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דבר†המערכת
מאת∫

מנהל†מרכז†תרבות†דתי
נוה†שאנן¨†חיפה

בפתחה†של†שנה†חדשה†זוהי†הזדמנות†לאחל†ששנת†תשע¢ח†הבאה†עלינו†לטובה†תהיה†שנה†של
התחדשות ועשייה†מבורכת¨†שנה†של†התבוננות¨†התרגשות†גם†מהדברים†הקטנים†שאולי†כבר
Æנעשו†מובנים†מאליהם¨†שנה†שבסופה†נביט†לאחור†ונסתכל†בסיפוק†ובשמחה†על†כל†פועלנו

Æאני†מזמין†אתכם†להנות†משלל†הפעילויות¨†החוגים†וההרצאות†המתקיימים†במרכז†במהלך†השנה
¢תכלה†שנה†וקללותיה¨†תחל†שנה†וברכותיה¢

שנה†טובה†ומתוקה°
Æניר†שער†וצוות†המרכז

למדני¨†אלקי¨†ברך והתפלל
על סוד עלה קמל¨
על נגה פרי בשל¨
על החרות הזאת∫

לראות¨†לחוש¨†לנשום¨
Æלדעת¨†לייחל¨†להיכשל

למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל¨
לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום¨

Æלבל יהיה עלי יומי הרגל
             †††††††©לאה גולדברג®

הבדלה†ושכרה†≠†שושי†דנה∏±
±πימי†אלול†וחגי†תשרי†≠†מוריה†שפירא

מיומנו†של†ניר†שער†≠†מנהל†המרכז≥≥≠∞≥
מהנעשה†בממלכת†הילדים†≠†שרית†כהן¥≥
≤μמאוחדת†קובעת†שיא†חדש†≠†קופ¢ח†מאוחדת
ברכת†כהנים†≠†משפß†דויטש∂≥
לא†עליך†המלאכה†לגמור†≠†יוסי†אופיר∏≥
≥μתודה†לשושנה†יציב†≠ניר†שער
ספרים†חדשים†בספריה†≠†יחזקאל†וייג∏≤

דבר†המערכת≤
ברכה†לחג†≠†ראש†העיר∑¥
μברכות†לחג†שמח†≠†שי†בלומנטל†´†אורי†בלום
תודות†למרצים†≠†אפרת†ברלינר†´†שרה†זלצמן∂

ודינה†מצליח
השופר†והענווה†≠†הרב†ד¢ר†אליהו†בלום∏

π≠±∞ברכות†ואיחולים
חודש†תשרי∫†מאנטיביוטיקה†לוויטמנים≥±

≠†הרב†ד¢ר†יוסי†שטמלר
פתחי†תקוה†בצבת†הסתירות†≠¥±

הרב†ד¢ר†אליהו†רחמים†זייני†שליט¢א
לשאת†דברים†≠†יהונתן†אופיר∑±≠∂±
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ברכת†ראש†העיר
מר†יונה†יהב
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מאת∫†שי†בלומנטל

ברכה
לראש†השנה

חזßßל†קראו†להרהורים†הללו∫†ßßתשובהÆßß†אנו†עשויים†להירתע
מהמילה†הגבוהה†הזוÆ†אבל†לא° זה†לא†מושג†ערטילאי†מן
העבר†הרחוק†ששייך†לאנשים†שאינם†מוסריים†לגמרי†או
לחילופין לצדיקים˚גדולים†המשתדלים†להקפיד
על†מצוות†קלות†כחמורותÆ†התשובה†שייכת†לכל
Æזה†תנועת†נפש†רלוונטית†השווה†לכולנו†Æיהודי†ויהודי
אם†אנחנו†חשים†ומעצימים†אותה†היא†תרומם
אותנו ותחולל†את†השינויים†שבאמת†נרצה†בהם
מתוך†התמודדות†ומודעות†לזכך†את†תכונותינו†כל
̈†ראש†השנה†ממשמש†ובאÆ†אנו†מקבלים העתÆ אכן
אותו†בשמחה¨†כי†הוא†נותן†לנו†את†הכח†לשנות¨
לחדש¨†לשוב†להתגעגע†לזמן†אחר†מעל†השגרה¨†לזמן†טהור¨
לזמן†בין†השמשות שנזכה†כולנו†לשנות†לחדש†ולעשות†למען
הקהילה†החשובה†קהילת†הציונות†הדתית†בנוה†שאנן†למען

Æהעיר†חיפה†ולמען†מדינת†ישראל

כתיבה†וחתימה†טובה
שי†בלומנטל

חבר†מועצת†העיר†חיפה

קהילת††נוה†שאנן†היקרה
ראש†השנה†ממשמש†ובאÆ†הוא†חוזר†אלינו†מידי†שנה†במלוא
הודו†והדרוÆ†איתו†מגיעים†הרהורי†המחשבה†של†מאפייני†זמן

התפר†של†סוף†שנה†והתחלת†שנהÆ†זמן†שלא†שייך
לאף†מסגרת†זמן†או שמא†שייך†לכל†מסגרות†הזמן¨

Æמעין†בין†השמשות
ריצת†החיים†עומדת†להיפסק†לזמן†ארוך†יותר†מכל
Æמיממה† †יותר †קצת †שנמשכים †חג †או שבת
°øאיך†מתחילים†לתקן¨†והרי†יש†כל†כך†הרבה†לתקן
מה†חשוב†יותר†לתקן†ומה†חשוב†פחותø°†שאלות
אלו†מטרידות†אותנו†מי†פחות†ומי†יותרÆ†כל†יהודי

בעומק†ליבו†וחינוכו†מבין†שהטוב†הישר והמוסרי†הוא†קלף
מנצחÆ†לא†תמיד†הוא†מודה†בזה¨†כי†שטף†החיים†ולחצם†מביא
Æאותו†למחוזות†התמודדות†שלפעמים†נופלים†ומועדים†ברשתם
†רוצה†לשנות†הרגלים†רעים¨†מחשבות ותכונות כל†יהודי
שגורמות†לו†אי†נחתÆ†את†חלקן†הוא†מצליח†לשנות†לגמרי
וחלקן†האחר†הוא†משנה†קמעאÆ†אם†אנחנו†מרגישים†את
תנועת†הנפש†המתוארת†לעיל¨†זה†הסימן†שאנחנו†נמצאים
בדיוק†היכן שהקבßßה†רוצה†שנהיה†לפחות†בתחילת†שנה°

ברכה†לשנה†החדשה†Ø†אורי†בלום¨†מנהל†אגף†התרבות
חברים†יקרים¨

הפעילות†הקהילתית†בחיפה†מהווה†חלק†חשוב
Æחיפה† †בעיריית †התרבות †אגף מפעילות

זהו†בעצם†הדבק†המחזיק†אותנו†יחד≠בשכונה¨
Æבבית†הספר†ובגני†המשחקים

היכולת†להנות†מפעילויות†שונות¨†בין†אם†מדובר
בתרבות¨†ספורט¨†או†פנאי¨†במסגרת†הקהילה

הגיאוגרפית†בה†אנו†חיים†≠†מהווים†גורם†מחבר†ומאחד
Æבין†התושבים

אנו†רואים†בפעילות†זו†שירות†חשוב†לקהילה¨†אשר†מייצרת
†הקפה †לבית †או †לעבודה †מעבר †ושיחה †מפגש מקום

Æהשכונתי

במרכזים†הקהילתיים†ובמרכזי†הנוער†נוצרים
†לטובת †חדשים †ורעיונות †חברויות קשרים¨

Æהשכונה†ותושביה

אני†מזמין†אתכם†להגיע†ולהנות†ממגוון†פעילויות
Æהפנאי†על†יד†הבית

בברכת†שנה†טובה¨
Æאורי†בלום¨†מנהל†אגף†התרבות†††††††††††††††
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מאת∫
אפרת†ברלינר¨

שרה†זלצמן†דינה†מצליח

תודות†למרצים

Æבפרוס†עלינו†השנה†החדשה אנו†מודים†לכל†המרצים†שכיבדו†אותנו†והקדישו†מזמנם¨†לתת†שעור†בשבת†אחה¢צ

אנו†מאחלים†לכולם†שנה†טובה¨†כתיבה†וחתימה†טובה¨†שנה†של†שלום¨†ביטחון¨†אושר†ושמחה¨
Æלכם†ולכל†בני†ביתכם

Æיישר†כח†ותודה

בברכה†המרכזות
שרה†זלצמן††דינה†מצליח

¢אמונה¢†ומרכז†תרבות†דתי

המרצים∫
הגבß†אביקם†דבורה¨†הרב†אלדר†שלומי¨†ד¢ר†אררט†ניסן¨†הרבנית†בלום†יעל¨
†פרופß†דנה†נסים¨†ד¢ר†וילנר†יוסי¨†ד¢ר†ולדמן†אריה¨†הגבß†ורמשטיין†רחל¨
†יציב†יצחק¨†ד¢ר†לוי†יעקב¨†ליכטרמן†חיים¨†מאלי†אסף¨†משען†עופר¨

השופט†נאמן†אריה¨†ספראי†מיכאל¨†פיזם†חנניה¨†הרב†פינקלשטיין†אהרון¨†פכטר†רון¨†פרבר†יאיר¨†פרידמן†ישראל¨
פרופß†קלנר†מנחם¨†הרב†קפלן†יפתח¨†הרב†רונס†אסף¨

השופט†בדימוס†שווילי†יעקבי†יצחק¨†הרבנית†שטמלר†שמחה

ברכת†שנה†טובה†ותודה†לעירית†ואבי†שמחון†על†העזרה†ושיתוף†הפעולה

השנה†שהסתיימה†עברה†בכיף†עם†פעילויות†והרצאות†שהשאירו†טעם†של†עוד†ובהשתתפות†יפה†של†תושבי
Æהשכונה

אנחנו†בפיתחה†של†שנה†מלאת†עשייה†והנאה¨†פתחנו†עם†אבשלום†קור¨†בשבת†מוצלחת†וסוחפת†של†סיוון†רהב
Æמאיר†ובערב†שירה†וניגונים†לכבוד†הימים†הנוראים

Æבין†המרצים†שיגיעו†אלינו†ישנם†אבשלום†קור¨†אריה†יצחקי¨†יחיאל†הררי†ועוד†רבים†וטובים
Æבשם†הנהלת†המרכז¨†בשמי†ובשם†כל†המשתתפים†תודה†לכל†המרצים†שליוו†אותנו†השנה†במועדון†הגמלאים
תודה†מכל†הלב†על†העשייה†והרצון†לתתÆ†שהפכו†את†הבקרים†למעניינים†יותר†ומעשירים†וכל†זה†בהתנדבות

Æונתינה†מכל†הלב

Æעצר† †ואביהו †ורמשטיין †אגי †רחל †כץ¨ †בנצי †פרידמן¨ †ישראל †גיאת¨ †אביחי †ד¢ר רחל†אררט¨
ישיב†לכם†הß†כגמולכם°
Æתודה†רבה†ויישר†כח

Æלפרטים†נוספים†על†הפעילויות†במרכז†מוזמנים†לפנות†למזכירות†ולהתעדכן†במיילים
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מאת∫
הרב†אליהו†בלום¨

רב†בית†כנסת†רמב¢ם

השופר†והענווה

לחברי†הקהילה†היקרים†שלום†וברכה¨
אנו†נערכים לקבלת†השנה†החדשה†ומתפללים†שתהא†זאת†שנה

†שנת†בריאות¨ †וחוזקה¨ †שנת†עוז †תהא†זו טובה†ומבורכת¨
Æשמחה†ושלום†לנו†ולכל†עם†ישראל

