י' בחשון תש"ף
()8.11.19

ַאב ָרם:
ֹּאמר ה' אֶ ל ְ
" ַוי ֶ
ּומבֵ ית ָאבִ יָך
ּומּמ ֹּול ְַד ְתָך ִ
ַאר ְצָך ִ
לְֶך לְ ָך מֵ ְ
ַאראֶ ָך"
ָארץ אֲ ֶשר ְ
אֶ ל הָ ֶ

שבת פרשת לך לך
צאת השבת 17:23--

כניסת השבת 16:23 -

1378
1

שבת פרשת פרשת לך לך
ליל שבת
16:23

הדלקת נרות

רבע שעה

מנחה ,תפילת ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע של הרב אילעאי

לאחר הדל"נ

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /לאחר התפילה יתקיים שיעורו של יואב איתן

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

16:23

תפילת מנחה קטנה ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן""צורבא מרבנן"

17:23

צאת השבתשיעור

21:00

אסיפת חברים

עס"ה :בחירת מרכז חינוך ,התאמת תקציב  ,2020שינויים טכניים בענף המזון .

מזל טוב לשלומית ויוסי בן טולילה לבר המצווה של הנכד יעל ,בנם של ישי ודפנה

זמני תפילות
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 16:40
מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20
מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 16:35
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ
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ֹתם  /יוסי בן טולילה
וַ עֲ בָ דוּם וְ ִע ּנ ּו א ָ
בברית בין הבתרים הקב"ה מודיע

שאיננו משגיח על בריותיו; והיו כאלה

לאברהם שיבוא יום וצאצאיו יהיו

שהאמינו בקיומו ובהשגחתו אבל לא

משועבדים ,כמו שכתוב בפרשת השבוע:

ביכולותיו .לכן עשר המכות בהן לקו

"וַ יֹּאמֶ ר לְ ַאבְ ָרם ָידֹּעַ ֵת ַדע כִ י גֵר יִ ְהיֶה זַ ְרעֲָך

המצרים נועדו להוכיח את מציאות ה',

ַארבַ ע
בְ אֶ ֶרץ ֹלא לָהֶ ם ַועֲבָ דּום וְ עִ ּנּו אֹתָ ם ְ
מֵ אוֹּת ָשנָה" (בראשית טו ,יג).

השגחתו ויכולותיו .כך שלא רק בני ישראל
קיבלו שיעור באמונה באלוהים אלא גם

אברבנאל מעלה השערה ,שבשעבוד הארוך
שהיה צפוי לזרע אברהם ,כוונתו של

המצרים שהיו עדים לכל המופתים שראו.
המשפט המשמעותי ביותר מכל הדברים

הקב"ה הייתה דווקא לגמול חסד עם
צאצאיו של אבי האומה ולא להרע להם.

שכתב אברבנאל בפירושו על נושא
השעבוד ,הוא" :לפי שבכל הדברים ההעדר

שכן ,מצב שלילי תמיד מטרים מצב חיובי.
יוצא אפוא ,שצאצאי אברהם עתידים היו

קודם למציאות ,וההפסד קודם להויה".
כלומר ,מציאות חדשה שעשויה להיות

לחוות שעבוד בכדי שיזכו לקבל את
התורה ,להיכנס לארץ ולהוות דוגמא לכלל

חיובית ,מתהווה רק אחרי שמתרחש שלב
של מחסור .משפט זה מרשים כי זה אחד

האנושות בעבודת הבורא .לו היו
ממשיכים לשבת בארץ כנען ולא היו

ההסברים המקובלים לפשר הסבל בחיי
האדם; סבל שאם האדם עומד בו,

יורדים מצרימה ומשתעבדים ,לא היו
חווים ניסים כמו אלה שחוו בשעבוד;

מתפתחת קומה חדשה באישיותו .סבל
שאם עַ ם חווה אותו ,נוצר לו בסיס מאחד

ניסים שמטרתם הייתה להכשיר אותם
לאמונה.

שתורם לגיבושו סביב ייעוד משותף; ייעוד
הממלא כל פרט בו בחיים מלאי משמעות.

