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 טיפים לחינוך ביתי – "ואהבת לרעך כמוך" ,"הוכח תוכיח את עמיתך"

ואנו עדים פעמים רבות יותר להתנהגויות שלא תמיד כהורים אנו  כל היום ילדים רבים נמצאים עכשיו בבית עם הוריהם

איך נפתור את . או מדבר באופן לא ראוי רב עם אחיו, נמצא יותר מדי מול המסך, הילד קם מאוחר מדי. מסכימים עמהם

 ?האם כדאי להוכיח אותו על מעשיו שאינם טובים? הבעיות האלו

אם רואה אדם שחברו עושה . ('יז' ויקרא יט) "הוכח תוכיח את עמיתך" במפורש בפרשתנו לכאורה התורה מצווה אותנו

ל "כפי שאמרו חז, אמורים גם לגבי בני משפחה וכמובן שהדברים. מעשה שלא כשורה עליו להוכיחו כדי להחזירו למוטב

בכל , נתפס על אנשי עירו –באנשי עירו , נתפס על אנשי ביתו –כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה (: "ב, שבת נד)

 ."נתפס על כל העולם כולו –העולם כולו 

ל הבינו שמטרת "חז? מצוה מפורשת בתורההרי זו ? מדוע. ל גם ראו שפעמים רבות כדאי יותר לשתוק ולא להוכיח"אך חז

אך אם המטרה  .ולך בדרכים עקלקלות לדרכים ישרותהיא להחזיר את החוטא למוטב ואת הה במצוות התוכחה התורה

ל במסכת ערכין "וכפי שאמרו חז .אלא ממש נזיק, לא רק שלא נועיל. שלא לעשותה אז עדיף -לא תושג על ידי התוכחה 

טול קורה : אמר לו, טול קיסם מבין שיניך: אם אמר לו. ה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהתמ: ר טרפון"א, תניא"

תמיהני אם יש בדור : אמר רבי אלעזר בן עזריה. "ללא דוגמה אישית התוכחה אינה שווה דבר ורק מכעיסה –" .מבין עיניך

 .אנו ל על אחת כמה וכמה בדורנו"ואם כך הוא בדורם של חז ".הזה שיודע להוכיח

( 'ג' דברים א)י "וכותב רש. לא הוכיח אותו מיד אלא רק סמוך למותו, יצועי אביו ראובןשאחר שבלבל  ,ומי גדול מיעקב

על פי , י אלו"ודברי רש. עשיושמא בעקבות התוכחה ראובן יניח את בית אביו וילך וידבק ב ,משום שחשש הוכיחו מידשלא 

חשש יעקב מהנזק הבלתי  כ"ואעפ ,ה צדיקהיחינוך טוב בבית אבא ו הרי ראובן ודאי קבל .ים מאודמפליא ,המדרש כמובן

לעומת המחמאה שמחממת . קורת מקררת ועלולה לקרר גם את הטובים ביותרימשום שהב .הפיך שיכולה לגרום התוכחה

 .שקרובים אלינו וודאי גם את הילדים ובכוחה לקרב גם את הרחוקים

שתגע או שנ? עיר לשוואנמשיך לה? אם הערות אינן מתקבלות בברכה מה נעשה? גות ילדנואז היאך נשפר את התנה

 ?בקושי לבלום את פינונצליח תעצבן ממעשיהם ונו

. ישנן דרכים אחרות ומועילות הרבה יותר כדי להעמיק את הקשר עם הילדים ולחנך אותם באמתאך  ,אכן זה ממש לא קל

רגיש נאהב ושלהורים כאשר הילד מ. כלפי הילדים עוד יותר" ואהבת לרעך כמוך"פרשתנו ציווי הנוסף של נשתדל להדר ב

אזי ודאי שבסופו של  ,לא תלות במעשיו אם טובים ואם לאושההורים משקיעים בו וחושבים עליו רבות ל, אכפת ממנו

 .המשפחה כולה תרוויחו, הילד יתחמם ולא יתקרר, גם אם לא מיד, דבר

, בימים אלונאחל לכולנו ש. לנו לפעמים גזירה נוראית אבל אפשר למצוא בה גם תהליכים טובים אז הקורונה נראית

