
חזון הקהילה
ניגון הלב היא קהילה אזורית, בה נרקמים הטוב והיפה 
שבתרבות הישראלית עם החי והנוגע שבמסורת הדורות. 

מפגשינו פתוחים לכל אדם החפץ לחוות בחיי החולין רגעים
 של קדושה ולקחת חלק במעשים לתיקון חברתי.

בתמונה למעלה, הכנסת ספר התורה עם אנשי קהילת בני ישורון מניו יורק



    

משתתפי ערב לאה גולדברג

החברה הישראלית שרויה בשנים האחרונות במשבר ערכי ורוחני מתמשך שסימניו 

הבולטים הם: ניתוק גובר והולך בין הציבור החילוני למורשתו היהודית והציונית; 

וטקסי-חיים; התרופפות  חג  לקיום שבת,  וציבוריים  מחסור בדפוסים משפחתיים 

מסגרות  העדר  היחיד;  של  וניכור  בדידות  תחושות  והתעצמות  ההדדית  הערבות 

חברתיות אינטימיות במרחב הציבורי הישראלי היכולות לספק חום, שייכות וטעם 

ליחיד ולמשפחתו.

החברה היהודית בישראל נדרשת איפוא, כמעט בעל כורחה, לחדש מתוכה את 

מושג הקהילה. הקהילתיות מהווה מסגרת חברתית-אורגנית שבה היחיד ומשפחתו 

ובעיקר -  ולקבל, ליצור  יכולים לבטא את כישוריהם, לממש את ערכיהם, לתת 

להשתייך. הקהילתיות היהודית המוכרת מן הזרמים הדתיים למיניהם, אינה יכולה 

להוות פיתרון לרוב הציבור החילוני בישראל. קהל זה מתקשה להיכנס לבית כנסת 

- לכל בית כנסת. האתגר העומד בפנינו הוא, אם כן, יצירת קהילתיות יהודית-

ישראלית אותנטית ומשמעותית עבור הציבור החילוני בישראל.



    

קהילת “ניגון הלב”

"ניגון הלב" היא קהילה אזורית 

שנוסדה בשנת תשס"א / 2000 

ומירב פעילותה מתרחשת במושב 

נהלל, שבלב עמק יזרעאל. הקהילה 

מונה היום  ]תשס”ט[ מעל 150 איש 

וילדים רבים בכל הגילאים, מהעמק 

ומהצפון כולו והיא הולכת וגדלה.

מטרת הקהילה
קהילת ניגון הלב מעצבת אורחות חיים יהודיים לציבור החילוני שבעמק יזרעאל.

אורח חיים זה מבוסס על שבת, חגים, טכסי חיים, לימודים משותפים של מקורות ישראל ועשייה 

לתיקון חברתי.

מנגנים ביחד בערב לאה גולדברג

עלייה לתורה של נעמה בבת המצווה קבלת שבת



 

פעילויות קבועות בחיי קהילת “ניגון הלב”

•קבלת שבת בכל שבוע ועונג שבת הכולל סיפורים אישיים וניגונים מעת לעת.  	

•קיום חגי ישראל  ברוח “ניגון הלב”: שירה וניגונים היוצאים מהלב, דרשות וברכות המחברות  	

את המסורת עם חיינו כאן ועכשיו.

•ערבי לימוד לקראת חגים תוך שילוב בין המורשת היהודית לתרבות העברית.  	

•קהילה לומדת - קבוצת לימוד קבועה ומתמשכת הנפגשת באופן קבוע לערב של לימוד  	

נושאים מגוונים במקורות ישראל.

•בר/בת מצווה - הכנה, לימוד, ליווי הנער/ה והמשפחה וקיום טקס בר/בת מצווה  	

   ברוח “ניגון הלב”.

לקט בפרדס בגניגרשי וסימונה מתקנים אופניים יחד

מעגל סיום, אתנחתא



 

שי, ערב ראש השנה תשס”ט

פעילות ילדים הורים ברכבת העמק

מודעות מערבי לימוד

•ערבי תרבות עברית - הפקה קהילתית בתמיכת המועצה האזורית המביאה לבמה את סיפור  	

חייהם ויצירתם של גדולי התרבות העברית. בערבים אלה צופים מאות מתושבי העמק.

התמחוי  • צדק חברתי - חברי הקהילה מעורבים במספר פרויקטים : אריזת מצרכים לנזקקים בבית 	

במגדל העמק ע”י ילדי שנת המצווה והוריהם, לקט בפרדסי האזור גם הוא לטובת בית התמחוי, 

והפרוייקט המרכזי סדנת “קול גלגל” - סדנה למיחזור, שיפוץ ומקום מפגש.



