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 ט"תשע ראש השנה – צביםיפרשת נ                           

 

 כם כל איש יטרלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם וׂש-א' צבים היום כולכם לפני האתם נ  "

 (.'ט, ט"דברים כ)"יךך מחטב עציך עד שאב מימיטפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחנ. ישראל

 !כולכם שווים לפני-

 

 בור היתה יכל התנשאות על הצש י מזוייפת היא נחלת ישראל וחכמיובלת רוח דמוקרטית

 להיות משועבד  על הפרנס! אדרבה. פרנס המתגאה על הציבור חוטא לתפקידו .לרוחם זרה

 .וקשוב כל העת לצרכיולציבור 

 

 .ועבד העם' הוא היה עבד ה, משה בחייו הגשים אידיאל זה בשלמותו

 (ארזי. א" ממעיין האגדה: "מתוך)                                                                                                  
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 על במת ההסטוריה – כולכם היום ניצבים

 
ֵני ה ם ִלפְּ כֶּ ִבים ַהּיוֹם כֻּלְּ ם ִנצָּ ם-א   'ַאתֶּ ֵאל ֹלֵהיכֶּ רָּ ם ֹכל ִאיש ִישְּ ֵריכֶּ ֹשטְּ ם וְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵטיכֶּ ם ִשבְּ אֵשיכֶּ ם . רָּ ֵשיכֶּ ם נְּ כֶּ ַטפְּ

גֵ  יָךוְּ ב ַמֲחנֶּ רֶּ קֶּ ר בְּ ָך ֲאשֶּ יָך ַעד ֹשֵאב  רְּ יָךֵמֹחֵטב ֵעצֶּ  ('י-'ט ,ט"דברים כ). ֵמימֶּ

 
בלשון  אליו מודגשתוהפנייה  הציבור כולו הופך לאחד. כולם שווים –אין מעמדות , ה לעם ישראל"בברית בין הקב

 :יחיד

ִרית ְלָעְבְרָך תוֹ  ..ִבבְּ ָאלָּ ר ה  ּובְּ יָך ֹכֵרת -א   'ֲאשֶּ ִקים .ַהּיוֹם ִעְמָךֹלהֶּ ַמַען הָּ םֹאְתָך -לְּ עָּ ה ַהּיוֹם לוֹ לְּ יֶּ הּוא ִיהְּ -ֵלאְלָך -וְּ

ר ר ִדבֶּ  (ב"י-א"י) ..ָלְך-ֹלִהים ַכֲאשֶּ

 
בים הופכים לאחד ומחוי –העתיד  ההווה ודור אנשי, דור העבר. זמןאין מגבלות , ה לעם ישראל"ברית בין הקבב

  .במידה שווה כולם לה

ַיֲעֹקב ק ּולְּ חָּ ִיצְּ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ יָך לְּ ַבע ַלֲאֹבתֶּ ר ִנשְּ ַכֲאשֶּ ת .וְּ ם ָאֹנִכי ֹכֵרת אֶּ כֶּ ַבדְּ ם לְּ כֶּ ֹלא ִאתְּ ת-וְּ אֶּ ִרית ַהֹזאת וְּ ה -ַהבְּ ָאלָּ הָּ

ת. ַהֹזאת נוֹ ֹפה ִעמָּ -ִכי אֶּ שְּ ר יֶּ ֵני הֲאשֶּ נּו ַהּיוֹם-א   'נּו ֹעֵמד ַהּיוֹם ִלפְּ ּנּו ֹפה ִעמָּ ר ֵאינֶּ ֵאת ֲאשֶּ  (ד"י-ב"י) .ֹלֵהינּו וְּ

 
מוציאה עצמה מהמגבלות האנושיות  ,בשר ודם –רתת עם בני אדם כיצד זה ייתכן שברית הנכ :נשאלת השאלה

 ?אינה מתחשבת בפערי הזמןבין המעמדות ו אינה מבדילהבכך ש

 ?כאילו היו אדם אחד, נשוא פנים יחד עם שופטבעם אנאלפבית שואב מים  הברית אותה האם ניתן לכרות

? כאילו הם חיים יחד ,ביניהם אלפי שניםאים במרחק של כיצד ניתן לכרות הסכם מחייב עם שני אנשים הנמצ

איזה מכנה משותף  ?המצאת האייפון אדם שנולד לאחר תחייב בשםהמצאת הכתב לה כיצד יכול אדם שנולד טרם

 ?מתקיים בכלל בין השניים

 
               לכיוון התודעה טפס כמה שלביםל, להיפרד ממגבלות התפיסה האנושית ה מאלצת אותנו"הברית עם הקב.. בכןו

 . ולהביט מגבוה להתרומם, לוקית-הא

',                     שחקן ראשי'לכל אחד מאתנו דמות ייחודית משלו המעניקה לנו בהווה תחושה של , ורגעית בהסתכלות צרה

 .ללא הבדלי ייחוס או מעמד, על במת ההיסטוריה כשווים "ניצבים"אנו , אולם במבט על

למעמד זה על חשבון " כתרי חכמה"אנו מבדילים בין המעמדות ומעניקים  ,יום-שלנו לחיי היום נות האישיתבפרש

 ".כולכם" - כולנו בעצם אחד ,בעוד שבראייה הרחבה, מעמד אחר

                  ולכווץ אותו לנקודה אחת..( יחסי שכבר הוכח שהוא)הברית מאלצת אותנו להתעלות גם מעל מגבלות הזמן  

 ."היום" –ונוכחת בכל רגע נתון  'על זמנית'

 

 בברכת שנה טובה

 יורם קימלמן
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 שחוק

 
ָהִצים ַחִקי ְבִבְגֵדי ִכְסאו   ִלְפֵניר ב  ַנע    ְמג 

ִשים ִכְגדּוֵדי  ְמֻרָבִבים ַמע 

 ַהַחִיים ִמג ֶדש ְשחּוִקים

 ְמחּוָקה ִכְסָאה

 ִהְבִשילּו ֶשֹּלא ַהֻחִקים ְבַסד ְרדּוִפים

ת ר  .ַהֶנֶפש ִלְמִכילו ת ְמִחּלו ת ַלח 

 ַהַשְפִריר ַהַשַחק ִלְפֵני ִלבו   ְיַמֵּלא ָבָאֶרץ ִמי ִכי

ַדְמַדם ְבֵחָמר ְנקּועו ת ַרְגָליו ְבעו ד   ?א 

 ַהְפָגִמים ְבֶכֶסה ָיֵמינּו ְבִהְתַחֵדש

  ָהֵחָמה ַתּׂשּות ְלַאַחר

 ַהֵּלב ְתרּוַעת ּוְשָפֵתינּו ִפינּו ְשחו ק ִיָמֵלא

 ְונּוַחק ְלַחִיים ַבֵסֶפר

 ה אדמנית'לאהר

 

 

 חודש תשרי

 

 .."אלה אזכרה"

 

 (ח"תשל)       שלמה רוןחנן וו תמי שרםסבם של  –ל "דר זיום פטירתו של גרשון טוביה לי –תשרי ' א

 (ה"תשל)          יצחק ברזלי ולאה גוטמןאביהם של  -ל"יום פטירתו של אהרון אייזנשטט ז -תשרי' ה

 (ז"תשמ)      (                                      שטקר)ל "יום פטירתו של חברנו אברהם אבן חיים ז -תשרי' ה

 (ח"תשמ)      ל                                                          "יום פטירתה של חברתנו רחל קרול ז –תשרי ' ה

 (ב"תשס)       ל                                                       "ידידיה זיום פטירתו של חברנו שמחה  -ח תשרי"י

 (ט"תשס)       ל                                                       "יום פטירתה של חברתנו טובה דרורי ז -ג תשרי"כ

 (ב"תשי)                                                               ד"ם פטירתו של חברנו שמואל מצנר הייו -ז תשרי"כ
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 זולתי קול