ונצא מהמשבר  קשר המשפחתיהלחיזוק דווקא  יגרום בסופו של דבר, לילדים נכפה עלינו זמן רבהקשר בין ההורים שבהם 

 .לוכדת יותרמכמשפחה מחוזקת ו

 אחיה הימן

 

 לרונן ארד אתך באבלך על פטירת אמך

ל"עליזה ארד ז  

 קיבוץ סעד

פטירת אביך לאילנה אהרון אתך באבלך על  

ל"שלמה בן טולילה ז  

 קיבוץ סעד
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 :בקצרה על פרשת השבוע

 . יחד שבתה מחוברות ,"קדושים"ו "מות אחרי"פרשות 

 (.ט-יומא-בבלי)כוהנים גדולים  11שירתו בו ו שנים 014בית ראשון עמד 

 (.ד-יומא-ירושלמי)כוהנים גדולים  18שירתו בו ו שנים 024בית שני עמד 

 ירהלספ 34 שנת ועד( בעזרת הרומאים תופס את השלטוןהורדוס )ס "לפנה 33 -בין השנים כי ציין יוסף בן מתתיהו

 מעל היה מספר גדול יותר בתקופת הבית השניטוענת כי ישנה סברה נוספת ש .כוהנים גדולים 21שירתו  ,(החורבן)

 .הניםוכ 344 ל

יום חלקם ודאי מתו ב .לא הוציאו את שנתם בתפקידהם ש שני מלמדהבית הופת קנים בתהשל הכו מספרם הגדול

 נהגוחלקם היו מכת הצדוקים שו חלקם קנו את המשרה בכסף ,בורים ובלתי ראוייםכ תגלוחלקם ה ,יםכיפורה

 .את סדר העבודה לשנות

כך שאם יסטה מעבודתו וימות יהיה ניתן למשוך אותו  ,יםכיפורהשל הכהן ביום ו בסיפור החבל שנקשר לעקעל 

 .הזוהראין סימוכין בשום מקום אלא רק בספר , החוצה

מדורת לשאר אספו ואת ה בדים עשו פתילות למנורת השמןמה חלקמ .בגדי הכוהנים שהתלכלכו לא עברו כביסה

 ".בשמחת בית השואבה"אש ה

 (.לב-יט) "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" מפרשת קדושים הייתי מאמץ את הפסוק ,בימים לא קלים אלה

לעת זיקנה  יאל תשליכנ"או בהפטרה וק שלא קוראים בפרשה בנימה אישית הייתי מהדר במצווה ומוסיף פסו

 (ט-עא-תהילים) "ככלות כוחי אל תעזבני

 מנחם קימלמן קיבוץ ראש הנקרה

 

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

 'הצבי ארץ' פיתוח עבודות

 .הספר לבית הצעירים ממגורי המוביל, הבטון שביל נחסם" הצבי ארץ" בשכונת הפיתוח עבודות התקדמות עם

 בית של הראשית לכניסה להגיע ומשם הילדים משק את לעבור, הספורט אולם מכיוון הספר לבית להגיע ניתן

 .הספר

 במתקנים האופניים את ולהחנות, הילדים משק ובין הספר בית שבין בשביל לעבור מתבקשים – האופניים רוכבי

 .האחורי הכניסה שער מול, הרגילים

 .הספר לבית הגישה בדרכי השינויים על לילדיהם להסביר מההורים מבקשים אנו

 

 ואליסף אתי
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 שהתגלו בין כתביה מהשירים את אחד ד"מקדישה לנכדתה נעמה הנקין היפי רויך 'צ

 
 !עמה יקרהנ

 .אישך - יתםכשאנשים רעים פגעו בך ובא   ,רק אחרי האסון נפגשתי עם השירים שכתבת

עודדת וחיזקת . והשארתם שניכם באתרים באינטרנט, בדמעות בעיניים עיינתי וקראתי את החומר הרב שכתבת

, ואת  ,חיפשת דרכים לעודד חרדים לצאת לעבודה .לא פחדת לפרוץ דרכים חדשות שאינן מקובלות .אחרים

