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 ראה פרשת

 תוך, ישראל מארץ המושפע הרב הטוב בעקבות' ה עזיבת של הסכנה את משה מציג שם, עקב לפרשת בהמשך

 משה ממשיך( יא, ח דברים..." )מצותיו שמר לבלתי להיך-א' ה את תשכח פן לך השמר" החריפות במילים שימוש

 מתייחס משה.  נכנסים הם שאליה החדשה בארץ לאמונתם האורבות החיצוניות הסכנות על העם את להזהיר

 אחריהם תנקש פן לך השמר. "לדמיון לב לשים שלא אפשר ואי, המקומית האלילים עבודת של הגדולה להשפעה

 (ל, יב שם..." )להיהם-לא תדרוש ופן מפניך השמדם אחרי

, ישראל לעם ופיתויים קשיים תציב הכבוד ענני שחממת ויודע כנען בארץ הרווחת הפגאנית לתרבות מודע משה

 העם אל לדבר משה את מחייבת, אמוני אתגר מול לראשונה הניצב מתפכח נער של, זו התנהגות. 'ה בעבודת

 שזו, עצמו בפני ואחת אחד כל, אותם לשכנע חייב משה". ציווה' ה כי ככה עושים" לומר האפשרות ללא כבוגרים

 . והלאה מעתה בעצמם להחליט יצטרכו הם החלטותיהם ושאת, הנכונה הדרך

 בלשון ראה(. כו,יא שם" )וקללה ברכה היום לפניכם נתן אנכי ראה. "זו נקודה מבהיר הפרשה את הפותח הפסוק

 בחייך השליטה מהיום: כאומר, הבחירה יכולת את בפניו ומציב אישית בצורה אך העם לכל פונה משה. יחיד

, הדור מנהיג עם להתייעץ לכם יאפשר לא מהמשכן הרב המרחק. לבד ומחליט לבד חושב אחד כל מהיום. בידיך

 להתייחס כיצד הבחירה תהיה ולכם, לא ומה נכון מה תחליטו, עצמכם בכוחות תעצבו חייכם אורח את ולכן

 כל על מצווה הנוקב "ראה"ה. ובתרבות בדת השנים עם מעצמן יתחוללו הנראה שככל, הדתית בהגות לתמורות

 .היטב ולשאול לחקור,  לדרוש, החיים במהלך בהן תקלוישי וגישות דעות כלפי עיניהם את לפתוח ואחת אחד

 החיבור נקודת -מהמשכן והמרחק יום היום בחיי ההשתקעות, בנחלה ההתבססות, לארץ שהכניסה יודע גם משה

 מעכשיו. וייחודיות עצמית להגדרה רצון עם שונה ותרבות שונה חשיבה בעלות וקהילות מגדרים רויצת - העם של

 חיים העמק יושבי. הלכתי גם ואולי תרבותי אופי הבדלי גם זה, המשכן סביב בחנייה ומקום דגל רק לא זה

 עלולה, בנחלה התלויה ולהגדרה לשוני השאיפה. והמדבר החוף מן שונים ושניהם ההר מיושבי אחרת וחושבים

 האדריכלית מהצורה, הארץ יושבי אחריהם שהשאירו החקלאי ומהסגנון, המקומית מהתרבות רעיונות לשאוב

 .האל עם הקשר מדרך גם בטעות ואלי, הבית של

 למחוק העם על מצווה משה. להתהוות שעלול המורכב הבעיות מכלול עם להתמודד נועד מוביל שמשה המהלך

 אל הגיעם עם מיד לארץ בהיכנסם השבטים בדרכם שיפגשו הפגאניים הפולחן וכלי האלילים עבודת את לחלוטין

 כל של בן או אח להיות שיכול), מקומי" חלום חולם או נביא"ל רעיונות להשאיר לא כדי, להם המיועדת הנחלה

 בעזרת המקומית האוכלוסייה את אחריו לסחוף עלול, זה נביא(. כך אחר מיד הבאים הפסוקים של בהקשר, אחד

 ולחידושים הדת ברוח לשינויים לב לשים מהעם מבקש שמשה אף על, מכירים שהם הקודמת התשתית

 פנים עוד ולא לכת מרחיקת רפורמה זו לחולל השקר נביא שמנסה שמה ירגישו שלא סביר סיכוי יש, התרבותיים