ַוֶּיֱחַרד ָכל ָהָעם ֲאֶשר  ְוֹקל ֹשָפר ָחָזק ְמֹאדַוְיִהי ַבּיֹום ַהְשִליִשי ִבְהֹית ַהֹבֶקר ַוְיִהי ֹקֹלת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָכֵבד ַעל ָהָהר 

ְוַהר ִסיַני ָעַשן כֻּּלֹו ִמְפֵני : ְבַתְחִתית ָהָהר ֹלִהים ִמן ַהַמֲחֶנה ַוִּיְתַיְצבּו-ַוּיֹוֵצא ֹמֶשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהאֱ : ַבַמֲחֶנה

ַוְיִהי קֹול ַהשֹוָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד ֹמֶשה : ָבֵאש ַוַּיַעל ֲעָשנֹו ְכֶעֶשן ַהִכְבָשן ַוֶּיֱחַרד ָכל ָהָהר ְמֹאד' ֲאֶשר ָיַרד ָעָליו ה

: ְלֹמֶשה ֶאל ֹראש ָהָהר ַוַּיַעל ֹמֶשה' ֶאל ֹראש ָהָהר ַוִּיְקָרא ה ַעל ַהר ִסיַני' ֶרד הַוי  : ְיַדֵבר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול

ר ֱאֹלִהים]...[  ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית  ֹלֶהיָך-אֱ ' ָאֹנִכי ה: ֵאת ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר ַוְיַדב 

 (ב, כ – טז, יט שמות) ...ֲעָבִדים

, ה לעם ישראל"בו ההתגלות הישירה ביותר של הקבישבל, המעמד המכונן. בפסוקים אלה נפתח מעמד הר סיני

ולא באש ' רעש השהרי לא ב, דבר זה אומר דרשני. נפתח בפירוטכניקה מרשימה ובאפקטים אורקוליים עוצמתיים

שהמופע הזה מתואר לפרטיו על פני לא רק , דא עקא. הזה מיותר showכזה לכאורה כל ה־ובמעמד נשגב ', ה

; במוסף של ראש השנה' שופרות'פסוקים מתוכו מופיעים אף בברכת , פסוקים לא קצרים בתיאור מעמד הר סיני

אני . ולא רק פתיח ואקספוזיציה למעמד, שחכמינו ראו בהם תיאור משמעותי בפני עצמו, כנראה, מה שמעיד

 .ובייחוד על קולות השופר שבו, מדרוצה להציע מבט אחר על החלק הזה של המע

גררה מחלוקת בין , "לוהים פן נמות-דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו א"בקשת העם ממשה , כידוע

גישה מעניינת . ואיזה חלק בתיווכו של משה, הפרשנים בשאלה איזה חלק מעשרת הדברות נאמר מפי הגבורה

 :במכתב לידידו מרטין בוברבשאלה זו עולה מדברים שכתב פרנץ רוזנצווייג 

תוכנה הבלתי־אמצעי של ההתגלות הוא רק . רק התגלותהיא בכלל ; ודאי שההתגלות אינה מתן תורה

שלא , כבר מתחילה הפרשנות' וידבר'ובמלה . ההתגלות, למעשה, כבר תמה' וירד'המלה . ההתגלות עצמה

 (743' עמ, מבחר אגרות וקטעי יומן) .'אנכי'לדבר על 

אנכי ולא "אפילו , לא זו בלבד ששמונת הדיברות האחרונים נאמרו על ידי משה: רוזנצווייג רדיקלית גישתו של

ההתגלות היא . כל עצמה של התגלות האל אינה יכולה להיות מילולית, לדבריו. לא נשמעו מפי הגבורה" יהיה

ההתגלות . נושי להתגלותהן כבר מעשה הפרשנות הא, אף הנשגבות ביותר, ומילים, בלתי אמצעית מעצם טיבה

 ".היא בכלל רק התגלות"

בה הוא , גילוי וכיסוי בלשון, ביאליק יים נחמןלהבנת דברים אלו נפנה לשורות אחדות ממסתו האלמותית של ח

 :מתאר באופן רחב יותר את מוגבלותה של השפה האנושית

למהותם הגמורה של , ימיתשהלשון לכל צרופיה אינה מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנ, הרי הדבר ברור

רוחו של , מאחורי הפרגוד שלה, מחוץ למחיצת הלשון. היא עצמה חוצצת בפניהם, אלא אדרבה, דברים

אלא תהיה , אין ֹאמר ואין דברים. אינה אלא תוהה ותוהה תמיד, האדם המעורטלת מקליפתה הדבורית

שיש במשמעו כבר תקוה , "מה" באמת אין מקום אפילו לאותו. נצחי קפוא על השפתים" מה"; עולמית

אם בכל זאת הגיע האדם לידי דבור ודעתו ". בלום פה מלדבר –בלימה " –? אבל מה יש שם, לתשובה

פנים " בלימה"עם אותה ה, האפל" תהו"אין זה אלא מגודל פחדו להשאר רגע אחד עם אותו ה, מתקררת בו

הוא כסוי משהו , כל נדנוד של דבור, וכל דבור, אומר התהו –" כי לא יראני האדם וחי. "אל פנים בלי חציצה

שום מלה אין בה בטולה ". תיקו נצחי"קלפה סוגרת בתוכה טפה אפלה של , "בלימה"על קורטוב של 

, החליפוה באחרת, אותה המלה מה היאאין נפקא מינה . כסויה –? אבל מה יש בה, הגמור של שום שאלה

 . ובלבד שיהא בה לפי שעה כדי כסוי וחציצה
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והלא האלוהות היא פסגת . ניסיון מועד לכישלון מתמיד לגעת בבלתי מושג, היא לעולם כיסוי, כך ביאליק, השפה

החל , ניהחלק המילולי של מעמד הר סי, לדברי רוזנצווייג, מסיבה זו. היא זיקוק הבלתי נגיע, הבלתי מושג

הוא ניסיון לכסות על , ובמונחיו של ביאליק; הוא כבר הפרשנות האנושית לעובדת ההתגלות, "לוהים-וידבר א"מ

 .התוהו הבלתי מושג של ההתגלות

נוכל לומר שלא בכדי רוזנצווייג מצביע , ובחזרה לשאלה שפתחנו בה, אם ננסה לבנות קומה נוספת על דברים אלה

האש והעשן קורים , בקריאה רגישה של הפסוקים נראה כי תיאור השופרות. התגלותכסוף ה" וירד"על המילה 

קול השופר המרוקן , כלומר דווקא התקשורת הבלתי מילולית –ואולי הם עצמם ההתגלות . לפני תום ההתגלות

 .הוא התקשורת הישירה ביותר עם האינסוף ברוך הוא, ממילים

תקיעות השופר חריגות . שחזור של אותה התגלות במעמד הר סיני, םבמובן מסוי, תקיעות השופר בראש השנה הן

, לפתע. תיבה רודפת תיבה, אנו רגילים לתפילות שהן מרוצה של מילים. מאוד בנוף הרגיל של התפילה שלנו

. מעשה שדורש מאתנו להיות בשקט ופשוט לספוג את הקולות, אנו נתקלים באקט שאיננו מילולי, בתקיעת השופר

קולות השופר מאפשרים לנו , בעולם שכל כולו מילים. לתרגל תחושת ריקון, המאזינים, פר מזמין אותנוקול השו

ולכל הפחות בלתי , להקשיב ולקלוט את ההתגלות בצורה שהכי קרובה להיות בלתי אמצעית, לפתוח קמעה

 . מילולית

 :הבנה זו מתקשרת לדבריו של ביאליק לקראת סוף אותה המסה

ובכולם . והשחוק, הבכיה, הנגינה: לשונות בלא מלים" לוה-עוד לא"אבל מלבד זה . ן המליםעד כאן על לשו