 , "דה מרקר"י כלכלה במוסף תבת מאמרים שפורסמוכ ,(טטקססידור ועיצוב ) פתחת קורס לטיפוגרפיה, הקטנה

בגיל צעיר ניהלת עסק מצליח  .יצירתיותחיפשת דרכים להגיע לילדים בעידוד ובדרכים , היית פעילה בחוגי הורים

אך לא חיפשת עזרה  "..והים שבך געש"היה לפעמים קשה ומסתבר שגם לך , ועודדת את איתם להמשיך להתקדם

 .מבחוץ

 .השיר הזה היום הוא המשענת שלי

 :אני אומרת לעצמי, כשאני עצובה ואולי ממורמרת

 ".ייעצמי בסערות  מושכתו ... שם מסוכן לך  -צאי מהמים , גברת"

 ..מבלי להזיק, כי רק כך אפשר להמשיך, ךומשתדלת לחיי  ..אז אני מושכת עצמי ברגשותיי

   -הם שומרים ומטפחים את האוצר שלכם . הלה וחנן ,מתגעגעים אליך אמא ואבא שלך ,תודה נעמה יקרה

 .ארבעת הבנים המקסימים

 .יהי זכרכם ברוך                                                                                       

 פי'סבתא צ, מתגעגעת                                                                                               

                                                                             ------- 

  כל משבריך וגליך
 
 ףצ  י ק  ב  ם ש  י  ה  ו  

 רח  ל ש  ג  י ד  ת  פ  נ  ה  

 .רג  ס  ף נ  חו  ה  

 תכ  ח  ל  ית מ  ח  ר  ז  מ   ח  רּו

 .םד  ק  מ  -יבב  ָא-תח  מ  ש  ר מ  ת  ו  ּנה ש  ל מ  ת כ  א  

 , ילצ  מ  י ל  ת  ק  ק  ז  נ  

 .יע  ש  ין מו  א  ו  

 ,יי ל  ת  ק  ע  ה צ  ר  ר  ית ב  ל  ב  ּו

 ,םי  מ  ה  י מ  א  צ  ת  , תר  יב  ג  

 .המ  ך ש  ן ל  כ  ס  ה מ  ז  

 ית  רו  ע  ס  י ב  מ  צ  י ע  ת  כ  ש  מ  

 .יאת  צ  י  ו  

 ,ּושג  פ  ם נ  י  מ  ש  ה  ם ו  י  ה  

– ר צ  ר  צ  ד ק  ח  ע א  ג  ר  ל  ּו

 .קפ  א  י ה  ית  י  י ה  נ  א  
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 עידוד( קצת)מומלץ לקרוא ולשאוב  - תובנות ראשונות מתקופת הבידוד

 :עד כה ולא ידענואז מה היה 

אלא , מחוץ לגבולות הדמיוןשליעד  ול בדרכ"סיירת מטכמצוות אינו שם קוד ל" קבוצת סיכון"המונח ש .א

 .לחבורת קשישים עם מחלות רקע הומשפילמבזה הגדרה רפואית 

או , או להסתגר בבית. עומדות שתי אלטרנטיבות בלבד ,(בתקופה הנראית לעיןלפחות ), לקבוצה זאתש .ב

 .לאזור שממזרח לחממות האמריליס, (מלווים 02ועם מקסימום )להילקח אחר כבוד 

את כל המצוות  ,מאחור מנצחת עם יד קשורה, "פיקוח נפש"מצוות  - מצווה אחת שבין אדם לחברוש .ג

  (.להדלקת משואה בערב יום העצמאותראויה זו תובנה ) .שבין אדם למקום

 ".שוררכוונת המ" -הורחב על ידי השלטונות הרבה מאד מעבר ל" איסור נגיעה"שדין  .ד

נציגיהם של ימתינו לך שם , בבית הכנסתומשאלות ליבך  לשטוח את תפילותיךגם אם נכסוף נכספת ש .ה

 .לממש את כוונתך כל הרהור או ניסיוןממך  רחיקדאגו להוי ר מגור"הרב קנייבסקי והאדמו

 .הליכה זוגית באזור המקווה מסוכנת מאד ועלולה להביא בעקבותיה שיימינג ציבורי בקהילנטש .ו