 .לתורה חדשות

 צריכה הייתה לשונית שמבחינה למרות, בלשונה" דחתיהנ עיר"ל לקרוא ל"חז בחרו לחינם שלא נראה מכאן

 אלהים ונעבדה נלכה, לאמר עירם יושבי את וידיחו מקרבך בליעל-בני אנשים יצאו" שהרי, המודחת עיר להקרא

 עד, ישראל לעם להנחיל משה מנסה אותהש מהתרבות התרחקה העיר של תרבותה(. יד,יג שם..." )אחרים

 של במקרה שגם להבין חשוב. קטן הגיאוגרפי שהמרחק שייתכן למרות זאת". דחתיהנ עיר" השם את שקיבלה

  אותה לאנשי אנטיתזה של סוג, (טו שם" )היטב ושאלת וחקרת ודרשת" ואומרת מדגישה התורה, הנידחת עיר

 



3 

 מוחלטת נטישה של למצב שהגיעו עד, אחר או זה דמגוג אחרי נסחפו אלא ושאלו ודרשו חקרו לא שכנראה עיר

 .הדת של

 הבנה י"ע אלא, ותומים אורים ידי על לא הפנימית הבירור יכולת את בעם לפתח מנסה משה דעתי לעניות

 בידיעה, שיגיעו האמונה אתגרי מול עצמם בכוחות להתמודד שיוכלו מנת על זאת, המציאות של מפוקחת

 אנחנו גם שנזכה.  ממנה שיסור סיכוי אין, בליבו ברורה שלו הפנימית והאמת, מולו ניצב מה מבין שכשאדם

 . אמונהבו, באמת לחיות

  ברקאי אפרתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 !גדולות.. מתנות קטנות

 .ועדיין ישנה המשכיות ,לא הכל משתנה', קיבוץ המשתנה'אני שמחה לראות שב

ומדריכות " ימי המחנון"בשטח הבריכה המבשרים על ' ים האוהלים הצבעוניים'כמה שמחתי לראות את 

שטח הבריכה כמעט נקי וללא  -... י שלושה ימיםואחר. ומדריכים מבני הקיבוץ מפעילים אותו בשמחה ובאהבה

 .דברים שנשכחו

אני נהנית לראות את ציורי המשחק הצבעוניים על השבילים שבין הגנים . לא נשכחה" קייטנת הנכדים"גם 

 ...אפילו בגילי, "יבשה-ים"ופתאום בא לי לשחק בהם או לקפוץ 

 .הלאהכל הכבוד לשותפים להצלחה ושנזכה לשמר את המסורת 

 קסון'שרה ג

 

 חודש אלול

 .."אלה אזכרה"

 

 (ה"תשל)      ל                                              "יום פטירתה של בתנו רבקה סימון ז -   אלול' ז 

 (ה"תשס)       ל                                     "ז( זיוון)יום פטירתה של בתנו לאה ברטוב  - אלול' ח 

 (ח"תשנ)         ל                                            "ו ציפ ברט זיום פטירתה של חברתנ -אלול   ' ט 

 (ה"תשע)         ל                          "יום פטירתו של חברנו בנימין פנחס גינזברג ז –ו באלול "ט

 (ד"תשנ)           אמו של יעקב גורן                         -ל "יום פטירתה של גניה כהן ז–ז אלול "כ
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 -הקדמה 

שנות  15 -עם פרישתו מ, לאלי שלוין, אך לא מעשית, מסיבת פרידה רשמית נערכה, ביום רביעי בשבוע שעבר

שותפיו לדרך בעבר , והוזמנו אליה בני משפחתו של אלי, המסיבה נערכה במעוז מול עזה  .עבודתו בהגנת הצומח

  . איתם היה בקשר במשך השנים, עמיתיו מהפקולטה לחקלאות, ובהווה

פרופסור יעקב , שותפו לדרך -ן הימ איתן, דובי גינזברג חברנו –ש "הגד כזרמ :נשאו דברים בערב הצנוע והיפה

שתמצית דבריו מובאים , וכמובן חתן השמחה, בתו של אלי –תמר , קטן מהפקולטה לחקלאות וחתן פרס ישראל

  . להלן

על פי , ותפעלו את החלק הקולינארי במקצועיות "על האש" - היו אחראים ל, "ברור חיל"עובדי שב המובחרים