בזמן שבני ישראל חוו את השעבוד
במצרים ,היו בקרב בני האדם לדעת

נראה לי שדבריו אלה של אברבנאל באו
לידי ביטוי בצורה משמעותית בערב

אברבנאל ,שלוש התייחסויות שונות לעניין
האמונה באלוהים :היו שכפרו במציאותו;

הזיכרון המיוחד שהתקיים לזיכרה של
חברתנו שרה טסלר ז"ל.

היו כאלה שהאמינו שאלוהים קיים אבל
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הכותנה נאספה והשדות מחכים לגשם שיבוא  /שמשון
כרגע ,ישנה שביעות רצון ואופטימיות
זהירה .ברגע שנוכל ,נפרסם את נתוני
האמת".
ומה עכשיו?
נעם :לאחר ניקוי השטחים משאריות גידול
הכותנה ,עלינו על השטחים במשנה מרץ
והחילונו בעבודת החריש .השנה החריש
מתבצע בשלוש משמרות וראוי לציין
שהמלאכה נעשית על ידי שלושה בני משק
מדור ההמשך :שי ברלב ,צור בגלייבטר
ועודד ליברמן .צור ועודד יכולים להביט
לאחור ולדמיין את הסבים שלהם ,סבא רמי
עפרוני יבל"א ואיציק ליברמן ז"ל ,שחרשו
את אותם שדות לפני כ 65-שנה בתנאים
קצת פחות נוחים .טרקטור זחל רועש ,ללא
מזגן וללא רדיו ,אבל האדמה היא אותה
אדמה.

לפני כשבוע הסתיים קטיף הכותנה .ימים
מאומצים שבהם הכלי הענק הזה ,הקטפת,
כובש את השטחים ,אוסף את הזהב הלבן
ומניח אותו בשדה ,ארוז ומוכן באריזת
פלסטיק צהובה.
השנה חזרה הקטפת שלנו לפעילות מלאה,
לאחר שבשנה שעברה היא "שפכה" מנוע.
דורון לנג ויניב וולף הובילו את הקטיף
כאשר הכט"קל (כלי טכני קל) של גלעד מעיין
מלווה אותם לאורך כל הקטיף.
מה היה היקף השטחים שנקטפו?
נעם פישביין" :הקטפת שלנו כבשה
שטחים 1900 ,דונם ביבנה ועוד  600בבני
דרום .בשל החשש מגשם ,הוכנסה קטפת
נוספת לעבודה ,שלקחה על עצמה  500דונם
נוספים בבני דרום.
עדיין אין נתונים סופיים אך כפי שזה נראה
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האם במהלך הקטיף התחזקתם?
"עובד האדמה הוא איש מאמין ,הוא נושא עיניו לשמים ומבקש.
השנה הוספנו מימד רוחני לקטיף וחיברנו שתי תפילות ,תפילה לשלום הקטפת
ותפילה נפרדת ,לשלום הקוטפים:
תפילה לשלום הקוטפים (נעשה שימוש במוטיבים קיימים)
שב ֵַּרְך אֲבֹו ֵּתינּוַ ,אב ְָרהָם ,י ִ ְצחָק ְויַעֲק ֹב,
מִי ֶׁ
הּוא יְב ֵָּרְך אֶׁת קוטפי קבוצת יבנה ואת המכונאי,
הָעֹובדִים בשדותינו ובמשקים סביבנּו,
מהחווה במגל ְועַד חברת החשמל,
במוסך בשדה ובדרכים.
יִתֵּן ה' אֶׁת שדותינו נקטפים ִל ְפנֵּיהֶׁם!
ַהקָדֹוש בָרּוְך הּוא יִשְמ ֹר ְויַצִיל אֶׁת צוותינו מִכ ֹל צ ָָרה וְצּוקָהּ ,ומִכ ֹל נֶׁגַע ּו ַמ ֲחלָה,
שלַח ב ְָרכָה ְו ַה ְצ ָלחָה ְבכָל ַמ ֲעשֵּה יְדֵּיהֶׁם.
ְוי ִ ְ
י ַעט ְֵּרם ְב ֶׁכתֶׁר י ְשּועָה ּו ְב ֲעט ֶֶׁׁרת נִצָחֹון.
וִי ֻקי ַם ָבהֶׁם ַהכָתּוב:
" ִכי ה' אֹ-להֵּיכֶׁם הַהֹלְֵּך ִע ָמכֶׁםְ ,ל ִה ָלחֵּם ָלכֶׁם עִם אֹיְבֵּיכֶׁם ,לְהֹושִי ַע ֶׁא ְתכֶׁם" .וְנ ֹאמַר ָאמֵן
תפילה לשלום הקטפת
ָבזֶׁה הַת ֹף ֹלא תָבֹוא ְסתִימָה
ָבזֶׁה ַהמָנֹו ַע ֹלא תָבֹוא ַת ָקלָה
בְזֹו ָה ֲעטִיפָה ֹלא י ָבֹוא ק ֶַׁרע
ָבזֶׁה ַהצִּנֹור ֹלא י ָבֹוא חֹור
שחִיקָה
ָבזֶׁה הַּדֹופֵּר ֹלא תָבֹוא ְ
בְזֹו ַה ַק ֶׁטפֶׁת ֹלא י ָבֹוא נֶׁזֶׁק
בָז ֹאת ַה ְמלָאכָה תָחּול פ ְַרנָסָה
ש ְמחַת ַהב ְִריֹות .וְנ ֹאמַר ָאמֵן.
ש ְלוָה ,שָלֹום ְו ִ
ְתהֵּא ַה ְצ ָלחָהַ ,
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איך ציינתם את סיום קטיף הכותנה?
נעם" :הפעם ציינו זאת באופן מיוחד .חגגנו לגלעד מעיין ,מלווה הקטיף ,יום הולדת בצל הקטפת,
הרמנו כוסית וטעמנו את טעמו הראשון של הקרמבו".
וקרמבו זה ,למה?
זה כבר רשום בטאבו ,כמו שהשכווי ,בחושיו החדים ,מבחין בין חושך לאור כך הקרמבו הוא הקו
הדק המפריד בין סוף הקיץ לבוא החורף .מתוך קציפת הקרמבו הדביקה יוצאת בת קול
שאומרת" :גשם גשם בוא".