, או עם הקוסמטיקאית, איסור ההתייחדות עם הספר, בתקופה זאת נפלו על נשותינומכל הגזירות שש .ז

 .היא הגזירה הקשה מכולן

 .אמצעות מד החום בכניסה לכולבושל נשותינו ב" גיל המעבר"ניתן לעקוב בקלות אחרי ש .ח

אסור באיסור מוחלט לסגור , "אל על"לסגור את  ת ישראלשאסור למדינ ,ומאותו שיקול מאותה סיבהש .ט

 .ותמיד באורך רוח וברצון טוב, אנו צורכיםאת כל הטוב שלנו המספק  ,את הכולבו שלנו

 .שירותי קייטרינג טעימיםיודע לספק לנו , למרות משקעי העבר, גם המטבח של קיבוץ יבנהש .י

יחזרו יונית לוי ופרופסור ברבש , ואפילו חמישה ימים –ארבעה  –אם לא צפית בחדשות  שלושה ש .יא

 . אותו הסיפור בדיוק על באוזניכם

, (תמורת תשלום נאות)אלא דווקא חברה המספקת , אינו שם של תרופה למחלת הקורונה Netflix -ש .יב

 .להיגמל מהם בעתידמאד אמצעי התמכרות קשים שיהיה קשה 

נגזר עליך , (או הרצוג, וגם את שיעורי הרב ארי), חבריך, נכדיך, לראות את ילדיךו לשוחח אם אתה חפץש .יג

 (.ז"בלע  ZOOM)זום  -ה ,לעבור טירונות קשה ומתסכלת  בתורתו של האל החדש

 .ומשהו בנימה אישית יותר

על הווירוס הממזרי הזה שיאלץ את אשתי עדיין  חלםאיש לא , בוויקיפדיה" זוגיות"הערך  נכתבר שאכש .יד

 . /027לסבול אותי בבית 

שנים ואף פעם לא נאלצנו להעמיד למבחן את הסבלנות ההדדית המתחייבת  55אנחנו נשואים זה לזו כבר  .טו

פתיה כאשר קטנה ו טוענים שהיא הייתה עדיין ילדההם אלה הרבים )    . מהמציאות שאנו חווים

 !(. הם צודקים    .ליהסכימה להינשא 

 –ימשך עוד שנה ת אתהזיאות יכול להיות שאם המצ.  לאט ובהתמדה אנחנו מתרגלים זו לזה, אבל .טז

 .אולי אפילו נצליח ליהנות מכך, שנתיים

ונוכל ( לפנינו)כנראה הממזר ימות . על הבריאותו על השמחה ,מאד לשמור על המורלורצוי כדאי , והחשוב מכל

אפילו להתחבק ולהתנשק אולי ו , להחליף חוויות פנים אל פנים ,אן של קפה'סביב מדורה עם פינגכולנו יחד לשבת 

 .המון שנים ..לפני, כמו פעם זה עם זו וזו עם זה

 דני ברט
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 ?האם הוא באמת יותר בריא –קמח כוסמין 

מתהדר בקמח כוסמין וכל אופה  ,כל מאפה שמכבד את עצמו .הוא כבר מזמן מעין שם קוד לתזונה בריאה כוסמין

ונכנס לתודעה כרכיב  ,קמח כוסמין מאד פופולארי בשנים האחרונות .שמחזיקה מעצמה מחזיקה במטבח כוסמין

 .בריא בתזונה

 ?ומה לגבי כוסמין לבן? זה טוב 08%עדיף מלא או גם ? האם הוא יותר בריא מחיטה

 :זמן מצויין לעשות סדר בעולם הקמחים המלאים והכוסמין בפרט –עונת הקציר לפנינו , פסח מאחורינו

 

 מה זה כוסמין? 