   .מסורת אבותיהם

 .הנמצאים הן בשטח בפועל והן במעבדה ובמחקר, אלי היה ונשאר מן הבודדים באנשי החקלאות הבכיריםנציין ש

 

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

 במעוז ערב הפרידה שנערך לכבודודברים שנשא אלי שלוין ב

 !ישותפי, למחקר יחברי, משפחתי היקרה

 .ירהזה בבריאות סברא עולם שזיכני להגיע למעמד ברצוני להודות לבו ,ראשית

הגעתי למקצוע הגנת הצומח בזכות מרכז משק חכם ובעל השכלה אקדמאית אשר כיוון אותי ללימודי תואר שני 

הספקנות והסקרנות סיפקו לי את חומר , ואכן. בחקלאות בהבינו שיש לבסס את מקצוע זה על בסיס אקדמי

 .שים ואחת השנים שאני עוסק במקצועיי בחמילק שהזין את פעולותהד

אך נתונים אלו עוזרים מעט מאד כאשר מסיירים , ועם רקע נסיוני רב ידע תיאורטיבשדה מצויד בהגעתי לעבודה 

אבשלום זליגמן , הגעתי לידיו של מורי ורבי. את נזקם הפוטנציאליבשדה ויש צורך לזהות את הפגעים ולהעריך 

הוא תמיד מצא את . אבשלום היה מחובר לשדה וידע לקרוא אותו. א"שיבל אביו של יענקוש, ןלימים זיוו, ל"ז

בזכותו קניתי לעצמי את קריאת רזי . כתם הכשותית הראשון במלונים ואת מוקד הכמשון הראשון בתפוחי אדמה

 . השדה

נף שלא הבינו מה יש לי לחפש להיאבק במרכזי עמקצוע הגנת הצומח כחובק גידולים לא היה ידוע בסעד והיה עלי 

הבינו כל הגורמים את יתרונות , לאט לאט. הם סידרו אותי להובלות גזר ולא הופעתי. או בפלחה בפרדס, במטע

שתוכננו ובוצעו , נהגתי לנסות לפתור את הבעיות שצצו חדשות לבקרים באמצעות ניסויים מותאמים. הקונספט

ת יאחד הניסויים הבולטים היה למצוא פתרון לבעי. פקולטה לחקלאות ומכון וולקניעל ידי או עם חוקרים מה

 –ובעזרת הילדים דאז  ,העמדנו ניסוי שדה, יעקב קטן מיודענו' י לפרופחברת. י מחלות קרקע"נפילת נבטי הגזר ע

 . מצאנו פתרון לבעיה כאובה זו ,כל בוקר את נבטי הגזרבשספרו  ,דוד גולן -ויבדל לחיים ארוכים  ל"נתן עברון ז

מטוסי השתדלנו לשפר את ביצועי . בוקר העסיקו אותנו בוקר, שנקראים ביידיש לופט גישפט ,עסקי אויר

י דגלנים "הסימון הראשוני היה ע. י שיפור הסימון בשדה"שיפור מאפייני הריסוס והן עי "כימאויר דאז הן ע

בשלב מסוים החלפנו את כח האדם . וס עם כל הסיכון בדברשהובילו את המטוס המרסס מפס רסוס לפס רס

 .בשלטים ממוספרים שהפכו לשיטת הסימון המקובלת בכל הארץ



1 

. בעזרתם יכולנו להקיף יותר נושאים ולנסות לפתור יותר בעיות. שנים נכנס איתן ואחריו ארז לענף 72לפני 

יעקב ' ורט שאותה עשיתי תחת כנפיו של פרופפשרה לי להפנות חלק מזמני לעבודת הדוקטכניסתו של איתן א

  .אלו החבוייםגם , הרגשתי שבתקופה זו ניצלתי את כל מאגרי האינטלקט שלי. קטן

הרגשתי שיש לאפשר . כאשר כתבתי את התיזה העברתי את שרביט ניהול המחלקה לארז בן נון 7222בסוף שנת 

 .י הכנסת גישות ורעיונות חדשים"למחלקה להתרענן ע

 .עובדה שהצריכה התארגנות מחודשת, בעשור האחרון הורחבו הקפי הגידולים ופיזורם הגיאוגרפי