מבעבעים . ולא לסתום באים אלא לפתוח, הללו מתחילים ממקום שהמלים כלות". חי המדבר"זכה ה

 .הם הם עלַית התהום עצמו. ועולים הם מן התהום

לא תוכל לתאר אותם , ולו המדויקת ביותר, אף מילהש, כולם קולות שאינם מילים – הבכיה והשחוק, הנגינה

כחלק ממסורת רבת שנים של דרשות שונות ודימויים , הם כולם גם דימויים שניתנו לקול השופר. לאשורם

ולהיפתח לקול השופר כשהוא , אני מבקש לדלג מעל שלב הדימויים, ועם כל זאת. מגוונים לתרועות ולתקיעות

גם כאן , בדומה להתגלות בהר סיני; רשות ולפרשנויות השונות לקולות השופראין לי התנגדות לד. לעצמו

אך אני מציע להיענות . הפרשנות היא המאפשרת תיווך ומגע בין האינסוף לבין חיינו האנושיים והמציאותיים

 .לפני שאנחנו ממהרים להפוך אותו לקונקרטי, לרגע לקול הבלתי מילולי של השופר

הוא יכול להתקרב , אך מאחר שהכיסוי הזה הוא בלתי מילולי. גם השופר אינו אלא כיסוי, ואחרי ככלות הקול

 .לשאוף לאינסוף. יותר אל ההתגלות הבלתי אמצעית

 אביעד עברון

 
 תודה

 .ל"יעקב ז -בעלה תודה רבה ליהודית מוסנזון על תרומת סידורים עבור עזרת נשים לעילוי נשמת 

בכל עת בה מתפללים . היא עוד נדבך בהישארות הנפש ,"לעילוי נשמת"תפילה בסידורים שהוקדשו 

 . מתוך הסידור עולה זכרונו של הנפטר ברוחנו ותרומתו לקהילה ממשיכה גם לאחר פטירתו

 .יהי זכרו ברוך ונצור עמנו תמיד

 ועדת דת
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 דברים שנשאה שרה עברון בבית העלמין באזכרה לחברי הקבוצה 

יש מקומות שנוהגים ללכת לבית : "א בהלכות ערב ראש השנה"כפי שכותב הרמ, מקומנו כאן בסעד, מנהג המקום

ה בימים "משמעותו של המנהג היא הכרתנו שאין אנו עומדים לבדנו מול הקב(. 'תקפא ד ע"שו), "העלמין

 . וחלק ממרקם רחב ועמוק, חוליה המחוברת לשורשיה, אנו חלק מקהילה המשתרעת אחורה בזמן, הנוראים

לקו , בין קו ארבע ובו מבני המשק האחרונים, בשדות סעד, מידי שנה אנו נאספים כאן בבית העלמין הקטן שלנו

 . על הגבול בין מבנים לשדות, בקו חמש המוכר, בו נפרשים השדות, שש

ולהיכנס , הזדמנות להתבונן אחורה ולהבין, על הגבול בין מה שהיה למה שיהיה, מקום לימינאלי הוא מקום מעבר

כמו בני ישראל , כמו יעקב בחלום הסולם" לךלך "כמו אברהם ב, ים לימים שיבואועם כוחות חדשים ומוטב

במקום , ט"ח לתשרי ע"בין אלול ע, על גבולן של שנים אנו נאספים כאן. כך אנחנו כאן היום, במדבר במסע

 .לזכור ולהזכיר, להתבונן, ועוצרים, נויבו קבורים יקיר, בו נפרדנו בין חיים למתים, הגבולי

 . ל"ז עליזה גולדפדן ,ומחברה יקרה, ל"ז השנה נפרדנו מזקן חברינו אדו פולק. גבולו של הזמן וגבולם של חיים

, מייסדת המשחקייה בימים שמשחקים היו יקרים ומעטים, שלימדה איך להיות הורים, מטפלת פעוטים, עליזה

 ". עלים"שדאגה במסירות שבועית להדפסת , דוברת השפות, ואשת המזכירות הטכנית

 .פההקימה כאן את ביתה ומשפחתה וקיימה את הציונות בגו, עליזה עלתה מאורוגוואי

דור המייסדים . לכולנוואיש משפחה שהיה מופת , אוהב מוסיקה וציור, איש אשכולות, אמן המכונאות, אדו פולק

" אשרי יושבי ביתך"וקריאת , בשחרית ראש השנה" המלך"מנגינת , של הימים הנוראים" פס הקול"שלנו מעצב 

 . ן בלביאחרי תקיעת השופר חקוקים עדי

ח "תשעגם ב. ו ילדים ונחגגו שמחות רבותנולד, נישאו זוגות, ח הצטרפו משפחות"שעתב גם, כן. גבולן של שנים

 .ויוצא בראש מורם משנה מאתגרת, התמודד עם אתגרים לא קלים, המשיך המשק לצמוח

והחודשים , השנה המסתיימת. כמהים לשלום וחיים מלחמה: בנגב המערבי מול עזה, מקומנו, גבולו של מקום

לגדל , עד כמה יכולתנו לחיות בשדות הללו, המחישו לנו עד כמה שברירי הוא השקט שלנו ,האחרונים במיוחד

החיים על הגבול הנשרף . היא שברירית ומאוימת, צומחת ושמחה, ולחיות כקהילה תוססת, ללמוד תורה, ילדים

, והתמודדנו, שאבנו כוחות מדורות ראשונים, אבל דווקא בימים המאתגרים, והעשן הזה אינם קלים עבורנו

 .נתפלל לימים של שלום, בימים הנוראים העומדים בפתח נתפלל לשנה של שלווה וצמיחה. כראוי

חברי וחברות , בנות ובנים, הורים, חברות וחברים, נויונזכור את יקיר, נעמוד כאן, על סיפה של שנה חדשה

 . הימים שיבואו וניקח את זיכרונם ופועלם לתוך, שהיו בחייהם חלק מרקמתה של סעד, קהילה

 . ט"נתפלל יחד לשנה מבורכת תשע, ח"שלום לך תשע

 

 ..לקראת סוכות

 , המעוניינים לרכוש קישוטי סוכה שהכנתי במהלך השנים

 .מוכספים להכנת קישוטים לסוכה/או ניירות צבעוניים זרחניים

 6822622256 –בתיאום טלפני מראש , מוזמנים לפנות אליי לסדנא

 מרים צרפתי
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 ל"זבאזכרה לבני  גינזברג חנוך שנשא דברי זיכרון

 . חסרונך מורגש מתמיד, עכשיו כשהמשפחה הופכת לשבט. תנושנים שאתה לא א שלש –אבא 

 .שעל פיו כולנו הולכים, חסר לנו את הטון של ראש השבט המחליט

 .חלקם קטנים עדיין וחלקם גדולים יותר, תשעה שבטים נוצרו

ודווקא בזמנים אלו חסרונך . כל אחת דואגת לביתה ולקן שלה ולבן זוגה. ומתקדם בתחומוכל אחד הולך בדרכו 

 .מורגש מתמיד

 .ומעט זמן במונחי חיים, הרבה זמן במושגי חסר –שלש שנים 

. משפט שבחרתי לאמץ לחיי –" השתדל להיות איש, במקום שאין איש" –אחד המשפטים שהיו שגורים בפיך היה 

 .אבל מביא הרגשה טובה מאוד... משפט שעולה לי בהרבה זמן וזיעה

ובאמת רק בשנים האחרונות אני משתדל לעשות דברים  –" ובחרת בחיים" -עוד משפט שלך שלקחתי לחיי 

 .שגורמים לי להרגיש חי

נכנסת לוועדה . כת ושינית מבפניםפשוט הל, כשמשהו לא הסתדר לך. היית בשבילי דוגמא לאיש עשייה, אבא

 .המתאימה ועשית שינוי

וגג אתה היית מתמ. ובכל מקום אני רואה אותך... ומנסה לספר לה עליך, אני מסתובב בקיבוץ עם נועה בתי, אבא