מי יתן?!

ברגע האחרון :חדי העין ודאי הבחינו
בכלים הכבדים שעלו על השטח
שמצפון-מזרח ללול צפון.
מדובר בהכשרת השטח לקראת שתילת
מטע האבוקדו ,שמתוכנן לחודש אפריל.
גלעד מעיין – עובד מוסך ומיכון

קול קורא – קבוצת אתגרים
קבוצת אתגרים ,הפועלת בהצלחה רבה מזה כ 3-שנים ,התרחבה וישנם
חניכים חדשים .אנחנו מחפשים מתנדבים חדשים בכדי למלא את השורות.
הפעילות היא בימי ראשון אחר הצהריים ,למשך שעה.
מדובר בפעילות ספורט קלה ביותר.
מחכים לכם  -נחום ריין
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תרבות נובמבר  /רחלי ויצמן
סיגדיאדה – פסטיבל תרבות אתיופית ,לרגל חג הסיגד
"סיפור על דרך"  -העלייה מאתיופיה ,הגשמה של ציונות דתית שנשמרה במשך דורות רבים ,מפיהם
של בני הקהילה המספרים את סיפורם האישי ,ומאפשרים היכרות אמיתית עם קהילת ביתא ישראל.
נפגשים ומתחברים.
לאחר הפאנל  ,סדנת צחוק עם אמלק אלין אבבה – סדנה מגשרת ומקרבת.
האירוע יתקיים ביום רביעי הקרוב ,ט"ו בחשון 13.11 ,בשעה  20.00באולם האירועים.
הערב בשיתוף המתנ"ס.

"גילוי מוקדם מציל חיים"
במסגרת העלאת המודעות לגילוי מוקדם לסרטן ,הזמנה למפגש אופטימי ומעצים -
"לאהוב את החיים אפילו קצת יותר"  ...עם אורלי הראל ,מתנדבת בעמותת "אחת מתשע" .אורלי
משתפת באומץ את סיפור ההתמודדות מעורר ההשראה עם סרטן השד,
ובתובנות המשמעותיות שבעקבותיו.
לאחר מכן – "סליחה על השאלה" – תשובות לשאלות שהכי רוצים לשאול בנושא התמודדות עם
סרטן השד ,עם חברתנו  -שרה אריאל.