 כדי  – ולפי שנמשיך  .מכיל גלוטן והוא. מיני דגן שמוזכרים בתורה 5אחד מ . כוסמין הוא דגן

 (.לא מכילה גלוטן, היא אגבש) !כוסמין זה לא כוסמת : שלא נתבלבל

 כוסמין . כמותם, כי כאמור הוא אחד ממיני הדגן, לחיטה ולשיפון דומה במראה ובהרכב כוסמין

 .את קמח הכוסמין ,שמהם מפיקים קמח, ובתוכה גרגרים כשיבולת, גדל כמו חיטה

הם דומים לגרגרי החיטה ואפשר . חניות טבע ותבליניםאפשר למצוא גם גרגרי כוסמין שלמים ב)

 ('כבסיס לתבשיל וכד, לבשל אותם ולשלב בחמין

  

 במה הכוסמין עדיף על פני חיטה? 

 הכוסמין המלא מכיל אחוזי חלבון יותר גבוהים ,ןייאמנם מעט יותר אבל עד – כמות החלבון ,

 8%שמכיל כ )ובפרט מול השיפון המלא  ,בהשוואה לקמח לבן וודאיוב ,בהשוואה לחיטה מלאה

 .(בכוסמין המלא 41%חלבון לעומת כ 

 יש בכוסמין גלוטן . גלוטן הוא חלבון שקיים בדגנים מסויימים ובינהם הכוסמין – הרכב הגלוטן

כמות הגלוטן כמעט וזהה אך היחס למרכיבי הגלוטן . בהרכב מעט שונה מזה שבחיטהאבל 

פחות אלרגני ולכן מתאים לכאלו שחיטה לא , יותר קל לעיכולמה שהופך את הכוסמין ל .שונה

לא מתאים לחולי כמובן , מלא או לבן, חשוב להדגיש שכוסמין .עושה להם טוב במערכת העיכול

 .הופך את הכוסמין לאוורירי ונח לשימוש באפיה ,יתרון נוסף של הרכב גלוטן שונה .צליאק

 כמויות  .בהשוואה לקמח חיטה יותר עשירה יש תכולת מינרלים יחסית בכוסמין – יותר מינרלים

 .וזה נחמד ,יותר גבוהותהאבץ והזרחן , הברזל

 זרעים , מרכיב צמחי שנמצא בדגנים)בכוסמין יש פחות חומצה פיטית   – פחות חומצה פיטית

למינרלים מאפשרת  ,נוכחותו המופחתת בכוסמין(. וקטניות ומפריע לספיגת מינרלים שונים

 .ספג יותר טובישבדגן לה

 מה שהופך את הפקת הקמח ליותר מסובכת , קליפת הכוסמין קשה יותר – קליפה יותר קשה

ומצד שני נותן לכוסמין יתרון בפני מזיקים ולכן הגידול ( ..רוןחסשזה דווקא )ם יותר יקרה ולכן ג

 .שלו מצריך פחות חומרי הדברה
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 מלא וקמח מלא בכלל מה זה קמח כוסמין? 

 הצורה  זו .נבט וגרעין, קליפה :ממורכבים , הדגניםכמו כל גרגרי , הגרגרים של הכוסמין

, וכל קמח)כשמפיקים קמח כוסמין . הם גדלים ךהם נבראו וכ ךכ, הטבעיתו השלמה

 .כלומר קמח שמופק ממלוא הרכיבים !מתקבל קמח מלא, על כל חלקיו, מהגרגר בשלמותו (אגב

 .טבעי ומשובח ,בהקמח הכי טו וזה

 ולא  .כל הערכים התזונתיים והסיבים עם, הוא מכיל את כל החלקים של הגרגרש מכיוון.. ?מדוע

אכילה של  .(וזה למעשה הקמח הלבן)שמכיל פחמימות פשוטות ועמילנים , רק את הגרעין

העלייה  !אותןבגלל שאין סיבים שיאזנו  ,עליה חדה של רמות הסוכר בדם קמחים לבנים גוררת

פוגמת בבריאות וכמובן מפריעה גם לירידה , הזו פוגעת באיזונים עדינים וחשובים של הגוף

 .במשקל

 
 בצורתם המלאה, מכל סוג, לאכול דגנים לכן חשוב. 