ולתחושה הזו קשה לי . אבל זה כבר לא יקרה. נרגשת לראות פרחים בטבע, בפינת חי, ברפת. לראות אותה

 .להתרגל

 –ואני מוקיר ומודה לך על הערכים שחינכת אותי על פיהם , תה מלווה אותי בראשי כמעט כל הזמןא, אבא

 ...אהבת הטבע והארץ ויש עוד הרבה, סיוע לנזקק, עזרה לזולת, עשייה, ענווה, צניעות

סך הכול ואמרת לי שב ,יונס –שהייתה סמוכה לחאן , היית דתי וימני ואני זוכר איך עבדת ברפת בגוש קטיף, אבא

ורק בדרך כזו יוכל להגיע , חלומך הוא שכל בוקר יעברו הילדים הפלסטינאים וייקחו כל אחד שקית חלב קטנה

 ,ורק היום אחרי שקצת התעמקתי בנושא. אני למדתי מזה את חשיבות ראיית האחרו ,להאמין באדםידעת . שלום

 .אני מבין איזה דבר גדול זה היה

היכולת לברוא במציאות את  ואחר כך ,הסבלנות לשבת ולחלוםהייתה לך  .אההיית איש של חזון וברי, אבא

שינויים בקיבוץ , רפת קטיף :כדוגמה... )אז להבין ולהשתנותלמדת , ם לעיתים המציאות השתנתהגם א .החזון

 ('וכד

 ! ויהיה זה שכרך, להגשים ולממש את הערכים עליהם גדלנו, הלוואי ונזכה כולנו

 

 .בצרור החיים תהא נשמתך צרורה
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 הגיגים ורשמים – "ונתנה תוקף"המוסיקה שחיבר יאיר רוזנבלום לפיוט 

 
                   -(רוזנבלום)ל "אולי כיון שאדם ברוך ז. חייב להיות רקע דתי, ל"היה לי ברור שלמלחין יאיר רוזנבלום ז     

 .היה ממשפחת רבנים בירושלים

ולצקת לפיוט , לשיא התפילות של חגי ישראל -ברוחו -חרות לחדורשאדם חילוני נוטל לעצמו , אין זה דבר רגיל    

 .כאשר יש משכבר לחן מקובל ומוכר, לחן משלו, המרטיט ביותר

 .ונתן לו תוקף שאין בלתו, "ונתנה תוקף"הניגון של רוזנבלום כאילו שייך מיסודו ל, במקרה זה  

כפי שהוא , אך: מוצלחים יותר ומוצלחים פחות, שרוזנבלום כתב עשרות לחנים ללהקות ולבודדים, יש לציין    

כדי לקבל רעיון ללחן שיתאים לטקס האזכרה לחללי               , כי כאשר פתח את המחזור ליום הכיפורים, עצמו העיד

 .הזהבה את הכח הטמון בפיוט שנדלק ול  , הרגיש כאילו פגע בו ניצוץ –השיטה ממלחמת יום הכיפורים -בית

השיטה כמי שנפלו  –וככה ראה רוזנבלום את חללי בית , מת על קידוש השם, מחבר הפיוט, רבי אמנון ממגנצא    

כך הרגישו כל מי . תוך תאור מילות הפיוט בצלילים, והניגון נבע מאליו מקרבו, העם והארץ, על קידוש השם

 .למן ההאזנה הראשונה, נהשבין דברי התפילה לבין המנגי, ששמעו את החיבור המרגש והמתואם להפליא

:                 בשירים, בדרך כלל, כפי שיש - אין חריזה, "בתים"אין : בשיר או בפזמון במבנה המקובל אין מדובר כאן    

 .תוך הלימה מלאה, התוכן ספג לתוכו את הניגון. זוהי יצירה

החל בצליל . ותם הויכוח -יצירהשמעו את ה, שחלקם התנגד לאזכרה בעלת אופי דתי, השיטה-חברי בית    

כאן נוצר אתגר רציני . נדרך המאזין ונשאב לאוירה -(אוקטבה)במרווח בן שמונת הצלילים  –( כמעט)הראשון 

כך ניתן לעקוב אחר צלילי . תחנון ועוצמה גם יחד, (אוקסימורון)הנדרש לשלב זעקה רכה עם תפילה זכה , לחזן

לשמוע בברור את הרועה המאיץ בצאנו בצעד תימני קליל לדרבון , הדפדוף המצמית בספר הזכרונות הנורא

 .לקבל את גזר הדין, המלאכים הנחפזים בחרדת קודש לבוא למשפט

נשימה  -ולאחריו, בצליל גבוה הזועק למרום, משאיר רוזנבלום פתוח –" ותגזור את גזר דינם... "את המשפט    

מעבירין  –תפילה וצדקה , תשובה"כי , לשנות את גזר הדין, עוד יש בידך לתקן! עדיין אין זה סוף הפסוק: ארוכה

 "...את רוע הגזרה

 

 דליה דן

 

 

 

 

http://curvetube.com/Unetane_Tokef_Moshe_&_Zevi_Muller_%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%94_%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3_%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%95%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A8/lMg32x83Tr8.video
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 בריאהיותר החלטות חדשות לשנה חדשה ו! תתחדשו

 .שנה חדשה היא הזדמנות לחדש ולרענן גם הרגלים וליצור לעצמנו אורח חיים בריא יותר

ודווקא . כל שינוי חייב להתחיל בצעדים קטנים. התמדהשל , השינויים הכי משמעותיים הם תוצאה של עבודה

 . שינויים גדולים מחייבים לערוך אותם במתינות ובשלבים

וכך להצליח , שניתן לבדוק האם עמדנו בהם ,מדידים –יעדים שינויי הוא הצבת לאחד הכלים הכי טובים 

 .ולהשתפר

, עושים, יעד אחד וחריםב – ונהטבעית ונב, החלטות לתזונה טובה, יעדים תזונתיים בריאיםמציעה כמה 

 .לאורך השנה החדשהאת הבריאות  משפרים, ה"בעו, היוםאותו בשגרת  מתרגלים

 

 "השנה אני רוצה לאכול יותר ירקות" –  יותר ירקות. 1

, מערכות הגוףכל מכילים סיבים ונוזלים וקריטיים לבריאות , מינרלים ונוגדי חמצון, ירקות מלאים בויטמינים

הוספה של ירקות טריים . ועוד ועד חיזוק המערכת החיסונית, דרך בריאות השיער והעור, ממערכת העיכולהחל 

 .תשפיע על בריאותכם לטובה -ובכלל , תמצמם אכילה מיותרת, ומבושלים לתפריט היומי תיצור יותר שובע

 :מספר רעיונות מעשיים לחיים יותר ירוקים

 מספיק גם סלט פשוט , לא חייב להיות סלט גורמה. לטבכל ארוחה יש סהחליטו ש - שעת הסלט

העיקר שיש בארוחה שלכם ירקות  .גם צלחת עם ירקות חתוכים תעשה את העבודה מצויין. וקלאסי

 .טריים

  הכניסו עניין לסלט עם תוספות . מגוונים ומשביעים, סלט הוא כר פורה לשילובים מעניינים –גיוונים

קוביות ירק אפויות ( אורז פרא/קינואה/כוסמת ירוקה/גריסים)דים דגנים מלאים מיוח, כמו קטניות

רעיונות לסלטים משביעים ויפים תמצאו אצלי . זרעים וגרעינים, (קישוא/קולורבי/דלורית/בטטה)

 .אתרב

 ויכולים , מרקי ירקות הם תוספת קלה ומעולה של ירקות לכל ארוחה. עוד מעט מגיע חורף – מרקים

ארוחה  וזו כבר –קטניות למרק תוספת של גריסים או . ארוחת ביניים בריאה ומשביעהגם להוות 

 .מלאה וטובה

  בקלות. להכניס ירקות וירוקים אל תוך התזונהדרך מדהימה וטעימה  –בריאים וירוקיםשייקים ,