שרה תשמח לקבל שאלות מראש ,אנונימיות או בשם .את השאלות ניתן לשים בתיבת הדואר
הפרטית או בתיבה של ועדת בריאות.
המפגש יתקיים ביום חמישי הקרוב ,ט"ז בחשון 14.11 ,בשעה  20.30באולם האירועים.
ועדת התרבות ,ועדת הבריאות
"אוכל קטן ונשים גדולות" – מופע עם גיל חובב
גיל חובב מספר על אוכל ,ירושלים ,אהבה ,משפחה ועברית .במופע קליל ,חובב מספר באלו תחבולות
ניסו לפתות אותו ,ילד ירושלמי כחוש ופוזל ,לאכול דגים .מדוע החליטה סבתו ,לאה אבושדיד ,לוותר
על הנדוניה שלה כדי להינשא לאיתמר בן אב"י ,ומתי בדיוק גילתה לו בתו שהשפה העברית שיגעה
אותה לחלוטין .כל זה ,בליווי סיפורים על אליעזר בן יהודה ומשה חובב.
ביום ראשון ,י"ט בחשוון 17.11 ,באולם האירועים ,בשעה  .20.30הערב בשיתוף המתנ"ס.

ערב לזכר בנינו וחברינו יתקיים
ביום חמישי ,ל' בחשון  -ר"ח כסלו
( ,)28.11בשעה  ,20.30במשטח.
"תמונת חייו" יונתן ניר ודני מנקין.
(פרטים בהמשך)

תוכנית חנוכה
"בתים מדליקים"
משחק אינטראקטיבי
ביום רביעי ,ג' דחנוכה ()25.12
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
אסיפה

גם בסוף שבוע זה מצפה לנו אסיפה עם
סדר יום עמוס .צוות אד-הוק מציע את דני

נושא אחרון לאסיפה זו הוא בקרת צריכתו
של המזון .המזכירות מבקשת אישור

הרץ לממלא מקום מרכז חינוך ,לשנה
הקרובה .בחירתו תהיה בקלפי .סעיף נוסף

עקרוני להעברת מוצרי ה"מיני" לחנות,
וצריכתם תיעשה תוך רישום בקופה ,ללא

עוסק בהעברת קרקע למועצה לשם בניית
סטודיו לחוגים .כזכור התקציב לסטודיו

אישור ליצירת מנגנון לרישום ארוחות

יגיע מהמועצה ודורש אפוא את בעלותה

בחדר האוכל .התהליך נדרש כהכנה

על הקרקע .חלק מהקרקע כבר הועבר

להסדרת משק וקהילה ולקבלת נתונים על

למועצה במסגרת העברה קודמת לצורך
מרכז יום לקשיש ויש צורך בהשלמת

מספר הסועדים ועל הוצאות ענף המזון.

המשבצת.
הסעיף המרכזי מוקדש להמשך דיון

כרטיס משקארד

בשנים האחרונות נשאה קבוצת יבנה

בהתאמת תקציב הקיום לרווחי המשק.
כזכור ,אושר באסיפה האחרונה קיצוץ

בעלות החודשית הקבועה של כרטיסי
החברים וזכתה בבונוס שמועדון משקארד

בסך  2מיליון  ₪ביחס לתקציב .2019
המזכירות פרסמה דף כוונות עליו הגישו

העניק מידי פעם .לצערנו ,למרות מאמצינו
אל מול המועדון ,לא ניתן להמשיך בהסדר

מספר חברים הסתייגויות .הדיון יחל
בהצעת שמשון גוטליב להעמיק את

זה .החיוב על הכרטיס בסך  ₪ 2לחודש (24
 ₪לשנה) יהיה אפוא על בעל הכרטיס וכך

הקיצוץ ולהעביר את הסכום שייחסך
לתקציב האישי של החברים .בהמשך נביא

גם הזכות לבונוס .יש לציין שסכומי
הבונוס גבוהים יחסית לדמי השימוש אך

לדיון פרטני כל סעיף שדורש את
השתתפות החברים מתקציבם האישי

אינם מובטחים .הדרך לזכות בבונוס
ולנצל אותו מוסברת בגיליון זה.