אין זה פשוט לחיות עם צלחות . התמיכה והסבלנות שהיא מקדישה לי, אשתי רותי על הגיבויהערצתי נתונה ל

  .פטרי עם נמטודות במקרר

תודתי נתונה לכל מרכזי גן . אם במשרד ואם בעזרה בניסויים בשדה, היקרים אף הם היו חלק מעבודתי יילדי

 .שגיבו אותי באופן מלא וששיתוף הפעולה מצידם היה יומיומי ,לדורותיהם ,ש"לימים הגד –הירק 

                                .שהיא היום כפי לאיתן ולארז שאיתם הגענו למחלקה –ואחרונים אחרונים חביבים 

 !תודה לכם על הערב המרגש הזה  !בהצלחה –ולשגיא לב 

 

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

 

 בטיחות בבריכה  -" ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"

גישים את הצורך בריכות ברחבי הארץ אנחנו חוזרים ומדבעקבות מקרי טביעה שונים שאירעו לאחרונה במספר 

 .בטיחות ילדינו ואורחינו, נובשמירה על בטיחות

וחידוד דגשי הבטיחות גם , רניבדגש על מבוגר נוכח וע, גר אחראימבקשים להמשיך ולהקפיד על הגעה עם מבו

 .בפני ילדינו

משפחה וחברים מקרוב ומרחוק ומבקשים  שהבריכה הינה אבן שואבת לקרוביאנחנו שמחים  -לגבי אורחים 

 .א אך ורק עם ליווי מבוגר מהקיבוץלהדגיש בפניהם לבו

למציל . גם אם לעיתים נראית לנו מוגזמת או מיותרת, הקשבה להוראות המציל הינה חובה בסיסית - בכל מקרה

 .הסמכות בשטח הבריכה

 

  - בגדיםרחצה ב: עניין נוסף

אנו . הבודקת את איכות המים וגילתה חיידקים שמקורם בכניסה למים עם בגדיםלאחרונה הגיעה אלינו ביקורת 

גם כאלה שייעדתם לבריכה , כנס למים אך ורק עם בגדים המיועדים למיםימבקשים בכל לשון של בקשה לה

 (. ל כמובן לגבי בגדים תחתונים"כנ)ואינם משתמשים בהם בשאר היום זה בסדר 

 

 !המשך רחצה בטוחה ונעימה

 הדר סוברי ונחום
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 משולחנו של מנהל הקהילה

 

 ברוכים הבאים

 .מוריה ואלקנה מינץ וילדיהם הקטנים שקד ושחר, הגיעו אלינו ואל ביתם החדש במשפחתון הדר, בשעה טובה

להתארגנות והיערכות ולאחר מכן יחזרו  ,נחתיש להם שבוע וחצי של . נחיתה רכה והתאקלמות טובהנאחל להם 

גדי סמואל ממשיך בתפקידו כמנהל . ומתחילה לה שנה חינוכית מאתגרת ודינאמית מאד מחופשת הקיץ הילדים

מי שמעוניין לתרום כל  .ומתאם ואיש קשר לקהילת סעדממלא מקום בימים חופשיים של הזוג , אדמיניסטרטיבי

 .מוזמן לפנות לגדי, מנו ולהיות שותף בעשייה החינוכית החשובה הזוזמכישוריו ו

 

 ולא מובן מאליוממלא את הלב 

כחלק מהתכנית החינוכית , ן בהפעלתם הנמרצת של נערינו"גם בקיץ הזה יצאה לפועל קייטנת איל, כבכול שנה

את פטירתה של אחת  ,במהלך הקייטנהבו שכזכור חווינו , הקיץ שעבר" פצעי", מטבע הדברים.  של החופש

עבור בני , לשמחתי. כבעבר שהמסורת לא תימשך ,ליוו אותנו לאורך השנה ובהחלט היה מקום לחשוש, החניכות

המאד  ,אחראים ומסורים לעבודת הקודש, לראותם מגויסים ושוב התרגשתיזו לא הייתה שאלה  ,הנוער שלנו

רכזי הקייטנה ולכל צוות ההדרכה והצוות , יישר כח גדול למרב לוי וחיים פרידמן. לאורך כל הקייטנה ,מאתגרת