 !קל להתמכר. שווה לנסות. בטעם טוב ממש, במהירות

 

 "חות סוכרהשנה אני רוצה לצרוך פ" – פחות סוכר.  2

טרשת , הסוכר הוא ממחוללי מחלות קשות כמו סכרת, הרבה מעבר להיותו גורם להשמנה ולעלייה במשקל

אלו סיבות מספיקות בהחלט בשביל לצמצם ואף . ועוד רבות מתחלואות העולם המערבי, עורקים ואף סרטן

 ?איך. לחדול מלצרוך סוכר מעובד
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 אחרי . אחרי כשבוע כבר לא תחושו במתיקות הפחותה. במחציתצמצמו ? ממתיקים את השתייה החמה

   .תורידו הכל ובקלותעד שכבר  –עוד שבוע תוכלו לצמצם עוד בהמתקה 

  הגבילו את השתייה הקלה רק ? אוהבים שתייה מתוקה... על הכיסעול כבד על הגוף ו –שתייה קלה

ואחרי . בהמשך רק לארוחת ליל שבת. בהמשך צמצמו את השתייה בשבת רק לזמן הארוחות. לשבתות

 ...יש סיכוי מצויין שפשוט תוותרו עליה בכלל –כן 

 (אל תחזיקו בבית מלאי של מיצים ומוגזים. קנו בקבוקים ביחידות ולא בשישיות או במבצעים :טיפ)

 אפשר לרוב להוריד רבע כוס מהמתכון מבלי לפגוע . צמצמו כמויות סוכר גם במתכונים –תית אפייה בי

 .עשו ניסיונות וגלו את המינון המופחת והנכון. בטעמו

 לפעמים ... ובכל זאת. תהלא להכניס הבי. זה פשוט לא לקנותהכי טוב וקל  – ...?ומה עם השוקולד

  .שכמויות הסוכר בו פחותות, גבוהים מוצקי קקאו יזעם אחו, קנו שוקולד מריר איכותי... מתחשק ובא

  וגם כמויות השמן וסוג )אפייה בייתית תבטיח שליטה מלאה על כמויות הסוכר  –נשנושים ומתוקים

 . תמיד תמיד עדיף להכין בבית מאשר לקנות(. הקמח ושאר הרכיבים

מצב שהמישהו הזה יהיה ויש . אם יש בבית מישהו יאכלהרי . רק עוגה אחתו. אפו רק לכבוד שבת

 ...אתם

 

 "השנה אני רוצה לשתות יותר מים" – מים בשפע. 3

.  חוהעצבים והמ, העור, חילוף החומרים, שתיית מים משפיעה באופן ישיר על בריאות ותפקוד מערכת העיכול

 !כל כוס מים נוספת שנעניק לגוף היא בבחינת מתנה

 

 :רעיונות מעשיים שתוכלו לבחור להתקדם מהם

  ברכבת בקבוק בתיק. לידכם בקבוק מים ברכב! ים קרובים ובהישג ידמ בכל מקום תמיד –בהישג יד .

מים תמיד  –בבית על הספה או על השטיח עם הילדים  .בלימודים תמיד מים על השולחן/במשרד

   .ואז שותים ואין תירוצים. קרובים

  אחרי שזה יתקבע  .עם הקימה בבוקר (רצוי אף שתיים) קבלו על עצמכם שתיית כוס מים – טובבוקר

 . באמצע ובסוף היום, בתחילת –כהרגל יהיה מתבקש להוסיף עוד מים 

 שתו מים כפיצוי. הקפאין משתן וגורם להפרשת נוזלים. עוד כוס מים על כל כוס נס קפה שתו. 

 כשתגדילו את הכלי תגדילו כמובן גם . את קנקן המים, את הבקבוק האישי, את כוס השתייה -  תגדילו

 !ותשתו יותר –את כמות הנוזלים 
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 "ק לישנה אני רוצה לאכול במינון המדויה" – כמויות נכונות. 4

, לא רק שיש עודפי קלוריות מיותרים, מעבר למה שהגוף צריך וכליםכשא. אכילה מרובה יוצרת נזקים מרובים

וכמובן שהתחושה . בעאלא שגם משתבש בגוף המנגנון העדין והמופלא של רעב ושו. על כל מה שמשתמע מכך

  .היא בהחלט לא נעימה – כזו אכילההנלווית ל

 :הנה כמה רעיונות? מה אפשר לעשות

 לימוד . ים בריאים ולתקשורת נכונה עם הגוף ועם הרגשאכילה קשובה היא מפתח לחי – בקשב לגוף

אחת  כילהאשל אך בתמצות ממליצה על התחלה , אכילה קשובה הוא תהליך ודורש הסבר והדרכה

זה לא  .פשוט רק לאכול. פלאפון/שיחה/חומר קריאה/מחשב/ללא טלוויזיה, ללא הסחות דעת, יוםב

   ...רעב ולתאבוןך לה יעשה למה זומעניין ! ומרתקמעניין  באמת פשוט אבל זה

 הן מהחשובות שבהרגלי , לעיסה מרובה ותשומת לב לאוכל ולארוחה, אכילה איטית – בקצב הגוף

החליטי על . אחד מהיתרונות שלהן הוא שאפשר לשים לב מתי כבר הגעת אל השובע שלך. האכילה

 .עודיתן להרחיב את זה בהמשך בוודאי יהיה נ. יותר לאט מאכל אחדם סילועביום שבה  אחת ארוחה

 בא לך משהו. הגורמים לעודף משקל ולשיבוש מנגנוני הרעב והשובעמ אכילה רגשית היא –  רעב רגשי 

ואז למקם . עצם העצירה כבר שוברת את ההרגל! דבר ראשון לעצור? מתחשק לך איזה שוקולד? מתוק

!!! התוצאות מפתיעות? חזק והכרחי דחףכמה באמת ה – 1-11החשק על סרגל דמיוני של /את הדחף

 . התגברותמווסת ומאפשר , עצם הדיבור העצמי מחזק

. כשנותנים את הדעת על הדחפים והחשקים האלו הם מתגלים כדפוסים אוטומטיים ורגשיים

 ! ולשנות אותם לחלוטין על הדחפים האלומקבלים אפשרות ממשית לשלוט  –וכשלומדים כלים נכונים 

 

 .שינויים באורח החיים –שהם בעצם שינויים גדולים , חומים בהם אפשר לערוך שינויים קטניםיש עוד הרבה ת

 !בשינויים מבורכים, בהחלטות טובות, בשנה טובה! תתחדשו  .להחליט ולדבוק בו, העיקר למצוא רעיון לשינוי

 

  –סמיט  שחר

 ת קבוצות בתחומי התזונה הטבעיתמנחיועצת לאורח חיים בריא ו

 

  ישראל אליעוז -למרגלית שריד ולכל המשפחה מזל טוב להולדת הנין

 נכד למרב ורמי שריד, בן לשירה ויוסף מאיר

 איחולים לשמחה ולאושר

 הנינהלרבקה ידידיה מזל טוב להולדת 

 נכדה לציפי ומישאל חיות בת ליאיר ומוריה חיות

 !איחולים לשמחה ולאושר

 הנינהליהודית מוסנזון מזל טוב להולדת 

 ד"בת למרים וליעד ברח, ד"נכדה לתמר ואהרן ברח

 !איחולים לשמחות ולנחת
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  שעות פתיחה חגי תשרי -מזכירות טכנית 

 (מומלץ לשמור)