ראש†השנה†הקרב†ובא†הוא†חג†שמרובה†בסימנים
†אוכלים†תפוח†בדבש †בארוחות†החג†אנו Æוסמלים
Æומתפללים†שהקב¢ה†יחדש†עלינו†שנה†טובה†ומתוקה
וכן†עוד†סימנים†מרובים†≠†כל†אחד†כפי†מנהגוÆ†סימנים
אלו†מטרתם†לחזק†אצלינו†את†ההכרה†בכוחה†של
Æהתפילה†והבקשה†והשפעתן†על†גורל†השנה†הבאה
†¢סימנא † ˛Æכריתות†ו† ¨† Æהגמרא†¸הוריות†יב† כלשון

Æמילתא¢≠†סימן†יכול†להשפיע
הסמל והסימן†המשמעותי†ביותר†של†החג†שהוא†גם

Æהכלי†לקיום†החיוב†המרכזי†של†ראש†השנה†הוא¨†כמובן¨†השופר
סמלים†רבים†מקופלים†בשופר†≠†שופר†של†גאולה¨†שופר†של
חירות†¸ביובל˛¨†שופר†של†המלכת†הß†למלך¨†שופר†של†קיבוץ
גלויות†ועודÆ†אך†בראש†ובראשונה̈†השופר†הוא†חובת†היום†שמבטא
Æהקב¢ה† †המלכים¨ †מלכי †מלך †מול †אל †עמידתנו את
במשנה†אנו†מוצאים†ששופר†של†פרה†פסול†כי†אין†קטגור†נעשה

Æסנגור†וקרן†הפרה†מזכירה†את†חטא†העגל
מחלוקת†נוספת†במשנה†בין†תנא†קמא†לרß†יהודה†היא†אם†השופר
Æשל†ראש†השנה†הוא†של†יעל≠†ישר†ופשוט¨†או†של†אייל†כפוף
להלכה¨†רוב†הראשונים†פוסקים†ששופר†של†פרה†¸שור˛†הוא
פסול†ושאר†השופרות†כשרים†אלא†ששופר†של†אייל†≠†כפוף¨†הוא

Æהמומלץ
לעומת†זאת†הרמב¢ם†פסק†להלכה†¢וכל השופרות פסולין חוץ
מקרן הכבש¢ כלומר†שדעתו†של†רß†יהודה†שתוקעים†בשופר

Æכפוף†של†אייל†היא†לעיכובא
øואם†נשאל†את†עצמנו†מדוע†דווקא†כפוף†ומדוע†דווקא†בשל†אייל

אכן†יש†כאן†שתי†תשובות∫
אÆ†כפוף†≠†אומרת†הגמרא†כי†תקיעת†שופר†בראש†השנה†מבטא

את†כפיפות†הלב†שלנו†לפני†הקב¢הÆ†¸ר¢ה†כו∫˛
øשל†אייל†≠††¢אמר רבי אבהו∫†למה תוקעין בשופר של איל†Æב
†כדי ≠†אמר הקדוש ברוך הוא∫†תקעו לפני בשופר של איל¨
שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם¨†ומעלה אני עליכם כאילו

Æ˛טז עמוד א† †¸ראש השנה¨ עקדתם עצמכם לפני¢
כלומר†המוטיב†של†העקידה¨†שמוזכר†גם†בתפילות†וגם†בקריאת
התורה†של†אותו†היום†הוא†כל†כך†מרכזי¨†לדעת†הרמב¢ם¨עד
שהוא†מעכב†אפילו†בתקיעת†שופר†≠†שאם†תקע†בשופר†מסוג
Æחובתו† †ידי †יצא †לא †כפוף¨ †הוא †ואפילו אחר¨
עניין†זה†מעלה†על†נס†את†חשיבות†הזכרת†העקידה
†במעשה †השופר †שמסמל †הסמל †ואת †זה ביום

Æהעקידה
אין†ספק¨†שמעשה†העקידה†הוא†יסוד†מרכזי†ומכונן
בהיסטוריה†האמונית†היהודיתÆ†הוא†מזכיר†לנו†את
†מציין †הרמב¢ם Æאברהם† †המוחלטת†של אמונתו
שמעשה†זה†מראה†את†כוחה†של†הנבואה†בישראל¨
שאלמלא†היה†אברהם†בטוח†בנבואתו†הוא†לא†היה

Æמוכן†להקריב†את†בנו
אך†מעל†לכל†אלה†מעשה†העקידה†מבטא†את†מסירות†הנפש
של†אברהם†לקב¢ה¨†עד†כדי†המוכנות†לעקוד†את†בנו†על†פי†רצון
הÆß†ואת††מסירות†הנפש†של†אברהם†שהמשיכה†לאורך†כל†הדורות
אצל†זרעו≠עם†ישראל¨†אנו†חוזרים†ומזכירים†לפני†הקב¢ה†מדי

Æשנה†בשנה†בראש†השנה
עם†מטען†כפול††זה†עם†ישראל†מגיע†לראש†השנהÆ†כפיפות†הלב

Æומסירות†נפש
יסוד†משותף†להם¨†לשתי†תכונות†מרכזיות†אלוÆ†היסוד†הוא†ביטול
האנוכיותÆ†אדם†אנוכי†לא†מוסר†נפשו†על†שום†דבר†מלבד†עצמו¨
ובוודאי†שאין†לו†כפיפות†הלב¨†כי†אנוכיות†מטיבעה†מלווה†בגאווה

Æוגאווה†אינה†מאפשרת†כפיפות†הלב
כלומר¨†שההערכות†לקראת†השנה†החדשה†והחזרה†בתשובה¨
חייבות†לעבור†גם†דרך†תיקון†המידות†שלנו†ובמיוחד†דרך†הקבלה
†להכיר†בסגולותיהם†של של†מידת†הענווה†שמאפשרת†לנו
הסובבים†אותנו†ומוליכה†אותנו†לביטול†האנוכיות†ולחיזוק†הרצון
Æ¢הוא† †בריך †דקודשא †¢עבדא נו †מעשי †בכל להיות
כלשון†התפילה†שחיבר†רß†אלימלך†מליזß†נסק†אשר†הולחנה†גם

לשיר†מפורסם∫
אדרבה¨†תן†בלבנו†שנראה†כל†אחד†מעלת†חברינו†ולא†חסרונם¨
ושנדבר†כל†אחד†את†חברו†בדרך†הישר†והרצוי†לפניך¨†ואל†יעלה
שום†שנאה†מאחד†על†חברו†חלילהÆ†ותחזק†התקשרותנו†באהבה
ÆÆÆשיהא†הכל†נחת†רוח†אליך† †וידוע†לפניך¨ †כאשר†גלוי אליך¨
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ÍÁÏÂ˘†·È·Ò†ÌÈ˙ÈÊ†ÈÏÈ˙˘Î†ÍÈ·

 למשפß†מירי†ושמואל†גרוס†להולדת†הנכדה
 למשפß†גיטה†וראובן†קרמר†להולדת†הנכדה

 למשפß†שושנה†ורפי†כהן†להולדת†הנכד
 למשפß†מירי†ונתן†כהן†להולדת†הנכדה
 למשפß†רותי†וישי†חזות†להולדת†הנכד

 למשפß†עזריאל†בר†להולדת†הנכד
 למשפß†יעל†והרב†אליהו†בלום†להולדת†הנכד

 למשפß†שרה†והרב†משה†צבי†פרידמן†להולדת†הנכדה
 למשפß†פנינה†וצבי†אברהם†להולדת†הנכדה

 למשפß†אסתר†ועמנואל†וינברגר†להולדת†הנכד
 למשפß†שלומית†ודוד†איצקוביץ†להולדת†הנכדה

 למשפß†גלי†ואלי†ברקוביץ†להולדת†הנכד
 למשפß†רינה†וחיים†מייזלס†להולדת†הנכדה

 למשפß†רבקה†ומשה†קראוס†להולדת†הנכדים
 למשפß†שושי†וציון†משעלי†להולדת†הנכד
 למשפß†יפה†ומשה†שרון†להולדת†הנכד

 למשפß†שרה†דויטש†להולדת†הנכדות†התאומות
 למשפß†עדנה†ואבי†פולסקי†להולדת†הנכד

 למשפß†הדסה†וזאב†ברנדס†להולדת†הנכדה
 למשפß†חנה†ואברהם†פינקלמן†להולדת†הנכדה
 למשפß†בת†שבע†ויצחק†דינור†להולדת†הנכדה

 למשפß†יפה†ויוסי†שפיגל†להולדת†הנכד
 למשפß†רותי†ורוני†אברדם†להולדת†הנכד

 למשפß†ברוריה†ויוני†רובינזון†להולדת†הנכד
 למשפß†מרים†וירון†פלג††להולדת†הנכדה

 למשפß†אורנה†ומתי†שניידר†להולדת†הנכד
 למשפß†קרנית†ואשר†ליטבק†להולדת†הנכדה

 למשפß†רונית†וצפריר†פיירברגר†להולדת†הנכד
 למשפß†יהודית†ומשה†יגדל†להולדת†הנכד

 למשפß†יהודית†ומשה†שכטר†להולדת†הנכד
 למשפß†רחל†ובני†אפט†להולדת†הנכד

 למשפß†פרחיה†וזאב†קרייטנברג†להולדת†הנכד
 למשפß†אופירה†וגרי†שטטמן†להולדת†הנכדה

 למשפß†עדינה†שינדלר†להולדת†הנכדה
 למשפß†שרה†ואורי†אליאש†להולדת†הנכדה

 למשפß†שרה†ודני†כהן†להולדת†הנכד
 למשפß†איציק†ורבקה†שינמן†להולדת†הנכד
 למשפß†אביטל†ואבנר†פלג†להולדת†הנכד

 למשפß†רונית†ודוד†אשכנזי†להולדת†הנכדה
 למשפß†אורית†והרב†יחיאל†שחר†להולדת†הנכד

 למשפß†יהודית†ומשה†להולדת†הנכד
 למשפß†רות†ואהרון†נוימן†להולדת†הנינה

 למשפß†הדסה†ומשה†גולדברג†להולדת†הנינה
 לגבß†שמחה†נבון†להולדת†הנינה
 לגבß†פנינה†שכטר†להולדת†הנין
 לגבß†שרה†זלצמן†להולדת†הנינה

 למשפß†רחל†וניסן†אררט†להולדת†הנין
 למשפß†רות†ויצחק†פוגל†להולדת†הנינות

 לפרופß†אליעזר†רובינזון†להולדת†הנין
 לגבß†חיה†קסנר†להולדת†הנין

 לגבß†חנה†ראוכברגר†להולדת†הנינה
 למשפß†איילה†ודב†בראל†להולדת†הנין

 למשפß†תרצה†ושמואל†דיאמנט†להולדת†הנין
 למשפß†מרים†ואברהם†רענן†להולדת†הנין
 למשפß†תחיה†ודב†ליברמן††להולדת†הנין

 למשפß†חיים†רובינפלד†להולדת†הנין
 למשפß†יוכבד†ובן†עמי†פלג†להולדת†הנינה†והנין

 לסבא†רבא†צבי†שיפמן†להולדת†חימשים

†ברכות
†ואיחולים

ÍÈ·Ï†ÌÈ·†‰‡¯Â

 למשפß†סרי†ואלידע†דויטש†להולדת†התאומות
 למשפß†דוריה†ומרדכי†פולק†להולדת†הבת
 למשפß†מילנה†וצפריר†לדרמן†להולדת†הבן
 למשפß†יעלה†ועמיחי†איבגי†להולדת†הבת
 למשפß†אורית†ויוני†קודיש†להולדת†הבן