שהתגייס לסיוע  ,מנהל מחלקת הנוער ,גם ליוני ממו הודותלבהזדמנות זו אני מבקש  .הטכני מראשון ועד אחרון

להפעלת  ,בעלי סייפן, שכבר שנה שלישית מגייס תרומה נכבדת ממשפחת מגידיש, כספי לקייטנה ולמתניה רפל

 .הקייטנה

 

 אתגרי הזמן

כל , נו להמשיך ולשאול את עצמנוחובה עלי": כתבתי 07-שנת האירועי של  לפני כחודש בדברים שפרסמתי בסופם

להמשיך ולמצוא דרכים להעצים את העשייה . מה אנחנו עושים כל יום כדי להיות אנשים טובים יותר, העת

שכל כך מהר יפול לידינו , יידעת בעת כתיבת הדברים לא ."החברתית ציונית שלנו ואת מעשי החסד בפרט ובכלל

מי היה  .נחנך בכפר עזה בית כנסת חדש והוכנס בו ספר תורה, באותה שעהממש , שביום חגנו, מסתבר. כזהאתגר 

. ם מניין בתפילת שבת בבוקרלהשלילבוא ו ,מוותיקי כפר עזה, על ידי חורשיהוזמנתי  ,שבת לאחר מכן ! ?מאמין

. יגרתהיו שווים את המאמץ הקטן והזיעה הנ זכות הגדולהההתרגשות וה .עם עוד שני בני משפחה 70:70יצאתי ב 

 אם יוכלו חברינו ונערינו להתגייס להשלמת מניין בערבי שבתות ובשבת בבוקר ,פנו אלינו אנשי כפר עזה, כעת

גם אם הדבר כרוך , שיש כאן אתגר אמיתי והזדמנות גדולה לסייע לשכנינו ,הרב ארי ואני, חשבנו. בצורה מסודרת

, (לא בכל שבת)ים לכל מי שמוכן להתגייס מעת לעת אנחנו פונ, כדי להוציא את הדברים לפועל. ובהשקעה במאמץ

יעמוד בקשר עם אנשי בית , דוד יפתח קבוצת וואטס אפ. לפנות לדוד דרורי ולהירשם אצלו, למשימה חשובה זו

אם יש בעלי קריאה שמוכנים להתגייס , אגב. הכנסת בכפר עזה ובכל יום שישי יפרסם את הצורך לאותה שבת

 .בצפייה להיענות מרובה. תבוא עליהם ברכה כפולה, דמתלקרוא פרשה בהודעה מוק

 

 2ממלא את הלב ולא מובן מאליו 

 ,על יוזמה ברוכה זו - אך מצאתי לנכון להודות לחנוש, ב שלנו בשבוע שעבר"אמנם כבר נכתב על טיול עובדי הזה

ומתגייסים ליום שלם שמבינים שזהו חלק בלתי נפרד מתפישת עולמנו ביחס לעובדים הזרים  -ולבני המשפחות

יתקשה , קורנים מאושר בסופו, מי שלא ראה את העובדים שמחים בבוקרו של יום ועוד יותר מזה. םלהחלפת

 .להבין את תרומתו המשמעותית של טיול זה להרגשתם הטובה
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 חילופי גברי

היו מספר פניות ובסוף , לשמחתי. חדש ספורט רוני והודיה גרוס הודיעו על עזיבתם ונאלצנו לגייס אחראי אולם

במסירות ואחריות , בהעל מילוי התפקיד בצורה טו, תודה גדולה לרוני. בחרנו את איתמר דניאלי ,תהליך המיון

לאיתמר נאחל בהצלחה . בכמה דרגות ממה שידענו בעבר ,של האולם ועל העלאת רמת הניקיון והתחזוקה

החל מיום ראשון הקרוב יש . תי היקר הזה לצד הפעלתו כמה שיותרושתשכיל להמשיך ולשמור על הנכס הקהיל

 .לפנות לאיתמר בכל הנוגע לאולם הספורט ולפעילות בו

 

 סכנת נפשות ואחריות בעליםעל 

. נגמרו בשלוםהם שני ,בנס. אירעו שני מקרים של נסיעת ילדים קטנים על קלנועיות ללא מבוגר, בשבוע האחרון