 

  איך מיצרים קמח  צריך להבין ,לענות על השאלה הזו על מנת – ?והאם הוא מומלץ? 08%מה זה קמח

  ?מלא

 :מלא בכמה צורות( כוסמין ובכלל)להפיק קמח  ניתן

 ערכים תזונתייםה מירבבצורה מסורתית ששומרת על הגרגר נטחן בשלמותו  - םטחינת ריחיי. 

 יתיות מודרניותיהגרגר נטחן בשלמותו בטחנות קמח בצורות תעש – טחינה רגילה. 

 כך טוחנים כל חלק בנפרד ואחר . מפרידים את הגרגר לחלקיו השונים – קמח מלא בהרכבה

אם יוחזרו למיכל  .אפשר לייצר בחזרה קמח מלא או קמחים באחוזי מלאות שונים ךוכ מרכיבים

 ךכ ',וכו מלא 57% ,57%אם יוחזרו  ,אמל 08%קמח  מהקליפה והנבט זה יהיה 77% ההרכבה 

וכמו  זה אף פעם לא כמו שיש בטבע כי כשמפרידים ושוב מרכיבים? למה בערך .בכל אחוז בערך

כדי לדאוג  ,ולקבל את מקסימום הערכים התזונתיים למי שרוצה לאכול בריא .ה ברא"שהקב

ולא  באמת קמחים מלאים ,לשאוף ולבחור דגנים מלאים מומלץ –לצרכים האמיתיים של הגוף 

 .פחות

 :לסיכום 

ויש לו ערכים מינרליים , רק בהרכב מעט שונה מבחינת החלבון, ןמכיל גלוט הוא  .הכוסמין דומה לחיט .4

 .אוורירי יותר בשימוש באפייהפחות אלרגני ול, יותר לעיכולהוא נחשב לקל . וחלבוניים קצת יותר טובים

עדיף קמח חיטה מלאה על פני קמח לבן של . שווה ערך לכל הקמחים הלבנים האחרים כוסמין לבן קמח .2

 .כוסמין

 .בוחרים כוסמין מלא, ןאת התועלת התזונתית של קמח כוסמי סםמקאם רוצים ל .3

 . אבל גם מלא רגיל זה מעולה ,קמח מלא מטחינת ריחיים ביותר הואמשובח  .1
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יותר ערכים אבל , 477% כוסמין מלא מקמח פחות ערכים יש בהם – ושאר אחוזים 08%קמחי כוסמין  .5

                      .אז ברור מה מומלץ, 77%קמח  לבין לבן קמח לבחור בין היא אם הברירה, לכן .מקמח לבן

 .עדיף מלאקמח  -תהתשובה חד משמעית מבחינה תזונתי אז גם כאן? לקמח מלא 77%ואם בין 

. שיש להם ביקו כי! בדיוק מהסיבה שמייצרים קמחים לבנים ?'דווכ 08%קמחי למה בכלל מייצרים  אז .6

התעשייה מספקת כדי למכור למי . יצרישקונה יהיה גם מי שמ כשיש מי! הציבור אוהב ורוצה אותם

וזו . מה שמאד אהוב על התעשיה ,רבנים הם בעלי חיי מדף ארוכים יותקמחים ל בנוסף. שרוצה לקנות

 .עוד סיבה לייצר אותם

אני אוהבת את קמח . של מותגים שונים יש הבדלים בין קמחים ?תאיזה כוסמין מלא מומלץ לקנו .7

רור או יאני קונה תמיד קמח שנשמר בק". קמח הארץ"וגם את הקמח של " נפלאות"ואת " מדליה"

ההמלצה שלי היא להתחיל לנסות ולהתנסות ולמצוא מה מתאים לך ועובד לך . בוואקום ולא מצריך ניפוי

 .הכי טוב

. החליף את הקמח הנוכחי בקמח מלא כוסמיןמליצה למ  ?רוצה להתחיל להכניס כוסמין מלא לתפריט .8

להתנסות  מאד מומלץו .עוד קצת להוסיףלהתחיל בלהמיר רק חלק מהקמח ובכל פעם  פשרא

 .לבריאות– !הם בהחלט טעימים! קוסקוס מקמח כוסמין מלא/פתיתים/בפסטות

  טשחר סמי

 מומחית לתזונה בריאהו יועצת לאורח חיים בריא

 