 למשפß†ברכה†ומנחם†שינדלר†להולדת†הבת
 למשפß†צליל†ורז†לוי†להולדת†הבן

 למשפß†אפרת†ודרור†דינור†להולדת†הבת
 למשפß†נעמי†ועדיאל†שטטמן†להולדת†הבת

 לרוני†גור†להולדת†הבן
 למשפß†פדיה†ורחל†הלפרין†להולדת†הבן
 למשפß†דביר†ואיילת†שכטר†להולדת†הבן

 למשפß†שלומי†ותהילה†ביטון†להולדת†הבן
 למשפß†יפעת†ועזריאל†רומם†להולדת†הבן
 למשפß†שירה†ואביהו†עצר†להולדת†הבת
 למשפß†שירה†ותמיר†פלג†להולדת†הבת

 למשפß†שרה†ודוד†צßרטוב†להולדת†התאומים
 למשפß†טלי†ועודד†בן†דוב†להולדת†הבן
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ברכות†ואיחולים

למשפß†אורית†והרב†יחיאל†שחר†לבר†המצווה†של†הבן
†††††††††††יהוידע

למשפß†חיה†ורן†דניאל†לבר†המצווה†של†הבן†איתמר
למשפß†יפעת†ויאיר†מורביה†לבת†המצווה†של†הבת†רוני
למשפß†שרי†ואיציק†עבאדי†לבר†המצווה†של†הבן†יוסף
למשפß†נירה†וד¢ר†אריה†ולדמן†לבר†המצווה†של†הבן

††††††††††מאיר†שמחה
למשפß†חוי†וחגי†קפקה†לבת†המצווה†של†הבת†שיר
למשפß†שרה†דויטש†לבר†המצווה†של†הנכד†ליגד

לגבß†††††נעמי†הרטמן†לבת†המצווה†של†הנכדה†רוני
למשפß†רחל†וניסן†אררט†לבר†המצווה†של†הנכד†מעוז

למשפß†שושנה†ויצחק†יציב†לבר†המצווה†של†הנכד†מעוז
למשפß†עליזה†ואבי†שמחון†לבת†המצווה†של†הנכדה

†††††††††††אחינועם
למשפß†שרה†ודוד†פריירייך†לבר†המצווה†של†הנכד†יגל
למשפß†איטה†ויומי†נאה†לבר†המצווה†של†הנכד†איתן
למשפß†יפה†ומשה†שרון†לבר†המצווה†של†הנכד†נריה
למשפß†פנינה†ויעקב†ולדמן†לבר†המצווה†של†הנכד

למשפß†סימה†ודוד†מצגר†לבר†המצווה†של†הנכד†יהוידע
למשפß†מרגלית†ואלי†משעלי†לבר†המצווה†של†הנכד†אהרון

למשפß†חיה†ושמואל†יציב†לבר†המצווה†של†הנין†מעוז
למשפß†מינה†ולדמן†לבר†המצווה†של†הנין†מאיר†שמחה

למשפß†שרה†וגדעון†רפאל†בן†מיכאל†לבר†המצווה†של†הנין
†††††††††††מאיר†שמחה

למשפß†חנה†ראוכברגר†לבר†המצווה†של†הנין†יגל

למשפß†נירה†וד¢ר†אריה†ולדמן†לנישואי†הבן†משה
למשפß†שרי†וירמי†אולנר†לנישואי†הבן†לב≠ארי†משה

למשפß†מתי†ומנחם†דידי†לנישואי†הבן†רז
למשפß†שמחה†והרב†ד¢ר†יוסי†שטמלר†לנישואי†הבת

†††††††††††שי≠שירה
למשפß†חנה†ומנחם†קרויטנברג†לנישואי†הבן†עודד
למשפß†מירב†ושמואל†סנראי†לנישואי†הבת†לירון

לגבß†††††לאה†קפלן†לנישואיה†עם†הרב†דוד
למשפß†אורלי†ואלון†שפירא†לנישואי†הבת†יערית
למשפß†ריבי†ושוקי†קרסניקר†לנישואי†הבת†חנה
למשפß†חדוה†ואיציק†בן†ישר†לנישואי†הבן†אורי
למשפß†נחמיה†גליקמן†לנישואי†הנכדה†חנה

למשפß†הדסה†אולנר†לנישואי†הנכד†לב≠ארי†משה
למשפß†מינה†ולדמן†לנישואי†הנכד†משה

למשפß†שרה†וגדעון†רפאל†בן†מיכאל†לנישואי†הנכד
†††††††††††משה

למשפß†הדסה†ומשה†גולדברג†לנישואי†הנכדה†כרמית
למשפß†אורית†והרב†יחיאל†שחר†לנישואי†הבן

†††††††††††אברהם†יהודה
למשפß†סימה†ודוד†מצגר†לנישואי†הנכד†אברהם†יהודה

למשפß†ציפי†ושמעון†אורבך†לנישואי†הנכד†מירון
למשפß†מרים†ואברהם†רענן†לנישואי†הנכד

למשפß†שרה†ודוד†פריירייך†לנישואי†הנכדה†תהילה
למשפß†מרגלית†ואלי†משעלי†לנישואי†הנכדה†מירי

למשפß†רעות†ועידו†שרוני†לבר†המצווה†של†הבן†ליגד
למשפß†חנה†ראוכברגר†לנישואי†הנינה†תהילה

למשפß†חפציבה†וגרשון†פוגל†לנישואי†הבת†לינוי

‰ÏÎ†ÏÂ˜Â†Ô˙Á†ÏÂ˜†‰ÁÓ˘†ÏÂ˜Â†ÔÂ˘˘†ÏÂ˜

ברכות†לחברינו†פרופß†אליעזר†רובניזון¨†יו¢ר†האגודה†למלחמה†בסרטן¨

על†שנבחר†להיכלל†ברשימת†≥±†אונגולוגים†וחוקרים†מובילים†שסיפורם†נכלל

במהדורה†השנתי†המיוחדת†של†כתב†העת†ASCO POST¨†לרגל†הכנס†הבינלאומי

Æשנערך†כעת†בשיקגו†מטעם†הארגון

Í·Ï†¯ÂˆÈ†È˙ÂÂˆÓÂ†ÁÎ˘˙†Ï‡†È˙¯Â˙†È·

‰ÂÓ‡·†ÈÏ†ÍÈ˙˘¯‡Â†ÆÆÆÌÏÂÚÏ†ÈÏ†ÍÈ˙˘¯‡Â¢

למשפß†ליז†ודניאל†לוי†לאירוסי†הבן†נעם
למשפß†שמחה†והרב†ד¢ר†יוסי†שטמלר†לאירוסי†הבת†תהילה

למשפß†נעמי†ויצחק†עציון†לאירוסי†הבן†אביעד
למשפß†יוכי†ומשה†שלזינגר†לאירוסי†הבן†יאיר

למשפß†ליאת†ואורי†לבב†לאירוסי†הבן†אוראל
למשפß†חגית†וצחי†שפיצר†לאירוסי†הבת†טל

למשפß†נעמי†הרטמן†לאירוסי†הנכדה†טל
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חודש†תשרי∫
מאנטיביוטיקה

לוויטמינים
מאת∫

הרב†ד¢ר†יוסי†שטמלר
רב†מניין†הנוער
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מאת∫
†הרב†ד¢ר†אליהו†רחמים†זייני

†שליט¢א
ראש†ישיבת†אור†וישועה

פתחי†תקווה
†בצבת†הסתירות

יום†ר¢ה†של†עמינו¨†שהß†קרא†לו†בתורתו†כßיום†תרועהß†בלבד¨
ומאז†הוא†כן†מזוהה†ומאופיין†בתקיעת†השופר¨†הוא†המפתיע
ביותר†מבין†ימי†מקראי†קודש¨†וזה†משום†שהוא†מתגלה
†הוא†ראש Æכריכוז†מיוחד†של†סתירות†פנמיות†לכאורה
השנה¨†אך†הוא†נקבע†באחד†לחודש†השביעי¨†בדיוק†באמצע
השנה°†בפרשת†אמור†הוא†נמנה†על†מקראי†הקודש¨†אך
†הדגש מתגלה†כיום†הדין°†במהלך†כל†גלותנו†הארוכה¨
†אך†בשיבת†ציון †הוא†דגש†על†יראה†ופחד¨ שהושם†בו
הראשונה¨†עזרא†הסופר†והנביא¨†דורש†מאתנו†לשלוח†מנות

ßאיש†לרעהוßÆÆÆ¨†בדיוק†כביום†פורים°†מדרשי†חז¢ל
מזמינים†אותנו†ללבוש†בו†בגדי†לבן†ע¢מ†לבטא
†שבשמים¨ †אבינו †במחילה†לפני את†בטחוננו
¨ßאם†יהיו†חטאתכם†כשני†כשלג†ילבינוß†בבחינת
אך†הרמ¢א†מוסיף†שבגדי†לבן†הם†כתכריכים†ע¢מ
שנזכור†את†יום†הדין†הגדול†והנורא°†הקב¢ה†קובע
שהתקיעות†הם†ביטוי†לשמחה†ßוביום†שמחתכם
†ותקעתם†בחצוצרותÆßÆÆÆ†אך†חז¢ל ÆÆÆובמועדכם

במסכת†ר¢ה†רואים†את†השברים†כמבטאים†אנחות†ואת
התרועה†בכי°†ואף†אם†נאמר†שהתקיעה†היא†ביטוי†לשמחה¨

°øמה†מקום†אנחות†ובכי†עם†שמחה
פשר†כל†הסתירות†האלה†נעוץ†בעובדה†הקיומית†והיסודית
שסתירות†ממלאות†את†חיינו†בכל†עת¨†לכן†דווקא†ביום†בו
אנו†מבקשים†מהקב¢ה†לזכור†אותנו†לחיים¨†חובה†מוטלת
†השונים†והמסובכים †חיינו †לכל†היבטי †לתת†ביטוי עלנו
וההפוכים†זה†מזה†פעמים†רבותÆ†ומשום†כך†החכמה†האלהית
קבעה†את†ר¢ה†בעיתוי†הנכון†ביותר¨†באמצע†השנה¨†ברגע
המחבר†עבר†ועתיד¨†ובאופן†זה†דוקא†נהפך†היום†הקדוש
להזדמנות†לפתוח†דף†חדש¨†לזנק†לקראת†עתיד†יפה¨†נשגב
ונעלה†יותרÆ†מדועø†משום†שרק†כך†תוכל†להיווצר†הזדמנות
להתעלות כזו†שתנאי†לאפשרותה†הוא†המסוגלות†להסתכל
קדימה†אבל תוך†התבוננות†על†העבר¨†על†הכשלונות†שבו¨
וכך†למקם†את†עצמנו†בין†התבוננות†בשגיאות†ובין†תקווה
לעתיד†שלם†יותר¨†להיות†מרוחקים†מן†העבר†לא†פחות
ממה†שאנחנו†מן†האידאל†ומן†השלמוÆ†ר¢ה†הוא†יום†הדין¨
כי†עלינו†לתת†את†הדין†על†מה†שעשינו¨†אבל†הוא†גם†יום
שמחה†כי†אנו†זוכים†לפתוח†דף†חדשÆ†אנו†מתלבשים†בו

