס אבל אין צורך לקרוא את כולו-ספר עב. מאת אנה ביקונט – "הפשע וההשתקה :וונהאנחנו מייד" .1

פולניה יוצאת למסע מצמרר  תסופרת ועיתונאי .מספיקים פרקים אחדים כדי לקבל תמונה מחרידה

בידי שכניהם הפולניים בעיירה בזמן השואה פת בני הקהילה היהודית יבעקבות המעשה הנורא של שר

והדברים מקבלים משנה תוקף על רקע המתרחש , עות קדומות וזיכרוןמתמודדת עם ד ביקונט. וונהידי

 .יום השואה הבינלאומי המתקיים החודש -1..1 -מומלץ אולי גם על רקע התאריך. היום בפולין

, אגב .כל מילה נוספת מיותרתהאיש והמיתוס סביבו על  -מאת בן כספית בנימין נתניהוהביוגרפיה של  .1

 .ולספרי עיון היסטוריים כגון ספריו של אנתוני ביווריש ביקוש רב לביוגרפיות  בספריה שלנו

ואף היא קיבלה ביקורות  ,"בדרכי שלי" - האוטוביוגרפיה של מישל אובמהבקרוב תגיע לספריה גם  .3

 .המכר-מצוינות של קוראים ומככבת בטבלת רבי

ל טוען כי העולם חווה יאי -(ל"ז 11החוץ בחדשות " דסק"ראש )מאת נדב אייל  "המרד נגד הגלובליזציה" .4

זאת באמצעות עולם  הוא ממחיש. תרבותיים ופוליטיים, במובנים כלכליים, מרד נרחב נגד הגלובליזציה

בכל מקום חשים בני אדם שהם יכולים לאבד את עבודתם בכל : החרדות של ציבורים ואינדיבידואלים

תחושת הערעור הובילה  .ושהטרור יכול להכות בכל נקודה ם יכולים להגיע לכל מקוםשמהגרי, עת

ספר מעורר מחשבה . וזו עלולה להביא למרד גם נגד כוחות הקידמה והנאורות, להתקוממות עמוקה

 .נשבו בקסמו של הספר -חברים בסעד שכבר קראו .ואולי אף פעולה

ילידי הארץ , על בני דורנו...יון הנקרא כמו ספר מתחעספר  -מאת חנה יבלונקה "ילדים בסדר גמור" .5

יבלונקה קוראת לדור . להורים ניצולי שואה או ללוחמי מלחמת העצמאות  1448-1455שנולדו בין השנים 

ישראלים מזן חדש לגמרי -יהודים: ונותנת סימנים מעניינים בילדיהם ," הדורות המיתולוגיים"ההורים 

ועוד קיבוץ , ע ילדי קיבוץ"ע" )בסדר גמור"וחונכו להיות תמיד , סטייבשקיבלו חינוך ציוני קולקטי

שני . יום הכיפורים ההתשה ובמלחמת  חלומם נשבר במלחמתאך ( ...אינה כותבתדווקא עליהם  -...דתי

 .מומלץ ביותר . לב ממש-הפרקים האחרונים האלו מרטיטי

ארי פולמן ודויד על ידי " ( קומיקס"שהוא כביכול בנוסח )מאויר היומן ה -"היומן הגרפי של אנה פרנק" .6

וגם למי  - למי שמתקשה לצלוח בימינו את היומן המקורי". ואלס עם באשיר"יוצרי הסרט , פולונסקי

– ונוסף על הסיפור הידוע כל כך של אנה פרנק היא מאירת, לב-שובההגרסה המאוירת הזו  -שקרא בעבר
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של מונק או " הצעקה"השימוש בציורים כמו , של המחברים צירתיים מאדיהוגרפיים ה פתרונותעיניים ב

 .גם לבני הנוער שבינינומומלץ מאד . של קלימט לצורך איורי סצינות מן הספר" בזהבהאישה "

עוז חושף כאן את   -"ממה עשוי התפוח"האחרון שלו  לזכרו של עמוס עוז רכשנו כעת גם את ספר המסות ..

-לבנים בלבד -הדתי בבית הספרסיפור לימודיו כמו , לבטיו כיוצר ודן גם בנושאים שבעבר לא כתב עליהם

 ...על עמוס עוז אין צורך במילים נוספותו. בירושלים" תחכמוני"

ספרונים דקיקים המכילים בדרך כלל  -"תתשע נשמו"ו" זיקית"לפופולאריות רבה זוכים הספרונים של הוצאת 

 ... נוח מאד לטיסות. נובלות קצרות ואיכותיות

  .הבאהגם בשנת התקציב נשמח לשמוע את דעתכם והמלצותיכם 

 - לשרותכם תמיד

 נורית קראוס וחגית רפל

 

 מזל טוב לבר המצווה גינזברג איתיל

 לליפא וגאולה אהרוני ולכל המשפחה המורחבת, לרחלינקה, ללאה ודובי

 !איחולים לשמחות ולנחת

 הבןלשושנה ואורן צרפתי מזל טוב להולדת 

 משה -ניצן 

 !איחולים לשמחות ולנחת ,סף צרפתי ולכל המשפחהולמרים וי

 נכדמזל טוב להולדת ה, למתוקה ואיציק לייכטר ולכל המשפחה

 לאפרת וניר לייכטר בן

 !איחולים לשמחות ולנחת

 הנינהברכות לרותי וחנן פינקלשטין על הולדת 

 ה ויגאל חבר'נכדה לאסתרק, בת לרעות ומשה וינברגר

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 טיול ותיקים לחבל שלום

 
  ,פתחנו חלון. קריום חמשי בב  

 ,םרוח קרה חדרה פתא  

 ,קודרים השמים, עננים אפורים

 "...גם עבים נטפו מים"

 ?האם במזג האויר הזה נצא לטייל          

 ...ודאי תבטל –טיול הותיקים           

 ,אך המארגנת ברוריה הנחושה

 ,כלל לא התרגשה האויר -ממזג 

 בין הטיפות לדרך יצאנו, ואכן

 ,להכיר חבל ארץ שכלל לא הכרנו

 ,למרות היותנו שכנים ממש

 .היה זה בעינינו עולם חדש

 ,כבישי האספלט לאורך מרחבים

 ,שדות וישובים, בין חממות

 ,שמותיהם אמנם מוכרים לנו מהחדשות

 ...מוחשים עד מאד, והנה הם לפנינו

 ,י פליטי גוש קטיף"רובם מאוכלסים ע

 .כשקצב הבנייה והפיתוח פועם מסביב

 ,עצרנו לסיור בבית האריזה המשוכלל         

 ,הפרי מהרובוט אל הסל עקבנו אחר שינוע         

 מול האנדרטה לחללי מלחמת ששת הימים

 .משתאים והמומים, עמדנו ברוח סוערת

 ,כך מיוחדת –הכל " נצרים"במדרשת        

 ,שמענו על תולדות המקום וראינו מצגת       

 על האזור שהיה שומם וצחיח       

 .א המתיישבים ישובים להפריחעד ב         

 

 על הרעיון והיוזמה, תודה למארגנים                                                         

 -היה זה טיול מאלף                                                                   

 !לנשמה" עושה טוב"ו                                                                   

 

 

 

 דליה דן

https://www.hevelshalom.co.il/