ולאחר מכן נדון בהסתייגויות.

(ראו פירוט בעמוד הבא)

חיוב לחברים .במקביל מבקשת המזכירות

חוג קרמיקה עם שושנה וייסמן עומד לצאת לדרך!
המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם שושנה.
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הכסף לא גדל על העצים ,אפשר למצוא אותו במשקארד
רובינו מחזיקים כרטיס אשראי ישראכרט של הקיבוץ ,המסונף למועדון משקארד .
במועדון משקארד החליטו לחלק דבידנד למשתמשי הכרטיס.
ההטבה ,ערכה במזומן הוא  200( ₪ 152לפני קיזוז).
למימוש ההטבה יש לבחור מוצרים/מתנות או שוברים כספיים במספר רשתות.
מה עלינו לעשות?
לחפש בגוגל משקארד ולהיכנס ל:
כרטיס אשראי משקארד מועדון חברי הקיבוצים והמושבים  -ישראכרט

לאחר מכן הקליקו על "כנסו ותגלו עולם של מבצעים" ,הכניסו
את הנתונים האישיים והקליקו על "החלה חלוקת ההטבה
הכספית".
או אז תוכלו לחגוג וליהנות!!

את ההטבה יש לממש עד 31.12.19
כמו שכבר לימדו אותנו ,אין מתנות חינם ומשהו זה בכל זאת
עולה לנו ,אך המתנה בעינה עומדת .השנה נשלם באופן חד פעמי  ₪ 48מתוך ההטבה.
החל מ 2020-נחויב בכרטיס האשראי ב ₪ 2-בגין חברות במועדון משקארד.
נוסף על כך מומלץ להיכנס לאתר משקארד המציע הנחות במגוון תחומים ,לאורך כל השנה.

אז מה עושים עכשיו?
רצים למימוש.
לשאלות ניתן לפנות לנטע או לתולי.
הסבר נוסף אפשר למצוא באתר.

לבית הספר הגיע מלאי גדול של ספרים,
תרומה של אחד החברים .מוזמנים לבא
לעיין ,לבחור ולקחת  -וללא כל התחייבות!
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ירקונים  - 2אשקלון – שמשון ודלילה

באשקלון ,יותר מבכל עיר אחרת ,מונצחים הגיבור ומי שדיללה אותו.
סיור בלתי שגרתי לאמנות חוצות באשקלון ,בעקבות השניים .הליכה אל מול השקיעה בלויית
שמשון ודלילה .ביקור בבתים מיוחדים של אמנים ,כמו רפי סולם ,שמוכר כ"המורה של
המדינה" וחנה רביב ,יוצרת רב-תחומית ויו"ר אגודת אמני אשקלון( .וככל שיותיר הזמן,
מפגש עם דמויות נוספות).
מתי?  -ביום שלישי הקרוב ,י"ד בחשון 12.11 ,יציאה ,16:00 :חזרה משוערת.20:30 :
קפה ועוגה  -עליכם.
מומלץ להצטייד במקל-כסא

אבי-אליקים-אריה
למגיעים עצמאית 16:45 :ליד היכל התרבות ,רחוב בן גוריון

מכירת פרחי העונה ועוד מגוון עציצים
תתקיים במשתלה ביום ראשון הקרוב
בשעה .15:30
בברכת חורף טוב
צוות מפג"ש של צמיחה ורוויה  -הגיל השלישי

שבת בר המצווה של יהונתן טחן תתקיים בשבת פרשת ויצא (.)7.12
בשבת זו ,דירות האירוח יעמדו לרשות המשפחה ,ככל שידרש.
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נר זיכרון חשון

ג'
ה'
ח'
ט'
י"א
ט''ז
י"ט
כ'
כ'
כ'
כ''ד
כ''ד
כ''ד
כ''ה
כ''ו
כ''ח

בחשון
בחשון
בחשון
בחשון
בחשון
בחשון
בחשון
בחשון
בחשון
בחשון
בחשון
בחשון
בחשון
בחשון
בחשון
בחשון