בלבן†משום†שאהבת†הß†אל†בניו†כה†גדולה¨†שהיא†מבטיחה

מראש†מחילה¨†אך†דרושה†תשובה†מצידינו†להיות†ראוי

†ואין†ספק†שזכר†יום†הדין†הגדול†מסייע לאותה†מחילה¨

להסיר†את†לב†האבן†מבשרינוÆ†התקיעה†הארוכה†מבטא

̈†אך†אנו†מייד†נזכרים†בכשלונותינו†המביאים את†החסד†העליון

השבים†לידי†אנחה¨†וחלקם†אף†בכיÆ†וכפי†שהיה†מסביר

הגר¢א¨†יש†בשברים†ותרועה†לתת†ביטוי†להבטחת†הנביאים

†מצרים †והנידחים†בארץ †אשור †האובדים†בארץ ¢ובאו

והשתחוו†להß†בהר†הקודש†בירושלים¢¨†כי†האובדים†בארץ

אשור†הם†אובדי†הדרך†המיושרת̈†אלו†שדעותיהם

השתבשו†מפאת†השפעות†זרות¨†ומחשבותיהם

הקלוקלות†מביאות†אנחה†על†כל†העם¨†והנידחים

בארץ†מצרים†הם†אלו†שרגשותיהם†השתבשו

עד†כדי†הסתבכות†בגילויי†עריות†¢כמעשי†ארץ

מצריםÆÆÆ†וכמעשה†ארץ†כנען¢¨†ובגלל†זה†מביאים

†להיטהרות †אבל†ההזדמנות†פז Æלעולם† בכי

המוגשת†לנו†בימים†הנוראים¨†בכוחה†להביא†לידי

†הכח†אל†הפועל†את †שסוף†סוף†נצליח†להוציא†מן כך¨

הטהרה†פנימית†ואת†הקדושה†הטמונה†בלב†היהודי†וכך

Æלתקן†את†הכל

כל†אותן†הסתירות†המדומות†של†יום†התרועה̈†הן†הן†הנוטעות

בנו†ביטחון†במהלך†כל†השנה¨†ואף†במהלך†כל†החיים¨ ולאור
הבנתן†נוכל†תמיד†לגבור†על†כשלונות¨†ולמצא†את†נקודת

הזינוק†המבשרת†ברכה¨†אושר†וישועהÆ†רק†עמנו†יודע†למצא

את†הכוחות†האלה¨†כי†רק†הוא†מסוגל†לתשובה¨†רק†הוא

מסוגל†להבין†שהכל†מסוגל†לתיקוןÆ†ולא†ללא†סיבה†בכמה

קהילות¨†ע¢פ†הקבלה¨†תוקעים†מאה†ואחת†קולות¨†גמטריא

Æעלינו† †זכות †תמיד †המלמד †ישראל¨ †שר ßמיכאלß

ולא†במקרה†הימים†שבין†כסה†לעשור†קרויים†ימים†נוראים¨

כי†המלה†ßנוראß†בתורה†אינה†מבטא†איום¨†אלא†מיזוג†של

†ימים †ימים†בהם†הקב¢ה†נמצא†וקרוב†אלינו¨ חסד†ודין¨

Æשתחילתם†חסד†וסופם†חסד¨†ובהם†הדין†נכנע†תחת†החסד

רחמים†אמיתיים†אלה†הם†רחמי†הקב¢ה†המרחם†עלינו

Æכרחם†אב†על†בנים

Æישראל† †בית †ולכל †לכם †טובה †וחתימה כתיבה
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דברים†שנאמרו
ביום†השלושים†לפטירתו
של†משה†אופיר†ז¢ל
מפי†בנו†יהונתן†אופיר

לשאת†דברים

Æמעולם†לא†נדרשתי†לשאת†דברים†בשם†המשפחה†באזכרה
Æאני†לא†ממש†יודע†איך†עושים†את†זה

Æהאם†אני†מדבר†אליך†אבא†בגוף†ראשון†או†עליו†בגוף†שלישי
Æנעלם

האם†אני†מודה†לכם†שבאתם†או†שלא†נהוגÆ†ואם†כן†אז†בשמנו
Æאו†בשמו†לעילוי†נשמתו

Æלחסר†אין†נסיבות†מקלות†Æלעצב†אין†הנחות†Æליתמות†אין†גיל
אחד†החברים†מהמעגלים†הקרובים†הציע†שנספר†את†סיפורו
של†אבאÆ†אדם†שהתהלך†בינינו†ובעשרים†השנים†האחרונות
לא†היה†מאד†נוכחÆ†והסיפור†הוא†סיפור†הדור†≠†על†שואה

Æועל†חיים†ועל†תקומה
אפרת†אמרה†שאגיד†דברים†שאני†חושב†ומרגיש¨†שעברו

Æעלינו†בתקופה†האחרונה
Æהשומעים† †לב †ועל †אבא †ועל †אבא¨ †אל †אדבר אז

אבא¨†אליך∫
Æוהינך†יותר†מתמיד†Æכבר†חודש†ואינך

Æמנסה†לחשוב†את†שעובר†עליך†מאז†עלית†דומם†השמיימה
הדרך†לעולם≠שכולו≠טוב†רצופה†הייתה†בחתחתים†אך†שערי

Æגן†העדן†מזמינים
אתה†מן†הסתם†יושב†בין†הפרוזדור†לטרקלין†וממתין†זמן†מה
עד†שמטפלים†בך¨†העולם†הבא†עמוס†בנשמות†טובות¨†שכן
כל†ישראל†יש†להם†חלק†לעולם†הבאÆ†בין†לבין†אתה†צופה
מלמעלה†בהמון†האדם†המלווים†אותך†בדרכך†האחרונה¨†או

Æהראשונה†≠†תלוי†איך†מסתכלים†על†זה
גם†אתה†היית†פעם†המון†ואדם¨†אך†פשטת†צורה†והותרת

Æאת†כל†מכאוביך†הרבים†עימה
מלאך≠קבלה≠של≠מעלה†קורא†בשמך†משה†בן†שמעון†בן
Æאתה†ניגש† †לא†נקטת†שנים¨ †כמוהו משה†ובצעד†בוטח¨
הוא†מעיין†בטפסים†ואחר†מבקש†את†תמונת†האב†בשני
העתקיםÆ†יש†לי†עותק†אחד¨†מרופט†ומתפורר†אתה†משיב
Æשואה† †בניצולי †התחשבות †יש Æבכך† †מסתפק והוא
בהתנצלות†הוא†מבקש†אמצעי†זיהוי†אחר†בדמות†תמונת
בית†הולדתך†ואתה†משיב†כי†הוא†איננוÆ†מזה†זמן†רבÆ†עוד

Æבחייך
ÆÆאנא†זהה†את†הדמויות† ≠†זו†אשתו†של†יוני¨†וזה†הבן†של†שימי

Æמעולם†ועד†עולם†לא†ידעתים†øושמותם

ואז†עוברים†בי†שלב†שלב
מי†שהייתי†מי†שעכשיו

כל†הפנים†והשמות†כולם
כל†הסודות†שהם†לקחו†איתם

Æואתה†שב†אל†מקורך
Æאבא

החודשים†האחרונים†אינם†מרגישים†כמציאותÆ†איני†מעכל
Æעדיין†את†כל†שעברנו

אומר†קדיש†מכאניתÆ†לא†יכול†להיות†שאני†יתוםÆ†לא†ידעתי
Æכמה†היית†נוכח†בחיי

ועכשיו†הסיפור†כבר†שלם†ובנוי†בנפשיÆ†סיפור†של†גבורה
Æוהתגברות†וכח†ואין†וישנו

את†הסליחה†כבר†ביקשתי†בדמע†ועתה†אני†מבקש†להודות¨
ÆÆÆÆעל†נטיעות†שנטעת†לשבעים†ושש†שנה†ולדור†אחרון

אבא¨†עליו∫
אבא†נולד†בדצמבר†∞¥π±†בדורוחוי¨†רומניהÆ†לשרה†לבית
בלן≠קרפט¨†ילידת†π±μ±†ושמעון†אייפלר†משטפנשט¨†אשר
נישאו†כשנתיים†קודם†לכןÆ†שמעון†בא†ממשפחת†סוחרים
אמידה†והוזג†פתח†חנות†גלנטריה†והתפרנס†בכבודÆ†בגיל†±±
חודשים†נשלח†לגטו†מוגילב≠פודולסקי†שבמחוז†טרנסניסטריה
שכונה†¢האושוויץ†של†יהודי†רומניה¢†  עם†הוריו¨†דודו†זלמן
†שמעון †בתוך†חודשים†ספורים†נפטר†אביו Æגיטל† ודודתו
ממחלת†טיפוס†הבהרות†¨†מותירו†בן†יחיד†עם†תמונה†יחידה
†כיצד†שרד†תינוק Æשהייתה†תלויה†לצד†מיטתו†כל†הימים
למעלה†משנתיים†בגטו†רווי†רעב¨†מחלות†ותנאי†מזג†אויר
†ומכאובים †חולי איומיםø†כנראה†כשם†ששרד†בסוף†ימיו

ÆÆשהתרגשו†עליו†חדשות†לבקרים
בדצמבר†≤¥†הם†חזרו†לבית†סבו†וסבתו†בעיירהÆ†אבא†היה
ככל†ילד†פליט†שואה†≠†רזה†מאד†עם†בטן†נפוחה¨†ילד†בגילו
חוזר†מהמחנה†לא†היה†מחזה†שכיחÆ†הוא†דיבר†יידיש†ורומנית
ונהג†בארוחות†המשפחתיות†לקחת†אליו†אוכל¨†לנכס†אותו

Æ¢ולומר†¢זה†האוכל†שלי
בשנת†∞πμ±†עלתה†שרה†עם†אבא†ארצה†באונייה†טרנסילבניה
שאורגנה†ע¢י†התנועה†הציוניתÆ†עם†העלייה†שוכנו†במעברת
¢שער†העלייה¢†בחיפה†ולאחר†חודשיים†הועברו†למעברת
¢בית†העולים¢†בפרדס†חנהÆ†המעבר†לפרדס†חנה†זכור†לאבא
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לשאת†דברים

כטראומה†≠†≤†משפחות†חלקו†יחד†אוהל†משותף†ואמו†שרה
הייתה†נתונה†בייאוש†ואכזבה†רבהÆ†בתחילה†היו†שתי†בעיות
Æשרה†לא†מצאה†תעסוקה†ומשה†הקטן†הסתובב†ברחובות†≠
לאחר†זמן¨בעזרת†קרובי†משפחה†נכנס†אבא†לישיבת†חב¢ד
בת¢א†ובעזרת†אחיה¨†מצאה†שרה†עבודה†באחד†המטבחים
†ויחס†הממונים¨ †אף†העבודה†הקשה †על Æבבית†העולים
התעודדה†שרה†ולאחר†שנתיים†באוהל†קיבלה†צריף¨†שהיווה
שיפור†משמעותיÆ†מאוחר†יותר†עלו†גם†הוריה†ואחיה†והם†גרו

Æתקופה†מסוימת†יחד†במעברה†בפרדס†חנה
לאחר†שנתיים†בישיבת†חב¢ד†©במקום†כיתה†ה≠ו®¨†עבר†אבא
לבית†הספר†היסודי†¢תחכמוני¢†בחדרה†לכיתות†ז≠ח¨†באותה
תקופה¨†על†אף†ששרה†הצליחה†לרכוש†דירה†קטנה†בשיכון
¢הפועל†המזרחי¨¢†בפרדס†חנה¨†בשל†עבודתה†הקשה†לא
היה†מי†שישגיח†על†אבא†בשובו†מבית†הספר†והוא†גר†אצל

Æסבו†וסבתו†בשכונת†¢נווה†חיים¢†בחדרה
בגיל†¥±†התחיל†אבא†את†לימודיו†במדרשיית†נועםÆשכר
הלימוד†והמגורים†בפנימיה†היו†מאמץ†כלכלי†עצום†עבור
שרה¨†אך†היא†לא†חסכה†על†מנת†שבנה†יחידה†יקבל†את