 לעד אריאלילג

 ל"ברכות לרגל שחרורך מצה

 !עמך והצלח בכל אשר תפנה' יהי ה

 ש וקהילת סעד"צוות חומ

 ימבליסטה 'לחמדת צ

 ל"ברכות לרגל גיוסך לצה

 !עלי והצליחי

 ש וקהילת סעד"צוות חומ
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 הקדמה

 :אני מבקש להעיר את הדברים הבאים, בטרם תגיעו לקריאת השורות החרוזות. לציבור שלום רב

ואני מתנצל , בניגוד למנהגי, ימים פחות מחודשתוך אני מודע לכך שאני מפרסם דברים בפעם השנייה ב .1

 (זה רק בשל הזמן שהיה לי בעיצומו של הסגר ) על כך 

 .עושה זאת על אחריותו בלבד, פוליטית תפיסה, כל מי שמייחס לדברים .2

, אבל לא רציתי שהדברים יתפרסמו בין יום השואה, יתכן שהדברים היו אקטואליים יותר לפני שבוע .3

 .והם נראים לי מתאימים יותר לתקופה של בין יום העצמאות ליום ירושלים, ליום הזיכרון

  

 בוקי ברט

 ישל הישראל

 ("שליירושלים "על פי מנגינת השיר )

  ,מול פני האומה  נתניהואמר 

 .ישראלה שלי

 ,מכבראני הראשון שזיהיתי 

 ,נהדרלכן מצבנו פשוט 

 ,לכן מצבנו פשוט נהדר

 .סגור ומסוגר משקגם אם ה

 ,מענייןלא  זה  תזעמו תצעקו

   .אמן הישראל

 ליצמןמר  ,אמר אז השר הליץ

 .ישראלה שלי

 ,וקריאת מגילה, סעודה של מצווה

 ,ומנין חשובים לעילאמקווה 

 ,מקווה ומנין חשובים לעילא

 ,זה חשוב מבריאות ומביא לסגולה

 ,ואני רק דוגמית, מנהיגות זה עיקר

 .ישראל חרדית

 סימן טוביש אצלי  –ל "אמר המנכ

 .שלי הישראל

 ,מבידוד לחופשי ,שוחררתי הנה זה

 ,ראשון עד שישי ,ואני שוב בתקשורת

 ,ראשון עד שישי ,אני שוב בתקשורת

 ,חופשי אני דואג לבדיקות כאן באופן

 !!בוודאי לא לקשישי ,םלא לכול

 ?ברור מה של מיוממילא לא 
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 .אשר על האוצר  -ל "אמר המנכ

 .ישראלה שלי

 ,ממש לפרקדן, הגרף משתטח

 ,אפשר כבר לצאת ממצב מסוכן

 ,אפשר כבר לצאת ממצב מסוכן

 ,וריחוק מכוון, מספיק מסכה

 ,והמשק קורס, מזומן אז אין

 .הפורשהשר  בשל

 אמרו הרופאים שעומדים בחזית

 .ישראלה שלי

 ?מה כבר בקשנו למה תחנון

 .וציוד של מיגון, רק מסיכות

 ,רק מסיכות וציוד של מיגון

 ,שידאג לארגון, ושר רציני

 ,גם יותר אהדה ופרגון ואפשר

 .ואם אפשר גם אמון

 שזומן להסביר" הפרשן"אמר 

 .שליישראלה 

 ,העתיד עוד שחור, ראו רבותי

 ,שעתידם מאחורובטח לאלו 

 ,חלילה וחס וגם אם שמעתם

 ,עזבו וחלאס, פרשן ושמו לס

 ,ולא צריך להוסיףהקשיבו אלי 

 .זה חפיףישראל 

 אמר הציבור הנבוך להפליא

 .ישראלה שלי

 ,אני ממושמע ומקפיד על כל תג

 ,בימות החולין ואפילו בחג

 ,סיפון הספינהושם הם רבים על 

 ,והכל רק מאגו ולא למדינה

 ,לצעוק אללי זהאז מה שנותר 

 .בריאות לכולם הלוואיו