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 סגור     9
 ט"כ

 ערב ראש שנה

 סגור   11
 'א

 ראש השנה

 סגור     11
 'ב

 ראש השנה

 סגור    12
 'ג
 

 פתוח     11
 'ד

 יש קופה

 פתוח    11
 'ז

 יש קופה

 פתוח   11
 'ח
 

 סגור     11
 'ט

 כיפורערב יום 

 סגור    19
 'י

 יום כיפור

 פתוח     21
 'יא

 יש קופה
 סגור     21
 'יד

 ערב סוכות

 סגור   22
 'טו

 סוכות

 פתוח     22
 1311-12311'  טז

 יש קופה

 פתוח    21
 'יז
 

 פתוח     21
 'יח

 יש קופה
 סגור     11
 'כא

 ערב שמחה תורה

 סגור   1
 'כב

 שמחת תורה

 פתוח     2
 '  כג

 יש קופה

 פתוח    1
 'כד

 

 פתוח     2
 'כה

 יש קופה

 

 איילת – וחג שמחשנה טובה 

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

 תפילות בנוסח עדות המזרח בימים הנוראים

 .  בימים הנוראים" עדות המזרח"מניין בנוסח  -ה "גם השנה נקיים אי, לאור ההיענות המרשימה בשנים האחרונות

 .כל התפילות -יום הכיפורים. ערבית ושחרית בשני ימי החג –ראש השנה 

  .שעות התפילה חופפות לשעות התפילה במניין המרכזי

 המארגנים -אריאל סאסי וחגיב חכמון 

 

 הניןלערבה ומשה בן עמי ולכל המשפחה מזל טוב להולדת 

 בן לשלומית וסער עוזי, נכד לשלומית ומשה עוזי

 !איחולים לאושר ולנחת

 מזל טוב לנישואי הנכדה, ללאה ומשה גולן וכל המשפחה

 שחרל "בתם של רחל ודן אניקסטר עב - מנור

 !איחולים לשמחות ולנחת

 הנינהלרותי ואורי יערי מזל טוב להולדת 

 נכדה לאבישי וחני יערי בת להדר ומאור כהן

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 סיום ומחשבות לעתיד, סיכום - ש"חומ

תודה רבה לחני שלקחה על עצמה . ש וכעת ביקשה לסיים"בשנתיים וחצי האחרונות חני לכר ריכזה את צוות חומ

שהיוותה כתובת לצעירים וכעת הרחיבה את עבודתה למשרה מלאה כרכזת שירות לאומי של , את ריכוז הצוות

 !רבהבהצלחה . בעלי צרכים מיוחדים

צעירים הנמצאים בשלבים השונים של חייהם ומכאן גם הצרכים  311מונה יותר מ " ש"צעירי חומ"קהילת 

אנו חשים שיש לבדוק את היקף העיסוק ואת תחום האחריות על , עם הזמן, כמו כן. השונים והמגוונים  שלהם

וגם , ה מהצעירים ענו על השאלוןהרב. משוב לצעירים ומשוב להורים, לפני כשבוע שלחנו בווטסאפ. קבוצה זו

עם סיכום !  זהו שאלון קצר ! מוזמן מהר לענות עליו, מי שרוצה להשפיע וטרם הספיק. מספר הורים לא מבוטל

. ש"ננתח את הצרכים ונגבש הגדרת תפקיד לריכוז צוות חומ, והמטרות העומדות בפנינו, התשובות של העונים

ונקווה לקבל הצעות מהמעוניינים , ז נפרסם את הגדרות התפקידא. מניחה שהתהליך יסתיים לאחר החגים

 .  לעשות את התפקיד החשוב והמשמעותי הזה

. עברנו עליו והכנו הצעה לעדכונו,  נחום ואנוכי, הבנו מהשטח שיש לעדכן את נוהל חומש וחני, בשנה האחרונה

ם לציבור למתן הערות נוספות טרם וכעת מפורס, פ ההערות"תוקן ע, נדון בהנהלת הקהילה, הנוהל המעודכן

מי שרוצה . עותק מודפס נמצא אצל יהל וניתן לקחתו. הנוהל המעודכן נשלח לכל החברים בקהילנט. ההחלטה

תוכלו להעיר דרך חזרה אלי . מוזמנים לקרוא ולהעיר. יכול לשלוח לי הודעה במייל, לקבל באופן אישי למייל שלו

אנו מודעים לכך  .לאחר מכן נתקדם לאישור סופי . קליטה. של ו. ד.ונח בתאו בדף שי, למייל האישי, בקהילנט

מקווים . שזוהי קבוצת העתודה שלנו בסעד ורוצים לעשות את הטוב והמתאים כדי לשמור על קשר טוב עם הבנים

 ! לשיתוף פעולה

. חבילות לחיילים שלנואת ה גולן ולמרב דנין שממשיכות להכין בשמחהאני רוצה להודות לאחינעם , בהזדמנות זו

 ! תודה בשם כולם

ת /עד לבחירת מרכז, לקחתי על עצמי את הריכוז של הצוות, ש"קליטה שאחראית על חומ. קיד ובמסגרת תפ

מסיים , אם מישהו מכם מסיים מסלול. יכולים ליצור איתי קשר במייל או בטלפון, הורים וצעירים. ש חדש"חומ

זה ימנע טעויות ונוכל להתייחס כראוי למי . כדאי ליידע על השינויים הללו, כללכ. מתגייס אנא יידעו אותי, שירות

 .שצריך

מוזמנת , וצריכה עזרה, טיול כלשהוא/אם יש קבוצה כלשהיא המעוניינת להתארגן למפגש. עונת החגים מתקרבת

תגיע הודעה , גשעל מקום המפ 03.71צ מפגש עם הרב ארי בשעה "יערך אחה, של ראש השנה' ביום ב. לפנות אלי

  .נפרדת

מי , ב שכבר החלו כל אחד ואחת את מסלולו האישי"בוגרי י, אנו מקבלים בברכה את קבוצת הצעירים החדשה

 ! ש"וברוכים הבאים לקבוצת צעירי חומ, בהצלחה רבה לכולכם. מי בשנת שירות או במכינה, ל"בצה

 והנהלת הקהילהש "בשם צוות חומ. מתוקה ל

 ונעמי אסולין שסיימו שירות לאומילהדר קאופמן  

 ל"יותם רועי ונריה גינזברג  שהשתחררו מצה, מריסול אלפסי, לטליה וידס

 מאחלים לכם נחיתה רכה באזרחות והרבה הצלחה בהמשך

 צוות חומש וקהילת סעד
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 גזר

 .סיים פתחיה את עבודתו בגזר סעדם לפני כשבועיי, שכבר דווח לציבור כפי

 . זמן הניהול המושקע בגזר גדל משמעותית, מאז

בבחינת , דירקטוריון תאגיד האחזקותדירקטוריון הגזר ו ,בגופי הניהול השוניםם אנו עסוקי, כפי שעדכנתי

כאשר הקמנו את תאגיד הגזר  האם המבנה הארגוני עליו החלטנו ,הכוונה היא לבחון ולהחליט. המבנה הארגוני

 .או שמא יש לערוך בו ריענון או שינוי, נכון גם לעת הזו,  שניםשלש לפני כ

 .נעבור לשלב הגדרת התפקיד וגיוס המנהל הבא ,  יתןרק לאחר קבלת החלטה מושכלת ככל הנ

אנו , ובשיתוף פעולה מלא של כלל המנהלים והעובדים בגזר , באחריותי ל השוטף של הגזר הניהו, עד אז

 .ממשיכים הלאה

הנבנית במשותף עם חברת השיווק , כאשר השלב הראשון הוא תוכנית השיווק, אנו עוסקים בתכנון העונה הבאה

 .תוצרת הנגב, שלנו

 .ל פרטיה לעונה הקרובהעל כלולאחריה בניית תוכנית הייצור והעבודה ת תוכנית המזרעים קביע, השלב הבא הוא

 .המלאכה רבה ושותפים לה כלל חברי הנהלת הגזר

 .לצורך שיפור היעילות והגדלת התפוקה והגמישות ,התוכנית תכלול גם השקעות מינימליות

,  דרך בית האריזה,  החל מהשדה: בכלל הגזרות, מבנה העלויות שלנוק במולא נוכל להתחמק מטיפול ע, כמו כן