Æהחינוך†הטוב†ביותר
אבא†התגייס†לנח¢ל†עם†גרעין†נחלים¨†היה†בעין†הנצי¢ב†ולימד

ביישובי†פרוונה†≠†ביכורהÆ†עמק†בית†שאן
לאחר†השחרור†למד†באונß†חיפה†ספרות†ולשון†ולימד†לאורך

Æהשנים†בחטיבות†ביניים†ותיכונים

אבא†לחם†במלחמת†ששת†הימים¨†יום†כיפור†ומלחמת†לבנון

Æהראשונה

סבתא†שרה†נפטרה†בפתאומיות†ב≠†π∑μ±†לאחר†שזכתה

לראות†בשנת†π∂π±†את†משה†נישא†ליהודית†ואת†נכדיה

Æחגית†ושימי

אבא†היה†מסור†למשפחתו†ולתלמידיו¨†ביתינו†היה†פתוח

לרווחה†לעולים¨†לנזקקים†ולעשיה†למען†הכללÆ†על†אף†שלא

זכה†ללמוד†בישיבה†הקפיד†במשך†עשרות†שנים†על†לימוד

Æפעמים†בשבוע†ßתורה†קבוע†מס

אני†מעמיד†אל†מול†עיניכם†שתי†תמונות†שאומרות†הכל∫מימין¨

תמונה†מרופטת†בשחור≠לבן¨†עדות†יחידה†לשנות†הילדות

המוקדמות†של†התינוק†העטוף†בבגד†כלשהוÆ†צולם†כנראה

בדורוחוי¨†רומניהÆ±π¥±Æמשמאל¨†תמונה†משפחתית¨†למעלה

מ≠∞≤†צאצאים†עד†דור†רביעי¨†חיילים†בצה¢ל¨†נשים†בהריון¨

ילדים†וטףÆ†צולם†כנראה†בירושלים†הבנויה¨†בחיפה¨†ברמת

Æהגולן¨†בגוש†עציון†או†בנגב

Æעם†ישראל†חי†øכותרת

והחי†יתן†אל†ליבו∫

שנות†חיים†בצילה†של†מחלה†ארוכת†ימים¨†לא†ניתנת†לתיאור

Æבחלקן†אתה†נאבק†לחיות†חיי†שגרה†ונורמליות†Æבמילים
נורמליות†שעבור†כל†אדם†היא†בנאלית†הופכת†עבורך†לעיתים

Æלהיות†שאיפה
משפחה†נתקלת†בהתמודדות†יומיומית¨†סיזיפית¨†ארוכהÆ†רק
בסופם†של†דברים†מתחבר†הסיפור†ואתה†מבין†את†המחיר
של†¥≥†שנות†זוגיות†לצד†החולי†ושל†התבגרות†וגדילה†שבעיניך
היא†הכי†נורמאלית†כי†כמו†לכל†אחד†≠†זהו†סיפור†חייך¨†אבל

Æהיא†לא
משפחה†נדרשת†לשאלות†קשות†בערוב†הימים†≠†להעניק
טיפול†כזה†או†אחר¨†להשאיר†בבית†או†להוציא¨†להעניק†טיפול
מאריך†חיים¨†האם†לבצע†בדיקה†פולשנית¨†כואבת¨†מסכנת

øחיים
אדם†נתקל†בעוצמה†בתחושות†ובשאלות†החייםÆ†וגם†שואל
למה¨†ובשביל†מהÆ†מדוע†נגזר†עלי†ללוות†אב†חולה†זמן†כה
רב¨†מדוע†בורא†עולם†נתן†לו†חיים†כה†קשים†גם†בראשיתם
וגם†באחריתם¨†מה†הטעם†בחייו†של†אדם†במצב†זה†או†אחר¨
מה†אבא†שלי†יודע†שבגינו†הוא†מביס†בזה†אחר†זה†כל†מיני
Æו †חולי †מיטת †אל †ובאות †המתרגשות ניות פורעו
כל†האמירות†הידועות†כל†כך¨†לא†מתאימות†אל†מול†הכאב¨
אול†מול†הסבלÆ†הקב¢ה†אינו†משית†את†הצרות†על†מי†שיכול
לעמוד†בהן¨†כי†אף†אדם†לא†יכול†לעמוד†בהןÆ†¢עכשיו†תוכלו
להתחיל†לחיות¢¨†הייתי†נותן†הרבה†כדי†לחזור†אל†החיים
שלצד†מיטת†חוליו†ולו†לרגעÆ†¢לפחות†הוא†נגאל†מיסוריו¢†לא
Æקלים† †יותר †והגעגוע †הפרידה †המוות¨ †את עושה
אין†תשובות†מוחלטות†לשאלות†ואין†באמת†נחמותÆ†המילים
†אנוש†הוא †כבני †כל†שנותר†לנו Æמאד†ריקות† נגמרות†והן
להרגיש†את†הכאב¨†לקבל†את†הייסורים†באהבה†ולהאמין

Æבטוב
שוחחנו†על†כך†בינינו¨†כי†באחרית†ימיו†זכה†אבא†לשוב†ולהיות
†היא†נפרשה†בפנינו †בחתימת†מגילת†חייו¨ Æדמות† עבורנו
Æהמאבק¨†השואה†והתקומה†Æוהערצנו†את†הסיפור†השלם
בראשית†ימיו†ובסופםÆ†ויותר†מכך¨†באופן†שבו†איחד†אותנו
Æומשלימה† †שלמה †אינטנסיבית¨ †בצורה †סביבו להיות
השתמשתי†בהספד†במילותיו†של†יעקב†אבינו†אודות†עצמו
ÆÆבכדי†לתאר†את†חייו†של†אבא†≠†מעט†ורעים†היו†ימי†חייו
ועוד¨†כיעקב†בשעתו¨†זכה†גם†אבא†לקבץ†את†ילדיו†ולאחדם
סביב†מיטת†חוליוÆ†מבין†האבות¨†מתוארת†ביותר†מחלתו†של
ישראל†בימי†זקנתו†ויעקב†עצמו¨†גם†נותן†אולי†טעם†לחולי
באחרית†ימיו†של†אדם¨†כפי†שמספר†המדרש†בבראשית
רבה∫†¢יעקב†תבע†את†החולי¨†אמר†לפניו∫†ריבון†העולמים¨
אדם†מת†בלא†חולי†ואינו†מיישב†בין†בניוÆ†מתוך†שהוא†חולה
שניים†או†שלשה†ימים†הוא†מיישב†בין†בניוÆ†אמר†לו†הקב¢ה∫

חייך¨†דבר†טוב†תבעת†וממך†הוא†מתחיל¢

זכה†אבא†להמשיך†את†שרשרת†הדורות¨†מישראל†אבינו†ועד
Æתקומת†עם†ישראל†חי

Æתהא†נשמתו†צרורה†בצרור†החיים†ובזכרונו†וזרעו†ננוחם 
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מאת∫†שושנה†דנה

הבדלה†ושכרה

בכורת†ההבדלות†בתנ¢ך†היא†בין†האור†ובין†החושךÆ†זכות
הבכורה†עמדה†לה†ונכנסה†לברכת†ההבדלה†הפותחת
מחזור†שבועיÆ†חולו†בששת†ימי†מעשהÆ†קדושתו†בכניסתה

Æשל†מלכה†קדושה†ומאירה

†שבת†אחת†לשנייה¨ גלגל†המחזוריות†מתגלגל†ונע†בין
Æלבל†יעבור†החולין†את†גבולו† המשמשות†שומרות†סף¨

¢ÆÆÆל¢ויכולו†השמים†והארץ†¢ÆÆÆבין†¢המבדיל†בין†קודש†לחול
נבנה†מחזור†החיים†המשלב†חולין†וקדושה†המזכירים†לבאי
עולם¨†שנבראו†בצלמו¨†את†ההבדלות†השונות†שהבדיל
הקב¢ה†בין†בניו†לכלל†ברואיו††והכריז†©דברים†יד†א®∫†¢בנים
אתם†להß†אלוקיכם¢†ונתן†להם,††באהבתו†אותם¨†את†מדריך

Æהחיים¨†את†תורתו
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מאת∫†מוריה†שפירא¨
מנהלת†אולפנת†אמי¢ת

†עירוני†וß†≠†חיפה

ימי†אלול
†וחגי†תשרי

Æנווה שאנן† †קהילת †ואנשי †האולפנא †בנות †לכם שלום
ימי אלול וחגי תשרי ממלאים את הלב בתחושה של הזדמנות¨
של ¢מעבר דף¢Æ†ננסה  להבין את הקשר שבין הדף שעבר לדף
שנפתח¨†ובין הריצוי לרצוןÆ לאחר חטא העגל עולה משה רבינו
אל ההר פעמיים¨†ובפעם השנייה בראש חודש אלול¨†בניסיון
לרצות את הß ולבקש רחמים על עמוÆ†הקב¢ה מתרצה ארבעים
יום לאחר מכןÆ†בראש השנה הקב¢ה עוד לא מוחלÆ†רבינו ניסים
בפירושו למסכת ראש השנה כותב כי ¢אפשר עוד שמר¢ה ועד

יוה¢כ התחיל השם להתרצות למשה וביוה¢כ
נתרצה לו לגמרי ולפיכך רצה הקב¢ה לדון את

Æ¢בריותיו בזמן שהוקבע לכפרה
יום דין¨†יום מתוח שבו גורלו של עם ישראל¨†וגורלו
של אדם עוד תלוי ועומד לו מנגד¨†ממש רגע לפני
חתימת הדין הסופיתÆ†ראש השנה הוא הכנה ליום
הכיפורים¨†ולפי הר¢ן הוא היום שבו חלה ¢תפנית
Æוהקב¢ה מתחיל להתרצות למשה† בעלילה¢

ø¢מה פירוש המילה ¢להתרצות
Æבעידן גוגל¨†חיפשתי מענה ב¢מילוג¢†וזוהי הגדרתו
Æנענה לבקשות חוזרות¨†הסכים לבסוף¨†נעתר†Æ±

Æהשלים; התפייס† †הפסיק להביע כעס וריחוק; Æ≤
כמה נפלא לתרגם את ההגדרה המילונית הזו למהותו של יום
הדין¨ ראש השנהÆ†אמנם¨†חרדת הדין מרחפת מעלינו¨†אבל
תחילת הריצוי מעידה על פונטציאל הקרבהÆ אנו מכירים את
המצב שבו אחד מילדינו רוצה מאוד משהו¨†והוא חוזר ומבקש
Æהריצוי קשור ברצון†Æ¢ולא מרפה עד שאנו ההורים  ¢מתרצים
אם מולנו נמצא מישהו שהוא מאוד ¢רוצה¢†הוא מסוגל לגרום
למי שנוגע בדבר ¢להתרצות¢Æ†על מנת שהקב¢ה יקבל אותנו¨
וימחל לנו על עגלי הזהב שבנינו בעוונותינו במהלך השנה¨
אנחנו צריכים לעתור ולרצות מאוד מאודÆ†ההתרצות תלויה

Æברצון

הרצון הוא עוד לא המעשה בעצמו¨†הוא לא התשובה עצמה¨
Æאלא ההתכווננות אליה

†הוא נקודת Æבחיינו הרוחניים הרצון הוא הנקודה המכוונת
הראשית שלאחר שמגלים אותה¨†המטרה ותמונת החיים בהירה