“קול-גלגל” - סדנה למיחזור, שיפוץ ומקום מפגש

קהילת “ניגון הלב” יזמה את הקמת סדנת “קול גלגל” בשיתוף הפנימייה בכפר הנוער ויצ”ו 

קנדה נהלל. בפנימיה מתגוררים נערים ונערות המגיעים מכל רחבי הארץ ממשפחות מרובות 

ילדים, עולים, וילדים שהיו להם קשיים במערכות קודמות. בסדנה עובדים נערי הפנימיה יד 

ביד עם חברי הקהילה . הבניין שהוקצה ל”קול גלגל” הוא בית בן כ- 100 שנה, מהמבנים 

ההיסטורים בבית הספר החקלאי. המבנה לא היה בשימוש מזה שנים רבות וכדי להכשירו 

לסדנה אנו משפצים אותו מהיסוד, בהתנדבות מלאה ובעבודה משותפת.

עקרונות הפרויקט: 

בניית קשר ארוך טווח דרך עבודה ביחד - משפחות הקהילה, הורים נוער וילדים, עם נוער  1 .

מהפנימיה, במגמה לזמן לנוער קשר הולך ומתחזק עם משפחות מהעמק.

פירות העבודה המשותפת נתרמים לאחרים - תוצרי הסדנה מיועדים לרווחת משפחות  2 .

מצוקה מהאזור. הפנמת תודעה של “נותנים” היא העצמה ערכית גדולה מאד עבור הקהילה 

שלנו ובעלת משנה חשיבות עבור נוער הפנימיה.

היעדים שהצבנו לעצמנו:

הפעלת סדנה לשיפוץ ומיחזור אופנים ישנים, בהדרכה מקצועית של ”ונטיל” חנות לאופנים, 

ביחד עם נוער הפנימיה. האופנים המושמשים יתרמו לילדים בקהילות נזקקות באזורינו.

בהמשך מתוכננות: סדנאות לרכיבת אופנים לנוער, שיתוף פעולה עם “אתגרים” ועוד. 

הסדנה תשמש גם כמקום לצביעה וחידוש של רהיטים קטנים, ביגוד ואביזרי אופנה ברוח 

מיחזור ואיכות הסביבה.

במהלך המפגשים והעבודה נוצרים קשרים בינאישיים שיובילו לאירוח הנוער בבתים של

חברי קהילת “ניגון הלב”, ארוחם בקבלות שבת, חגים ופעיליות שונות של הקהילה.

אלעד עושה גרפיטי בהזמנה על חזית הסדנה



בבית “קול גלגל” הוקצו חדרים לשימושים הבאים:

• סדנת אופנים - לעבודה מקצועית, השמשת אופנים מכל הסוגים.
• סדנת מיחזור - להשמשת ויצירת חדש מישן: ריהוט, בגדים ואביזרי אופנה.

• מרחב פתוח הכולל מטבחון ופינת ישיבה ליצירה, שיחות וסיוע בהכנת שיעורי בית.

תהליך זה מלווה במעורבות עמוקה ואינטנסיבית של נערים קבועים מכפר הנוער, נוער קהילת 

“ניגון הלב”, חברי/ות הקהילה ו‘מכורים לענין‘ מעמק יזרעאל.

הסיוע שאנו מבקשים
•מימון לרכישת חומרי עבודה 	

•תשלום לעבודה מקצועית -דלתות, חלונות, תיקרה פנימית- להשלמת שיפוץ המבנה. 	

•ציוד מקצועי לסדנת האופנים - ציוד קבוע כגון מברגות, קומפרסור, סדן, כלי עבודה  	

מתאימים, ציוד מתכלה כגון שרשראות, צמיגים.

•מחשבים לעזרה לשיעורי בית במרחב הפתוח. 	

•אבזור לסדנת המיחזור - מכונות תפירה, צבעים, חומרי יצירה וריהוט. 	

•ציוד למטבח - מקרר, תנור אפייה, שולחנות, כיסאות ... 	

•אפשרות להתרחב תוך הכשרת חדרים נוספים במבנה. 	

• זוגות אופנים מקצועיים לנוער הפנימייה לקבוצת רכיבה.  	20

•מימון להעסקת מדריך בשכר, לטיולי אופניים ורכיבה מקצועית. 	

•סיוע בתחזוקת הסדנה על בסיס קבוע - עלויות שימוש במבנה,  	

  כיבוד, פרסום הסדנה לצורך איסוף אופנים בכל העמק ועוד.

המימון הנדרש:
100,000 ש”ח לשנה הקרובה.



רעות - 050-6547680 עדית - 050-2008212  

פרטים נוספים על אירועי הקהילה

קבלת שבת לילדים על הדשא

ראש המועצה אייל בצר מברך, ביני שר בערב לאה גולדברג, כפר יהושע

ארוחת עונג שבת ברכת הילדים בקבלת שבת

nigunhalev@gmail.com

דני ולירון מברכים את השנה החדשה