 .לשפר ולקדם את העסק בו השקענו את מיטב כספנו, בכדי לייעל כל אבןעשה מאמץ להפוך נ. וקהמטה והשיו

שומן יקדם את הגזר וישפר את תוצאותיו יאשר י,  נקבל החלטות נבונות ונכונות', שבעזרת ה, אני מאמין

 .העסקיות

 .ברגשות וכסף ר , מעורבים בו אנשים רבים. פשוט כללעוברים בגזר איננו שאנו התהליך 

 .אני מאמין שהתהליך מוביל אותנו לעבר שיפור והצלחה. את תוצאות השנים האחרונות כולנו יודעים

ל להתחייב שכלל התהליכים אך אני יכו,   יכול להבטיח הצלחה בכל מדד ובכל תחום בו אנו עוסקים ינינלצערי א

 .להסכמות והחלטות בגופי הניהולדיונים משותפים ורחבים והגעה ,  העמוק חשיבהנעשים לאחר ,  הנעשים

עליהם ודרכם ומשענות  נראה הרבה נקודות חוזק ,  סביבאך אם נסתכל ,  סביבנובעולם הגזר עדיין גועש  "ים"ה

 .ניתן להתבסס לקדם ולהתקדם

 

 סיכום חציון

חות "וכלל הד ,  בשלב זה. הונח על שולחן ההנהלה 8142סיכום ראשוני של ששת החודשים הראשונים של שנת 

 . נמצאים אצל רואה החשבון לצורך בקרה

 .נושאבברה או אסיפה ייעודית בערב הס ציגונכין את החומר ונ , כאשר הם סקורים ובדוקים,  מיד עם קבלתם

רוב הענפים יעמדו . לה שקדמומשמעותית מהשנתיים  ותה לומר שתוצאות שנה זו יהיו טובניתן בזהירות הראוי

בצורה  "למשוך את העגלה"עוד רבה הדרך ויש להמשיך ו. ו בבסיס תוכנית העבודהביעדים ובתוכניות שהצבנ

 .תוצאות טובותנסיים את השנה הזו ב' ה אך נראה שבעזרת, .נבונה
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 כל סוף הוא התחלה חדשה

 .תקופה מסתיימת ומיד מתחילה לה תקופה חדשה. הוא זמן מיוחד  חדשה סופה של שנה ותחילתה של שנה

 תומר נכנס קיבוץ מסתיימת לה תקופה בה נחום משך והוביל את הקהילה ומעכשיו ת הבמסדרונות הנהלגם 

 .וימשיך בדרכו שלו למשוך ולהנהיג את העגלה הקהילתית

 .איחולי הצלחה לתומרלצלנו את הרמת הכוסית של קומת המשרדים להכרת הטוב ואמירת תודה לנחום וינ

 :ברכתי את נחום בהםים תכם בחרתי להביא חלק מהדברברשו

 

 .זה אירוע משמעותי -בעידן המתחדש בו אנו נמצאים,  קהילהכמנהל שנים  חמשפה של תקולסכם 

זכינו בכך שההנהגה  –זכתה , הקהילה שלנו ,  הקהילה המיוחדת הזו, על שלל רבדיה וגווניה , ילת סעדקה

 .הקהילתית היתה בידיים שלך

ם המיוחדים של כל אחד ואחת מתן אוזן קשבת לצרכי ,  בין תתי קהילותשל בניית גשרים  תקופות מורכבות

 .בנועם הליכות ובסבלנות המאפיינת אותך, בכל זמן,  מאתנו

דברים שאפשר להבינם הוא השמיע  ,כאשר משה רבינו החל בנאומי ההכנה לכניסה לארץ , בתחילת ספר דברים 

 ".כה אשא לבדי טרכחם ומשאכם וריבכםאי"ולאחר מכן " אוכל לבדי שאת אתכםלא " :כתוכחה

איכה מגילת לו במנגינת את התוכחה וקוראים פסוקים אעוד ימים מעצ אנחנו, בקריאת התורה ציבור 

 .המפורסמת

 .ניתן ללמוד מהם על יכולותיו של מנהיג –ניתן ללמוד מהם גם דברים שאינם תוכחה  , נתבונן בעומק הדבריםאם 

 . "היות לבדל"של  מציאותמשה מפרט את ה

יע לו היותו שופט יחיד והצורך בהקמת מערכת היררכית כפי שהצב, תרחש על פי תיאור זההאירוע הראשון ה

 .האצלת הסמכויות הצליחה, באירוע זה. יתרו בספר שמות

כלב בן יפונה ויהושוע  –אירוע בו האצלת הסמכויות לכאורה נכשלה ורק הקומץ , שליחת המרגלים, השניבאירוע ו

 ."לבד"הם אלו שהיוו את ה , הם אלו שהצליחו-נון בן

 ."לבד"לבין ה "ביחד"יש כאן השילוב שבין ה

לבין זמנים בהם יש משמעות , צםאו בצוות מצומ ן זמנים בהם החלטות מתקבלות לבדהנהגה צריכה להבחין בי

 .תרון להרחבת מעגל מקבלי ההחלטותוי

 . ות ניהול זה לא צוות מנהיגותצו. זה הרבה יותר מזה,  מנהיג זה לא רק מנהל

 . אורות דרך – "אורות גבוהים"מנהיג הוא איש של 

 .צוות ניהולי הוא צוות שעולה מעלה לאורו של המנהיג

 

 "חותך" לעיתיםים ומשתף במעגלים רחבלעיתים  -רך השנים לשלב את תכונות המנהיגהשכלת לאו , נחום

 .כ מאמין"אתה כ והכל לאורה של הדרך בה,  בהחלטות של בודדים

 .המון הצלחה באתגרים החינוכיים העומדים לפניך

סיונך וראייתך אל מול הסוגיות המורכבות והמשמעותיות שאנחנו עדיין נדרשים להם ילא נוותר בקלות על נ

 .בשנים הקרובות

 .וברכת הצלחה בכל מעשה ידך המון הערכה 

שנה , " אוצרך הטוב לנו תפתח"שנת  –נאחל ברכת שנה טובה לכל בית סעד , בהזדמנות זו של עלון אחרון לשנה זו

 שבת שלום ושנה טובה. לברכת שמים לרוב' בה נצליח בכל מעשי ידינו ונזכה בעזרת ה

 כרמל הלפרין
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 משולחנו של מנהל  הקהילה

 .  והאמת שאני מתרגש, יום אחרון בתפקידי כמנהל קהילה ואגודה 

 .זה סמלי מאוד-אין ספק שלסיים תפקיד עם סיומה של שנה 

 ".הולך ברגל"זה לא , ט"ד ועד ערב ראש השנה תשע"חמש שנים בדיוק מערב ראש השנה תשע

אותם אשתדל להביא בפני )בקצירת האומר ומבלי להיכנס לסיכומים מפורטים התלבטתי מה נכון לכתוב לעלון חגיגי זה 

בה הצגתי את ,  ג"תשע –ק תזריע מצורע "במוצש, ומצאתי את עצמי חוזר לדבריי בפני אסיפת החברים, (הציבור בהמשך

 :מועמדותי בפני הציבור ובה נבחרתי לתפקיד

הנני העני ממעש "ובכל זאת אני מוצא לנכון לפתוח ב, הלמדינתנו ולא ערב ראש השנ 16 -ערב יום העצמאות ה"

בבואו לפני , יחד עם הענווה הנדרשת מהשליח, החוזה הזה של שיתוף הפעולה בין השליח לציבור". נרעש ונפחד

 ."י המפתח לכניסה לתפקיד ציבורייהם בעינ, הציבור

 .חוסר מעש יכולה להישמע כהודעה על, "הנני העני ממעש"בסופה של תקופה האמירה 

בפרשת , אני מרגיש שאני יכול להשתמש בפרפרזה על מילות הפרשה שקראנו בשבת שעברה, ה ובצניעות המחויבת"ב