†עולם החינוך הוא חלק Æיותר
מעולם הרוח¨†וגם בבית הספר¨
על מנת לעבור תהליך משמעותי¨
עלינו לעמול על מציאת הנקודה
הפנימית של הרצוןÆ ההתכווננות
הזו נוכית  החי
מטה את עיקר
של ו  ת ד ו ב ע
י ו ו לל המחנך 
ד י מ ל ת ה
והתלמידה בדרך
לגילוי הנקודה
הפנימית שלו¨
המקום שבו הוא
ה ו ו של צא  מו
Æושמחה וסיפוק
מהמקום הזה אפשר להרקיע
Æשחקים ולכבוש כל יעד

כידוע¨†עולם בית הספר הוא לא מיכל ריק שניתן לשבת בו
ימים ולחפש ¢נקודות פנימיות של רצון¢¨†הוא עולם מעשי¨†עמוס
ואפילו הישגיÆ†אבל עלינו להקדיש מחשבה רבה בתוכו להקשבה
לקולות הללו¨†לפתח שפה שבה עולם הרוח ומושגים מתוכו¨
Æכמו למשל ¢גילוי הרצון¢†הם כלים ממשיים בעבודה החינוכית

Æאחרת אנו במירוץ חסר תכלית
בפרוס עלינו שנה חדשה¨†אברך את כולנו שבשעה שבה יישמע
קול שופר¨†נצליח להתחבר אל הנקודה הפנימית המעוררת

Æאותנו¨†להרגיש את ההתרצות ואת הקרבה

משפחת†אולפנת†אמי¢ת†עירוני†וß†חיפה
מאחלת†למנהלת†החדשה

מוריה†שפירא¨
בהצלחה†רבה°

שתהיה†לכולנו†ביחד†שנה†של†עשייה†פוריה¨†נתינה†לאחר¨
Æשותפות†קהילתית†והובלה†ערכית
לנו†ולכל†בית†ישראל¨†שנה†טובה°



עלון†שאנן†גליון†מסß†∂∂±†≠†תשרי†תשע¢ח

≠≤∞≠

מיומנו†של
מנהל†המרכז

ניר†שער

שמח†לשתף†אתכם†שוב†מהנעשה†במרכז†הקהילתי
במחצית†השנייה†של†שנת†תשע¢ז
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מיומנו†של†מנהל†המרכז†ניר†שער
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מיומנו†של†מנהל†המרכז†ניר†שער
אומץ∫ במהלך†החודשים†האחרונים†נוצר†קשר†חיובי
עם†מנכ¢ל†הרב†דניאל†גבאי†≠†מפעלים†חינוכיים†אומ¢ץ

Æע¢מ†לפתוח†מחוז†צפון†במרכז

שעת†סיפור∫†מדי†חודש†מתקיימת†שעת†סיפור†לילדים

†≤≠∑†בספריה¨בשיתוף†המחלקה†לספריות בגילאי

בעיריית†חיפהÆ†יש†לעקוב†אחרי†נושאי†ההצגה†ומועדם

Æע¢ג†לוחות†המודעות

אתר†אינטרנט∫†למרכז†יש†אתר†אינטרנט†מחודש†ובו

Æßכל†המידע†על†הנעשה†במרכז¨חוגים¨†הרצאות†וכו

www.bamerkaz.org.il†∫אתר
∞μ∞≠∂π≤≥∑≤∂†≠†וואצאפ∫†מרכז†תרבות†דתי†נוה†שאנן

אפליקציה∫†חנות†play≠††להוריד†¢המתנס†שלי¢†ואז
Æלחפש†אותנו†באיזור†חיפה

זוהי†ההזדמנות†להודות†לכל†השותפים†הפועלים†למען
המרכז†והצלחתו∫††ליו¢ר†העמותה†יובל†טלר†ולשאר
חברי†ההנהלהÆ†לראש†העיר†יונה†יהב†¨†לחבר†מועצת
העיר†שי†בלומנטלÆ†למנהל†אגף†התרבות†אורי†בלום¨
Æעברון† †בחיפה¨דורון †תרבות †אגף †מנהל לסגן
למנהלת†קהילות†גבß†ורד†אטס¨†לרכזת†סניף†¢אמונה¢
ßגלית†מנסבך¨†למנהלת†אגף†ספריות†גב†ßבצפון†גב
רונית†ברזילי¨†מנהלת†מחלקת†תרבות†תורנית†חיפה
גבß†גילה†מטלון¨†מנהל†עמותה†לקליטת†עליה†שי†פישל¨
גמ¢ח†¢נותנים†באהבה¢¨†איתן†שפירא†ועקיבא†ויץ¨†לבנ¢ע
סניף†נו¢ש†ולקומונרית†אחינועם ובעיקר†ברצוני†להודות
†באהבה¨ †הפועלים †היקרים †המרכז †צוות לחברי
באחריות†ובמסירות†לרווחת†הקהילה†שרית†כהן¨†שרה
סלמה¨†אפרת†ברלינר¨ עירית†שר¨ יחזקאל†וייג¨ אבי

Æשמחון¨†מרדכי†הורדופה



מהנעשה
במרכז

†תרבות†דתי

אבשלום†קור†בקהילה

יום†ירושלים†בקהילה

טיול†גמ¢ח

טיול†גמ¢ח

הצגה†לילדים†בפסח

חגיגות†יום†העצמאות
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מאת∫†שרית†כהן
רכזת†חוגי†ילדים†ונוער

מהנעשה
בממלכת†הילדים

†גדושה עם†סיומה†של†שנת†הפעילות†תשע¢ז†שהיתה†

ומלאה†בחוגים¨†פעילויות†ואירועים≠הגיע¨†כתמיד¨†החופש

Æחוגי†הקיץ†וכל†ייתר†הפעילויות† הגדול†ועמו†הקייטנות¨

במרכז†לא†נחנו†ולא†שקטנו†לרגע†≠†בדאגה†שהכל†יפעל

Æכמו†שצריך†ובתכנון†והכנת†הפעילויות†הבאות

ÆÆÆשנה†חדשה†באה†לכל ÆÆÆהקיץ†חלף†החום†הגדול
†חדש כולל†הצגת†פתיחה ועמה†יריד†חוגים†

לילדים†ו≠התחלנו†עוד†שנה°°°

השנה†אנו†נפרדים†בצער†רב†מאבי†מילאל¨†מדריך

החוגים††המיתולוגי†¨†שעבד†במרכז†מעל†¥≥†שנים

כמפעיל†של††בית†הספר†לכדורסל†של†המרכז¨†והחליט

לפרוש†מסיבות†אישיותÆ†כמעט†שאין†ילד†בקהילתנו†שלא

Æשנים† †ולאורך †מתישהו¨ †מחוגיו †באחד השתתף
ÆÆÆשלהם† †הילדים †את †היום †אליו †שולחים †מעט לא
אנו†מאחלים†לאבי¨†מכל†הלב¨††הרבה†בריאות¨ שמחה¨
Æברכה†והצלחה†בהמשך†ומוקירים†לו†תודה†והמון†הערכה
†פרש †¢ספורטיובל¢ †מדריך†חוג גם†יובל†הם¨
Æגם†לו†נאחל††כולנו††בריאות†ושמחה†Æלגמלאות
כנגד†זה†נקדם†בברכה†את†המדריכים†החדשים
שהצטרפו†אלינו†השנה†בתקווה†לשנים†רבות
†וברוכה° †משותפת †עשיה †של וטובות

†בע¢ה†נמשיך†במרץ †ותיקים†וחדשים¨ כולנו¨
†החוגים †של †העשיר †המגוון †את להפעיל
Æרמב¢ם† ובבי¢ס † †במרכז †הפועלים המוצלחים
ואסיים†באיחולי†שנה†טובה†וחתימה†טובה†לכל†חברי†הצוות

וחברי†הקהילה

∞¥≠∏≤≤∂μ±∑†¨∞¥≠∏≤≥±∞∂∏†∫לפרטים†והרשמה
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מאוחדת†קובעת
שיא†חדש

הפנינג†קיץ†חוויתי†לילדי†מאוחדת†נווה†שאנן
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מוקדש†לעילוי†נשמתו†של
אבינו†יחיאל†©חיליק®†הכהן
בן†משה†וצביה†דויטש†ז¢ל

ברכת†כהנים

רגע†לפני†שהכהנים†עולים†ומשמשים†צינור†לברכה††ולשפע
†הם †ישראל¨ †לעמו †מעניק שהשי¢ת
מתאפסים†על†עצמם¨†מזכירים†לעצמם¨
בנים†של†מי†הםÆ†בניו†של†הכהן†הגדול¨†בניו
של†אוהב†ישראל̈†של†משכין†השלום†הגדול
בעולם†ומתוך†כך†ניגשים†הם†לברך†את
עמו†ישראל†באהבה.†הכהנים†אמנם†לא
†הכהנים מסכימים†עם†כל†עם†ישראל¨
כנראה†חולקים†על†חלקים†גדולים†מהעם
ואולי†אפילו†חולקים†אחד†על†השני¨†אבל
כשהם†נעמדים†לברך†את†עם†ישראל†הם
עולים†לדוכן†נקיים†מכל†מחשבה¨†ובאהבה
גדולה†מברכים†את†עם†ישראל†בשמו†של

Æהקב¢ה
ברכת†הכהנים†מזכירה†לכל†אחד†ואחת
†של†עם †מה†זכותו Æמה†העיקר† מאיתנו
Æומתוך†כך†על†ארצו† ישראל†על†תורתו
מזכירים†לנו†ש†¢ויחן†שם†ישראל†בגב†ההר¢
≠†כאיש†אחד†בלב†אחדÆ†האהבה†הגדולה
ובקשת†השלום†התמידית†שהוריש†לנו
הכהן†הגדול†היא†הצוואה†שבונה†אותנו†כעם¨†כאומהÆ†וכשיש
שלום†בישראל¨†יהיה†שלום†לעולם†כולוÆ†בע¢ה†שהשנה
הקרובה†תהא†שנת†אהבה†ושלום†באמת†לעם†ישראל
Æומתוך†כך†שנזכה†להשפיע†אותם†לשאר†אומות†העולם
¢יברכך†הß†וישמרך¢¨†¢יאר†הß†פניו†אליך†ויחנך¢¨†¢ישא†הß†פניו

אליך†וישם†לך†שלום¢

עוד†לפני†שהכהנים†מברכים†את†¢הברכה†המשולשת¢¨†הם
מברכים†ברכה∫†¢אשר†קדשנו†בקדושתו
של†אהרון†וצונו†לברך†את†עמו†ישראל

Æ¢באהבה
תוספות†משונותÆ†הראשונה†≠†הוספתו
של†אהרון†הכהן†לברכה¨†והשניה†≠†היא¨
ßבאהבהß† †הברכה¨ †את †לעשות איך
דווקאÆ†מה†עניין†התוספות†הללוø°†אהרון
הכהן¨†הכהן†הגדול¨†אוהב†שלום†ורודף
שלום¨†עושה†שלום†בין†איש†לאשתו†ובין
אדם†לחברוÆ†המדרש†מספר†שאם†היו
ישראל†יודעים†שאהרון†עולה†להר†ההר
†היו †לא †הם †מהעולם¨ †להיפטר כדי
נותנים†לו†לעלות†והיו†מבקשים†עליו
רחמיםÆ†כל†ישראל¨†ללא†יוצא†מהכלל
†איש †הכהן¨ †את†מותו†של†אהרון בכו
†נגע†בכל†אחד השלום†הגדול†אשר
ואחת†מישראלÆ איש†השלום†אשר†רואה
†תפקיד †את †מקבל †הקטן †אחיו את
ההנהגה†והוא†שמח†בליבו°†לא†מקנא¨
לא†¢סופג¢†את†ההחלטה†ומשלים†איתה¨