תשמ''ד
תשע''ו
תשס"ה
תשמ''ב
תשע"ח
תשל''ד
תשס"ז
תשל''ט
תשע"ה
תשע''ו
תשמ''ג
תשס''ו
תרצ''ה
תשס''ו
תשל"ג
תשמ''ט

לוי
מילכה
קלרה
טובה
מרגלית
יעקב צבי
אברהם
אריה
הלן
חנה
ידידיה-אליקים
שרה
עלי
יקים
מתתיהו
יפה

לצרוס
מלר
לוי
הקל
איטלי
ריין
שפירא
בן טובים
דגני
כהנא
אשר
דוננפלד
מיכאליס
הורן
מוזס
שמיר

אחות כוננת בשבת – אורית פרל
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
16:45-14:30
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום חמישי

15:30-14:00
13:00-10:45
 09:00-08:00ו15:30-14:30 -

MRKYAVNE@clalit.org.il

ימי שישי במרפאה בחודש הקרוב :
ב  – 08.11 -אורית
ב  – 15.11 -אין אחות במרפאה
ב  – 22.11 -גלית
ב  – 29.11 -אין אחות במרפאה

במקרים דחופים ,בימים בהם אין אחות ,יש לפנות לטלפון החירום.

בבריאות טובה  -צוות המרפאה ודבורית
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השיר על הארץ  /יהושע סובול
ָארץ
בוֹּאּו נ ִָשיר אֶ ת הַ ִשיר הַ ְּמט ָֹּרף ֶשל הָ ֶ
בוֹּאּו נ ִָשיר אֶ ת הַ ִשיר הַ צָ הֹּב ֶשל הַ חוֹּל
ָארץ
ָארכָּה ּולְ ָר ְחבָ ּה ֶשל הָ ֶ
י ְַחפָ נִים ִמ ְתהַ לְ כִ ים לְ ְ
וְ עו ִֹּשים ִא ָתּה ַאהֲ בָ ה ,אֲ נ ִָשים ּפו ְֹּר ֵקי עֹּל.
טנֶת?
ָארץ הַ ִהיאֶ ,ש ָק ְראּו לָּה ְקטַ ְנ ֹּ
אֵ יפֹּה הָ ֶ
אֵ יפֹּה אוֹּתָ ּה ַאהֲ בָ ה ְמ ֻג ֶללֶת בְ חוֹּל?
תנֶת
יס ִטים הוֹּלְ כִ ים בַ ְד ָרכִ ים ,לְ עו ָֹּרם ַרק ֻכ ֹּ
ָאנ ְַרכִ ְ
ֹּאשם ֶשּׂשו ֶֹּרפֶ ת הַ כֹּל?
ּובוֹּעֶ ֶרת אֵ ש בְ ר ָ
ְתנּו לִ י לָשּוב אֶ ל אוֹּתָ ּה הַ ּפִ נָה הַ נ ִַדחַ ת
אֵ יפֹּה אוֹּתָ ם הַ חַ יִים עִ ם ִש ְמחַ ת הַ ּפַ ְשטּות
ְתנּו לִ י ִמלִ ים עֲזּובוֹּת ,מַ נְגִ ינָה נ ְִשכַחַ ת,
לְ הו ִֹּציא ִמבֵ ין הַ קו ִֹּציםְ ,ק ָרעִ ים ֶשל יַלְ דּות.
ְתנּו לִ י ל ִָשיר אֶ ת הַ ִשיר הַ ח ֹּולֶה ,הַ קו ֵֹּדחַ
ְמאֹּהָ ב וְ זָ רּוק אֲ ִמ ִתי בְ לִ י זֶ הּות ּוזְ כּויוֹּת
ְתנּו לִ י לַחֲ זֹּר בַ ְד ָרכִ ים הַ חוֹּלוֹּת ַאהֲ בָ ה ַלי ֵָרחַ
שּוב לַחֲ זֹּר ָל ֶלכֶת יָחֵ ף עַ ל ִשבְ ֵרי זְ כּוכִ יוֹּת.
על השיר–יצחק ברוכי
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