 :הביכורים ולהגיד בשמחה ובסיפוק

ה' ר, ִהנֵּה אני מביא את ְפירות עמלי, ְוַעתָּ ה ִלי -ֲאשֶׁ אני בכל  שמח. ואני מניח אותם לפניך ולפני הקהל הקדוש הזה'; ד, נַָּתתָּ

 .'הפרטי והציבורי, הטוב אשר נתת לי ולביתי

כמובן שהטנא הזה התמלא בזכות רבים וטובים ולכל אלה אני חייב תודה גדולה על השותפות והעשייה הברוכה איש איש 

 .כפי פועלו

של טורח מרכזי הוועדות וחברי ההנהלות השונות מראשון ועד אחרון וברשותכם ב, תודה גדולה לכל בעלי התפקידים

 .לא אמנה אותם בשמות, הציבור

נפלה "ויהל ש, שחר סמיט שסללה את הדרך ביכולותיה המיוחדות: תודה גדולה למנהלות המשרד בחמש השנים הללו

 .ומי ייתן ונשכיל לשמר אותה כאן איתנו, הישר מהערבה" עלינו משמיים

הם , בד בראש הפרמידה והשותפים המעטים שאתךזה לא פשוט להיות שם ל, כן. תודה מיוחדת לחבריי בהנהגה הבכירה

 .מפתח גדול להצלחה

 .לכרמל ולאורן ברנע, לרענן, לזבולון , לחלופ , אז תודה לבוקי

לא ברור אם , שללא תמיכתה והליווי הצמוד, תודה מעומק הלב למשפחתי התומכת והמפרגנת ובמיוחד לאשתי היקרה

 . שמחה הייתי מסיים חמש שנים ובוודאי שלא עם אותה

ובחלק לא , ותודה אחרונה ליושב במרומים על בריאות הנפש והגוף ועל שנתת לי כח לצאת לעמל יומי בקהילה כל בוקר

 .גם לחזור הביתה עם סיפוק בלב, מבוטל מהימים

 

 :עוד אמרתי באותה אסיפה
 

עין "אני רוצה להתפלל ולקוות שנשכיל להתנהל בקהילתנו כשה". עין הטובה"קראנו בשבת בפרקי אבות על ה"

 ".שנקפיד לראות את חצי הכוס המלאה ונדע לפרגן איש לרעהו ללא חשבונות. מנחה אותנו" הטובה

 

אשר בסופו של דבר יניע יותר , י בריאי חייב להיות חלק משיח קהילתינושא הכרת הטוב והפרגון בוער בעצמותיי ובעינ, אכן 

 .מכל דבר אחר את אנשי הקהילה להיות שותפים במעשה ולא רק בדיבור ביקורתי

 

 :בסוף דברי באסיפה  אמרתי

אזכה לעמוד כאן בסופה של תקופה , פתחתי בתפילה מימים נוראים ואני רוצה לסיים ולאחל לי ולכולנו שבמידה ואבחר"

ומלווים  בלי פגעויום טוב היה עושה בצאתו בשלום (: "להבדיל)בכהן גדול בצאתו מן הקודש  ויתקיים בי כפי שהתקיים

 ".אותו עד ביתו

אולי )שהגעתי לזמן הזה ואני אכן עומד כאן בסופן של חמש שנים בתחושה של יום טוב על שיצאתי בלא פגע ' אז ברוך ה

 .ואל היעד הבא שעדיין לא ידועובתחושה שהקהילה מלווה אותי עד ביתי ...( בשריטות קטנות
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 .יתיישב תומר על כיסא מנהל הקהילה והאגודה ויחל את דרכו שלו(  61.90.61)צום גדליה  –בתשרי ' ג, ביום רביעי הבא

לא סתם באתי . וטוב שכך,  אנחנו מסיימים שלושה שבועות של חפיפה וכמובן שקצרה היריעה מלהעביר את הכל -תומר 

אתה לא נכנס לנעליי אלא מגיע עם ". 'אתה נכנס לנעליים וכד"ול סנדלים ומנעתי את הקלישאות של בימי החפיפה נע

 .הכישורים והמרץ שלך ואני בטוח שתסלול את דרכך אט אט אל לב העשייה הקהילתית הברוכה שלנו, היכולות שלך

 ! נוהצלחתך הצלחת, ברכת הצלחה גדולה לך                                     

 

 : מספר נקודות

    116:411::96: טלפון:  דרכי התקשורת עם תומר .6

 . smazkir@kv-saad.org.il: או במייל של מנהל הקהילה כפי שהיה

 .בתפילה גדולה ובתקווה שאוותר חסר מעש, י "ר צח"עד לקבלת החלטה אחרת אני אמשיך לתפקד כיו .1

 . בשבועיים הקרובים אסיים לטפל בסוגיות שהתחייבתי לסיימן ולא להעבירן הלאה לטיפולו של תומר .4

התקשרו ליהל במשרד והודיעו לה על . מחכים לכם מתנדבים יקרים –נאמני מסתורי אשפה  .:

 .ותודה לאלה שכבר פנו. התגייסותכם למשימה קטנה וחשובה זו

ניתן לפנות , אם נפלה תקלה ולא קיבלתם את השי. ולק לבתיםח( דבש ולוח שנה)השי לכל אנשי הקהילה  .6

 .ליהל במשרד הקהילה אחרי החג

 

 .לפני אדון כל, כיחיד וכציבור, שנזכה שיעלו תפילותינו לרצון

 של עשייה ברוכה מתוך בריאות ושמחה, שנה טובה

 נחום 

 

 

 

 

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

 הבעת תודה

 .שקיבלנו חמה כך -הכל הפנים קבלת על הלב מעומק להודות רצינו החדשה השנה לקראת

 .עודו ...האכפתיות ,  ההתעניינות ,  החיבוק,   השוקולדים ,  הפירות ,  העוגות

 .הכנה הערכתנו את להביע המקום שזה חשבנו לכן ,  לכולם באופן אישי להודות הצלחנו לא

 ניימן משפחת                                                                                                 לכולם טובה ושנה תודה תודה

 

mailto:smazkir@kv-saad.org.il
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 מתנה לאחר שנים רבות

שהגיע לחיפה באוניה  ממרוקו , אומץ בקיבוץ שלנו ילד בשם אלי סבג, יםלפני למעלה משישים שנ

 .ל"ץ ז"א וקותי כ"ונקלט אצל משפחת לאה תבדל, עם מזוודה מעץ

 .הם גידלו אותו כבן וקותי גם הכניס אותו לעבודה במסגריית סעד של אותם ימים 

שהכינו אותו לחיים בארץ כך על ,  מאד לטובה , ץ בפרט"אלי זוכר את הקיבוץ ואת משפחת כ

 .החדשה

עקיבא ומייצר סבונים שונים -שנמצא באור" פלומה ים המלח"לימים הקים אלי סבג מפעל בשם 

 .ל"אותם הוא משווק בארץ ובחו, ותכשירי קוסמטיקה

ל כאשר שיווק עבורו יריעות שרינק תוצרת סייפן אלי קראוס שלנו פגש אותו לפני זמן קצר במפע

 .לעטיפת הסבונים

שלח לנו אלי סבג , וגם בעקבות המצב הקשה שחווינו בעוטף עזה הקיץ,לאות תודה והערכה 

 .ואלו נמצאים בתיבות הדואר של החברים, במתנה סבונים ממפעלו

לאלי סבג ומשפחתו  שנת שלווה ופרנסה טובה, תודה רבה בשם כל חברי הקבוצה ושנה טובה

 .מחבריי סעד

 חגית רפל

 

 

 

 

 

 הניןלרכטי והנזי ברנהרד ולכל המשפחה מזל טוב להולדת 

 נכד לגילה ואמיר ברנהרד בן לחווי ואפק ברנהרד

 !איחולים לשמחות ולנחת