אלא†שמח†בליבוÆ אוהב†הוא†אהרון†כל†אחד†ואחד††מישראל¨
בלי†שום†הבדלÆ†הוא†כנראה†לא†הסכים†עם†התנהגותם
של†כל†ישראלÆ†כנראה†שהוא†לא†הסכים†עם†הערב†רב¨
לא†הסכים†עם†החוטאים†בקברות†התאווה¨†עם†החוטאים
בלקיחת†יתר†מן†המן†וכהנה†וכהנהÆ††אבל†האהבה†העצומה

Æעדיין†שם

גמ¢ח†מגש†לפדיון†הבן

אליהו†וגיזה†פרוכטר†ז¢ל
∞μ∞≠¥μ≤∑≥∑≤†¨†∞¥≠∏≤≤∞≤πμ†Æßלפרטים∫†גלעד†עמליה†טל

לזכר†הורי
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מאת∫†יוסי†אופיר

לא†עליך
המלאכה†לגמור

מאיגרא†רמא†של†המעמד†הרוחני†הגדול†בתולדות†האנושות¨
מתן†תורה¨†בו†נקשרו†כתרים†בראשיהם†של†ישראל†והם
מזומנים†לחיי†נצח¨†צונח†עם†ישראל†לבירא†עמיקתא†של
מעשה†העגל†וצחוק†של†גילוי†עריות†ושפיכות†דם†ובשיאו

Æ¢ממשה†¢הניחה†לי†ואכלם†ßבקשת¢†ה¢

איך†מדרדרים†הידרדרות†כזאתø†איך†ניתן†להסביר†נפילה
øעמוקה†שכזאת

†לו †מאיר †הש¢י †לתורהÆÆÆאז †לכנוס †האדם ¢כשמתחיל
מאדÆÆÆולהתחלת†הבנה†צריך†אור†גדול†ואחר†כך†מסתלקÆÆÆוכן
בעת†מתן†תורה†ÆÆÆשהיה†אז†פתח†דברך†יאיר†ואחר†כך
נסתלק†עד†לעתיד†לבא†שיחזור¢†©¢צדקת†הצדיק¢¨אות

®ßקמג

,ßדרכו†של†עולם†שבראשית†כניסתו†של†אדם†לעבודת†ה
מזכים†לו†מן†שמיא†חשק¨†רצון†וצמא†גדול†לעבודהÆ†עם
הזמן†הולך†ודועך†חשק†זה†ולפעמים†הוא†מוצא†עצמו†מואס
חו¢ח†בעבודה†הגדולה¨†במשא†הכבדÆ†ואז†למעשה†מתחילה
משימת†חייו†©שהיא†גם†משימת†חייב®†לחזור†ולהגיע†בכוחות
עצמו†לדרגה†לה†הוא†זכה†במתנהÆ†ברפידים†רפו†ידיהם
מתורה†ואין†להניח†שהיו†מוכנים†דיים†למעמד†הגדול†של
†ובכל†זאת Æ¢ולא†יהיה†לך†מפי†הגבורה†שמענום† ¢אנוכי
בחסדו†הגדול†זכו†למעמד†החד†פעמיÆוכשתם†המעמד†ולא
Æ¢יסף†הידרדרו†מפסגה†זו†לשפלות†של††¢אלה†אלוהיך†ישראל
מכאן†ואילך†מצווה†העם†להגיע†בכוחותיו†הוא†לאותה†פסגה
ÆÆ Æלגמור† †המלאכה †עליו †שלא †ביודעו מופלאה

ומה†נפלא†משלו†של†רß†שמלאי†©נדה†ל∫®†על†עובר†השרוי
במעי†אמו†ולומד†שם†כל†התורה†כולה†וכשמגיעה†שעתו
לצאת†בא†מלאך†וסוטרו†על†פיו†ומשכח†כל†שלמדÆ†לכל
נשמת†יהודי†יש†מעמד†של†מתן†תורה†קטן†טרם†יציאתה
לאוויר†העולם†בו†קונה†היא†את†התורה†כולה†ואחר†כך
נשלחת†לעולמנו†לנסות†ולשחזר†את†המעמד†שניתן†לה
Æחלד† †עלי †חייה †שנות †שמונים †בשבעים במתנה
ואפשר†שמכאן†אף†ההנהגה†המיוחדת†המתבקשת†מכהן
גדול†בלילו†של†יום†הכיפורים†במקדשÆ†הכהן†הגדול†מצווה
להישאר†ער†כל†הלילה†כדי†להימנע†מטומאה†מבזה†ולהפסיד

את†עבודת†היום†הגדול†בעקבותיהÆ†צריך†היה†הקב¢ה†לחדש
®ßמשנה†ה†¨ßנס†מיוחד†כל†שנה†ושנה†©מסכת†אבות¨†פרק†ה
כדי†שלא†ייפול†הכהן†הגדול†לטומאה†זוÆ†והרי†יש†לתמוהה
וכי†ללא†נס†היה†נופל†האיש†הקדוש†ביותר¨†במקום†הקדוש
ביותר†ובזמן†הקדוש†ביותר†לטומאה†שפלה†זוø†אלא†הם
הם†דברינוÆ†דווקא†אחרי†התעלות†השיא†שמתחילה†ב¢שבעה
ימים†קודם†יום†הכיפורים†מפרישין†כהן†גדול†מביתו¢†וכל
¢ÆÆÆההכנות†והתרגולים†הנלווים¨†ההשבעה†¢הוא†פורש†ובוכה
†הגדול†לרמת†קדושה †מעלין†את†הכהן והאווירה†סביב¨
גבוהה†הרבה†יותר†משאר†ימות†השנה.†דווקא†כאן†בשיא
†חייבת†להיות Æלתהומות† † †ליפול †הכהן הקדושה†עלול
Æהתערבות†אלוקית†מיוחדת†כדי†למנוע†את†שאמור†לקרות

חנוכת†המקדש†הראשון†מקדש†שלמה†היה†אף†הוא†אירוע
מכונן†בתולדות†האנושות†כמתן†תורהÆ†ע¢פ†חכמינו†כרכם
שלמה†בפסוק†אחדÆ†¢צאינה†וראינה†בנות†ציון¢ÆÆÆ†ודרשת
חז¢ל††¢ביום†חתונתו†זה†מתן†תורה†וביום†שמחת†לבו†זה
בנין†בית†המקדש¢ÆÆÆ©משנה†סוף†מסß†תענית®Æ†באותם†ימים
נמצא†עם†ישראל†בשיא†פריחתו†הלאומית†והדתיתÆמדינת
ישראל†היא†אימפריה†בעלת†שטח†עצום†ובמרכזה†המקדש
המפוארÆ†שקט¨שלווה†ושלום†שוררים†בה†¢יהודה†וישראל
רבים†כחולÆÆÆאוכלים†שותים†ושמחים¢†©מלכים†א¨ד¨כ®Æ†אף
כאן†כבמתן†תורה†מתבשר†העם†¢כולכם†מזומנים†לחיי
†והנה†מעט†אחר†כך†קם †שם†ח¨סו® העולם†הבא¢©רש¢י
†ושוב Æירבעם¨מתנתק†מיהודה†ומקים†ממלכה†עצמאית
נבנים†עגלי†זהב†ושוב†כבעבר†מוכרז†לפניהם†¢הנה†אלוהיך
ישראל†אשר†העלוך†מארץ†מצרים¢†©שם¨יב¨כח®Æ†זה†הרגע
בו†מתחילה†ההידרדרות†לתהום†שבסופה†חורבן†הבית
וגלות†בבלÆ†אלפי†שנים†אחר†כך†אנו†מתפללים†לשחזר

Æתקופה†רבת†הוד†זאת†ועדיין†לא†זכינו

¢כל†ההתחלות†קלות¢†קבע†פעם†מן†דהו†כפרפרזה†לפתגם
Æהכל†¢הולך†חלק¢ בראשית†הכניסה†לעבודה†הגדולה†Æהנודע
לא†נרשמות†תקלות†או†בעיות†ואור†חדש†הולך†ומאירÆ†אך
†ימים†קשים¨תקלות¨מהמורות זאת†יש†לדעת†עוד†יבואו
Æכך†דרכו†של†עולם†Æאך†אל†לנו†להיבהל†מכל†אלו†Æונפילות
בתחילה†מאירים†לנו†את†הדרך¨†מסמנים†לנו†הפוטנציאל¨
נותנים†לנו†במתנה†את†העמידה†על†הפיסגהÆ†אחר†כך†באה
הנפילה†ובצידה†התביעה†לעלות†חזרה†לאותה†פסגה
בכוחות†עצמנוÆבזה†העולם†כיחידים†וכעם†לא†נוכל†לשוב
Æשמה†אך†זו†משימת†חיינו†אין†אנו†בני†חורין†להיבטל†הימנה



השיעורים†מתקיימים†במרכז†תרבות†דתי†נו¢ש
∞μ¥≠μ≤π∞≤≥∞†¨∞¥≠∏≤≤∂μ±∑†Æßטל



השיעורים†מתקיימים†במרכז†תרבות†דתי†נו¢ש
∞μ¥≠μ≤π∞≤≥∞†¨∞¥≠∏≤≤∂μ±∑†Æßטל





מפגש†ראשון†יתקיים

∑Æ±±Æ±∑†ביום†שלישי†י¢ח†בחשון†תשע¢ח
אמנות†ההגבהה 

הורות†והדרכה†רגשית†על≠פי†גדולי†תורת†הנפש†ביהדות

מפגש†שני†יתקיים

≤Æ±Æ±∏†ביום†חמישי†ט¢ו†בטבת†תשע¢ח
לנצח†כל†רגע†מחדש 

שיטתו†של†בעל†התניא

מפגש†שלישי†יתקיים

±≥Æ≤Æ±∏†ביום†ראשון†כ¢ח†בשבט†תשע¢ח
שמחה†ועבודת†הרגשות

ערב†הכנה†לחודש†אדר

מפגש†רביעי†יתקיים

±ÆμÆ±∏†ביום†שישי†ט¢ז†באייר†תשע¢ח
שפת†הלב†≠†מסע†אל†פנימיות†הנפש

ערב†הכנה†לל¢ג†בעומר

Æד¢ר†יחיאל†הררי†הוא†מרצה†מבוקש†ומנחה†סדנאות†המתרגלות†תובנות†מתוך†תורת†הנפש†ביהדות
שני†ספריו†האחרונים¨†¢לנצח†כל†רגע†מחדש¢†ו¢סודו†של†הרבי¢¨†בהוצאת†ידיעות†ספרים¨†היו†לרבי†מכר
מיד†עם†צאתם†לאורÆ†הררי†כתב†את†עבודת†הדוקטור†שלו†באוניברסיטת†תל≠אביב¨†שימש†עיתונאי¨
Æיועץ†פרלמנטרי†ויועץ†מקצועי†בכיר†במשרדי†ממשלה†ולימד†באוניברסיטת†תל†אביב†ובמכללת†ספיר

††††ד¢ר†יחיאל†הררי
††††בימי†שלישי†בשעה†∞∞∫∞≥

†באולם†מנחם - במרכז†תרבות†דתי†נו¢ש

סדרת†הרצאות†עם

מחיר†כניסה†למפגש∫†∞≤†ש¢ח

בס¢ד
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מאת∫†ניר†שער¨
מנהל†מרכז†תרבות†דתי

ברכה†לשושנה

בס¢ד†אייר†התשע¢ז

Æא†שת†חיל†מי†ימצא¨†¢מרכז†תרבות†דתי†לנוער¢†נו¢ש†חיפה†≠†בה†זכה
Æב†טחו†בה†וסמכו†על†ידיעותיה כל†הסובבים†אותה