 :אני מבקש להבהיר

 .על קלנועית ללא מבוגר מלווה 66נסיעת ילדים מתחת לגיל  אסורה .א

 .גם אם לא הוא נוהג בה ,חלה על בעל הקלנועית, ם חלילה יש תאונה עם קלנועיתהאחריות א .ב

שחס וחלילה נצטרף  ,נימנע מכך הבה. של קלנועיות תאונותמכתוצאה כבר קראנו על אסונות בקיבוצים , לצערי

 .לסטטיסטיקה הכואבת הזו

 

 נקודה למחשבה ושיפור

כשתעברו שם תוכלו לראות לכלוך רב ובעיקר חלקי . המתוקים מגרש המשחקים ליד הכולבו משמש רבים מילדינו

בתשומת לב של כל ההורים ובשיח חינוכי , שבמאמץ קטן, נדמה לי. קרטונים המשמשים את הילדים במשחקיהם

אני מקווה שבימים , במסגרת מאמץ זה. ולשמור על מגרש נקי ומכובד" חדש ימינו כקדם"עם ילדינו נוכל ל

 . לפעילות מלאה ורצופה, ים הציבוריים בסמוך למגרשנחזיר את השירות, הקרובים

 

 בתפילה לבריאות שלמה ומהירה

כמובן שהדבר נפל עליה ועלינו . נאלצת לצאת לחופשת החלמה למשך חצי שנה לפחות, שושי מנהלת הגיל הרך

איתי נציגים מהנהלת הגיל הרך יחד עם הילה ו. כרעם ביום בהיר ונאלצנו להיערך במהירות למילוי מקום

סיטה מגיע עם . סיטה וייסבלוט מזיקים ,בנושא ובשבוע הבא תיכנס למילוי מקום זמני ועסקובסיועה של שושי 

אין . נסיון רב כגננת וכמנהלת המערכת בזיקים לאורך שנים רבות ונאחל לה ולכולנו שנה חינוכית טובה ופוריה

שלא הכל יפעל כמו שתכננו  ,סובלנות וברורפתיע הזה מחייב את כל הורי המערכת לסבלנות ומספק שהאתגר ה

 .מהר ככל הניתן, ברכת החלמה מהירה ושלמה לשושי ושתחזור אלינו. וחלמנו

 

 שבת שלום

 וחודש של סליחות ורחמים ודיבוק חברים

 נחום                                                   

 

 הנין חי ולכל המשפחה מזל טוב להולדת-בר לפנינה ולשייע

 בן לצופית ולאבשלום טסלר, נכד לתומר ולאלה טסלר

 !ברכות לאושר ולנחת
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 שעת סיפור בספריית הילדים

 :בספריית הילדים עם תתקיים שעת סיפור, ח אב"כ  /028, ביום ראשון הקרוב

 .עזה-ותושב קבוץ כפר" חמדת הדרום"ת מרצה במכלל, גנן ילדים, מספר סיפורים - גיורא אלמוג 

   .'דק 02משך כ יתוהיא ! בדיוק 03.71 :הפעילות תתחיל בשעה

 .בלבד 7-8מתאימה לגילאי  הפעילות

 .על שעת הספור עם גיורא  מספריות באזורקיבלנו המלצות חמות 

 .שה הגיעו בזמן כדי שנוכל ליהנותבלי תינוקות  ובבק, מוזמנים בשמחה

 מלי

 תודה

 . לפני הלידה ואחריה..( אוכל טעים)טרחו ובישלו , לכל החברים היקרים שעזרו

 !אשרינו שזכינו לחברים כמותכם. אנו מודים לכם ומעריכים זאת מכל הלב

 .שנדע רק שמחות

 משפחת סולומון

 הניןלשרה רבלין מזל טוב להולדת 

 בן למורן ולנדב רבלין, רבלין -א "ל ורותי תבדל"נכד לאסף ז

 !איחולים לאושר ולנחת

 ללאה ולמשה גולן ולכל המשפחה המורחבת, לחגית ולמתי גולן

 (קיבוץ גבת)ולעמית גולן בן לתמר , שני - נין/הנכדמזל טוב להולדת 

 !איחולים לשמחות ולאושר

 למרי ולאורן סולומון ולכל המשפחה

 איילה - הבתמזל טוב להולדת 

 !ברכות לאושר ולנחת

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/chinanytcl/cp/homepage/story.htm
http://motzkin.ort.org.il/%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D/