Æג†מלה†החלטה†בליבה†להיות†מנהלת†חשבונות†למופת†ולדוגמא
Æד†רשה†מצוות†המרכז להשמע†לכללי†הנהלת†החשבונות†וחוקיה
ה†יתה†כספן†המנווט†את†האניה¨†את†ספרי†הנהלת†חשבונות†ניהלה

Æביד†רמה

Æו†תקם†בעוד†לילה†לוודא†שהכל†מוכן†כראוי†לבא†מבקר†הדוחות†בתחילת†השנה
øלאחרונה† †היתה †הוצאה †תוכנה ואיזה †מה øחשבונית† †כל †מונחת †היכן †לה≠ †מופלא †יכרון ז

Æח†כמתה†ידועה†לכל∫†ידיעת†החוק†בענייני†הכספים†ודיני†עבודה
ט†וב†ליבה†וישרותה†נראו†בכל†מעשיה¨אכפתיות†ודאגה

Æלכל†פרט†מצויים†בה

Æי†ודעת†מה†הזכויות†והחובות†של†כל†עובד ופועלת†באחריות†מרובה
Æכ†ל†חשבונית†היתה†במקום¨†המאזן†והדוחות†היו†מדוייקים†לתפארה

Æל†א†תירא†לפעול†בדרכה¨†בדרך†בה†האמינה†≠†דבקה
Æמ†ידות†טובות†רבות†טמונות†בה¨†אור†סביבה†מקרינה

Æנ†ודע†בשערים†שמה†הטוב¨מסירותה†והשקעתה†הבלתי†פוסקת
Æס†דר†ואירגון†היו†נר†לרגליה

Æע†נוותנות†כזו†לא†נראתה†¨מהווה†דוגמא†בצניעותה
פ†יה†פתחה†בחכמה¨†לכל†שואל†מענה†נתנה.

לשושנה†יציב
היקרה†שלנו¨

בס¢ד

צ†רור†איחולים†נשלח†לך†לרגל†יציאתך†לפנסיה
Æק†בלי†שפע†אלוקי†וסיעתא†דשמיא

Æר†אי†ברכה†בכל†מעשה†ידיך†והצלחה†לך†ולמשפחתך
Æש†תשאר†בך†האמונה†התמימה¨†האכפתיות†ואהבת†האדם

ת†ודה†ענקית†לך†שלוחה†על†מה†שעשית†עבורנו†ועל†היותך†אחד
Æמעמודי†התווך†במרכז†בכל†השנים††††

בהערכה†רבה¨†ניר†וצוות†המרכז
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לימודי†יהדות
במהלך†השנה
במרכז†תרבות†דתי



אברהם††בן†מרים†ויוסף††איזßק
נתן††בן†מלכה†וזאב††דוידוביץ

אלימלך††בן†הינדה†ויוסף†טיקטינסקי
צבי††בן†טובה†ויעקב††הכהן††כץ

מאיר††בן†רבקה†ושלמה††פיירברגר
מאיר††בן†הינדה†ונתן††שנור

אברהם††ניסן††בן†פנינה†ויוסף††שכטר
דוד††בן†רחל†ואביעזר††הכהן

מיכאל††בן†שלומית†ודוד††הכהן††כץ
שרון††בת†נעמי†ואריה††שטיינמץ

גדעון††בן†לאה†וחיים††ליכטרמן
דוד†אריה†בן†לאה†פלורנס†ושמעון†חיים†הכהן†גבין

יהושע†ברוך†בן†בתיה†ואריה†הכט
צביקה†קפלן†בן†צילה†ויהודה

עלון†שאנן†גליון†מסß†∂∂±†≠†תשרי†תשע¢ח

≠≥∑≠

המקום†ינחם

למשפß†הרב†יחיאל†שחר†במות†האם†צפירה†ז¢ל
למשפß†שלמה†גץ†במות†האם†פורטונה†ז¢ל

למשפß†דינה†ישראל†במות†האם†פורטונה†ז¢ל
למשפß†דבי†וולקינסון†במות†האב†דוד†ז¢ל
למשפß†דניאל†לוי†לפטירת†האם†חוה†ז¢ל

למשפß†קרסנר†לפטירת†האם†סנדרה†ז¢ל
למשפß†שלומית†פישר†לפטירת†האב†יהודה†ז¢ל

למשפß†רבקה†שינמן†לפטירת†האחות†ז¢ל
למשפß†יוסי†אילוז†לפטירת†האחות†דינה†ז¢ל

למשפß†אבי†קאופמן†לפטירת†האב†אליהו†ז¢ל
למשפß†מיכל†קאופמן†לפטירת†האב†אליהו†ז¢ל

למשפß†ברכה†רפפורט†לפטירת†הבעל†אליעזר†ז¢ל
למשפß†צייגר†לפטירת†האב†מתתיהו†ז¢ל

למשפß†עם†שלם†לפטירת†האב†שלמה†ז¢ל

יהי†זכרם†ברוך°

נזכור†את†חברינו†בני†קהילת†נווה†≠†שאנן¨†שנפלו†במערכות†ישראל†ובפעולות†איבה



עלון†שאנן†גליון†מסß†∂∂±†≠†תשרי†תשע¢ח

≠≥∏≠

ספרים†חדשים
בספרייה

מאת∫†יחזקאל†וייג

במהלך†המחצית†השנייה†של†שנת†תשע¢ז†נוספו†לספרייה†ספרים†בתחומי†דעת
שוניםÆ†הקהל†הרחב†מוזמן†לבוא†ולעיין†בכל†האוספים¨†וכן†לשאול†ספרים¨†ולא

ÆÆÆלשכוח†להחזירם†בזמן

עת†לדבר†≠†סיפורו†של†פרופסור†אליעזר†רובינזון
Æאליעזר†רובינזון†ßמאת∫†פרופ

Æאנציקלופדיה†תלמודית†כרכים†ל¢ו†ול¢ז
Æעורך∫†הרב†שלמה†יוסף†זוין

Æספר†בן≠סירא†השלם
Æמאת∫†משה†צבי†סגל

Æספר†בן≠סירא†≠†המקור¨†קונקורדנציה†וניתוח†אוצר†מילים
Æמאת∫†האקדמיה†ללשון†עברית

Æימי†תשובה†≠†עניני†תשובה
Æמאת∫†הרב†שלמה†אבינר

Æßב≠ßחלק†א†Æספר†מדרש†אליהו†על†התורה
Æמאת∫†הרב†אליהו†יחזקאל

Æ®מי†מפחד†משאלות†©אמונה
Æמאת∫†הרב†אברהם†הורוביץ

Æראש†בראש†≠†מבט†אישי†על†אירועים†גדולים†ופרשיות†עלומות
Æמאת∫†מאיר†עמית

Æאתיקה†צבאית
Æמאת∫†אסא†כשר

Æנוע†כבר¨†לכל†הרוחות†≠†על†מהירות†בשדה†הקרב
Æמאת∫†אלישיב†שמשי

Æקדימה†תקליק†≠†לנצח†בקרב†על†מוחו†של†הצרכן
Æמאת∫†ערן†ארדן

Æהרצל†≠†קריאה†חדשה
Æמאת∫†יצחק†וייס

Æאתגר†המיגדר†≠†נשים†בעליות†הראשונות

Æמאת∫†מרגלית†שילה

Æנבואת†הצופה†≠†בין†חורבן†לתקומה∫†עיונים†בנבואת†יחזקאל
Æמאת∫†טובה†גנזל

Æשיר†השירים†עם†פירוש†רצוף†אהבה
Æמאת∫†רבי†נחמן†מברסלב

ברית†אמונים†≠†גיור¨†הלכה†ומדיניות†קהילתית†בספרות†השו¢ת
Æ≤∞†≠ובמאה†ה†±π†≠במאה†ה

Æמאת∫†דוד†אלנסון†ודניאל†גורדיס

Æשיחות†עם†יצר†הרע
Æעורך∫†אסא†קידר

Æ≤∞∫∞∞†משעה†∞∞∫¥±†עד†ßה†≠†ßהספרייה†פתוחה†בימי†א 
†המעוניינים†בייעוץ†ביבליוגרפי†להכנת†עבודות†מתבקשים¨†במידת†האפשר¨
Æ®π±±≥≥∑∂†≠†להודיע†על†הנושא†יום†≠†יומיים†לפני†הייעוץ†©ניתן†להודיע†גם†טלפונית
 מורים†המפנים†תלמידים†להכנת†עבודות¨†מוזמנים†לבקר†בספריה†ולשתף

Æאותי†בתכנון†העזרה†המצופה
†וכוß†המעוניינים†ללמוד †בודדים¨ †כיתות†בודדות¨†קבוצות†לימוד¨ †בתי†ספר¨
בספריה†ולקבל†הדרכה†באופן†קבוצתי†גם†מעבר†לשעות†העבודה†הרגילות¨

Æמתבקשים†לתאם†את†הביקור†והמועד

 המעוניינים†לתרום†ספרים†לספריה†מתבקשים†לתאם†אתי†לפני†הבאת
Æהספרים

 השאלת†ספרים†וקלטות†נהוגה†מזה†שנים†על†בסיס†של†אמון†בלבד¨†ואכן†רוב
השואלים†מקפידים†על†החזרתם†במועד†שנקבע†עמםÆ†עם†ריבוי†ההשאלות¨

הספרייה†מתקשה†מאד†להתפנות¨†לעקוב†ולצלצל†למי†שאינם†עומדים†בדיבורם¨
ומונעים†בכך†מאחרים†לקבל†ספרים†וקלטות†שהם†ממתינים†להםÆ†לכן†≠†ילדים¨

נוער†ומבוגרים†המבקשים†ליהנות†משירותי†הספרייה††של†קהילתם†נדרשים
Æלשמור†על†מועד†ההחזרה†מתוך†אחריות†עצמית

הודעות†הספרייה

פעילויות†שמתקיימות†בספריה
 שעת†סיפור†≠†מדי†חודש†מתקיימת†בספרייה†שעת†סיפור¨†בשיתוף†המחלקה
לספריות†בעיריית†חיפהÆ†ההצגות†מיועדות†לילדים†מגיל†∑≠≤Æ†נא†לעקוב†אחרי

Æנושאי†ההצגות†ומועדם†על†גבי†לוחות†המודעות
†פרשת†השבוע†≠†בכל†שבת†אחר≠הצהרים¨†לפי†זמן†הדלקת†נרות¨†מתקיים
Æהשיעור†מיועד†לקהל†הרחב†ומועבר†ע¢י†מרצים†מתחלפים†Æשיעור†בפרשת†השבוע

 גמרא†לדוברי†אנגלית†≠†מדי†שבוע†ביום†שני†בערב†מתקיים†שיעור†גמרא
Æהשיעור†פתוח†לגברים†ולנשים†Æלדוברי†אנגלית†בספרייה

 חוג†רישום†וציור†≠†מדי†יום†רביעי†וחמישי†בבוקר†מתקיים†בספרייה†חוג†רישום
Æולנשים† †לגברים †פתוח †השיעור Æלמתקדמים† †עד †ממתחילים וציור

להלן†רשימה†של†ספרים†נבחרים†שנתקבלו∫



חדש†≠†פרחי†האחוזה
פרחים¨†עציצים¨†זרים†מעוצבים

∞μ≤≠¥≤∞≤∏≥∂†Æßלמשלוחים†והזמנות∫†טל

לפרטים†נוספים†והזמנות†למלון∫†∞≤¥±¥∞¥≠∑∑∞
www.Rothschild-Mansion.co.il

ÏÁ‡Ó†ÔÂÏÓ‰†˙ÂÂˆ

‰˜Â˙ÓÂ†‰·ÂË†‰˘
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