
  ע"תש סיוןג "י 26.5.10
  

  
  

  
  ,לכל אנשי קהילת ניגון הלב שלום

  
  

        

        כל אלהכל אלהכל אלהכל אלה

  אברה	 חלפי
  

  ָ�ל ֵאֶ�ה ֶ�ֵאיָנ	 ָ�ִאי	
  �ֵאַלי 

  ��ִהי	 מ�ל ַח��ִני
��  .ְוֵאי� ָלֶה	 ְל

  
  �ֵי� ְוֵה	 נ�ְפִלי	 ִ�ְ�ִבי ָיֵרַח 

  ְו�ז
  ַהִ&יר ַ�ֲחת�ִלי	 ִ�ְסַבְ" ק�ֵרי

  ֶאת ַהְ�ָתִלי	 ֲאֶ�ר ָסְגר� י	)�ְרִט
   .	ר�ָתֲהא�ר ַס ַעל
  
  �ֵאֶ�ה ֵה	 ��ְכֵני ַמְרֵ�+ ַנְפִ�י  ָ�ל

  ְ-ָבִרי ְוִחיד�ַתי ע�ֵ)י
        .ָ.ַני ל�ְבֵ�י

  
   שקרה-פריד אבו, החתול במנוס        

  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  
 

  י הכפול"והש" בהעלותך"פרשת " : לאכול בגדול"
  

 שבה ,ימינואולם לא במשמעות הרווחת של ,  מספרת סיפור על מנהיגות במשבר"בהעלותך"פרשת 
  . או של איבוד האמון בו מצד העם, תולדה של כישלון אישי של המנהיגעיתיםמשבר כזה הוא ל

לאחר , המנהיג הוא שאיבד את האמון בעמו:  נובע מסיבות הפוכות בתכליתסיפורנור בהמשב
 חש משה שאין בו עוד כוחות להוביל קדימה ,בעמדו לפני שוקת שבורה. צפונות ליבושהעם גילה את 

ואל הדגה ,  במצרייםושהיה ל" הטוב"אל , אינו שותף לחזונו וחפץ לחזור לאחוריוכי , את העם
  ". ינםח"שאכל שם 

  
 אך גם , חלופה שאין בה חידוש'ה מציב , הידיים של משהורפיוןהייאוש למול ? מה לקחו של הסיפור

  : אין לה תחליף
תאוות הבשר  ".אספסוף"מול " אסיפה"יש להעמיד , "בשר"על ה" הרוח"יש לנסות להגביר את 

ל פי כן משה ותלמידיו  ואף ע."סוף טוב"ועל כן אין לסיפורנו . חזקה מן הרוח ומאסיפת הזקנים



 אל מול נרגנותם של המפנים עורף ,"רוח"נתבעים בכל הדורות לדבוק בתפקידם להגביר את ה
  .  והנוטשים את חזון עתידם,לעברם

  
פת " לסיפור להתוודעיכול היה , מי שהיה בליל תיקון שבועות

 אך בעיקר להתמוגג מהאופן שבו עשה השי , עגנוןי "ל שש" שלמה
   : מפי ראשוניםלנובמשל שנמסר , ומופלא כדרכוש מיוחד השני שימו

תהפוכות ,  ובחוץ לארץבהיותם במדבר, אז ומתמיד עברו היהודיםמ
 ומצאו עצמם נקרעים ומיטלטלים  ללא הפוגה בין ,אישיות רבות

בגילומו של , בין דמותו של משה רבנו לבין דמותו של השטן: השניים
  . יצר הרע

מחזרים , כל שלב של המסע אל ייעודנוב, ונדמה שלתמיד, מאז
  ,המתאוננים והמתאווים ,ומזדמנים תכופות לביקור
  .  שוכני מרתף נפשנו, שגם הם לצד כוחות האור

  :בבוא היום שעליו נאמר
  ְוָהָיה -ֲחֵרי ֵכן ֶאְׁשּפוְך ֶאת רּוִחי ַעל ָּכל ָּבָׂשר"

   )א, יואל ג" (ִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֵתיֶכםְו
  

 ~ ~~                                                                                                      ~ ~ ~  
  

  תודות לתיקון
  

   .תיקון ליל שבועות התקיים השנה בכוחות עצמיים של הקהילה
   .ואכן הורגשה ההתקדמות הצוות שבנה את התוכנית ניסה ללמוד מניסיון השנים הקודמות

לרותי  :תודות למלמדים שעשו זאת בטוב טעם .אסתטי וטעים, מלא חיים, היה ערב נעים ומלמד
 על העיצוב ועל הדאגה ללחם הנפלא שאכלנו לעדית שגבתודות  .לדני קדם ולשי זרחי, בינדר דרורי
   .ה עוגת גבינה/תודה לכל מי שהביא. על השירה שביטלתמי שדמי ולקורין תודה  .בהפסקה
  . על ההפקה כולה עינברוריתלדמיוחדת ותודה 

  

  
  



  עוד ממזכרות ליל התיקון 
  :משתפת חנה ידען

  
  .כבר כמה ימי	 שטעמו הטוב של ערב שבועות בפי  

  .היה זה ערב חגיגי ונעי	 בחברת חברי	
  כאלה שעינינו פוגשות בזמ� הישיבה בחברותא בתפילה, ערב שיצרו חברי	 בניגו�

  שערי הניגו�כאלה ששמחי	 לבוא אית	 ב
  לעבור בי� העולמות

  להתיר מכבלי אסורי	 ולבוא בשבת החולי� לצאת משערי
  .להיות יונקי	 מדבש הניגו�

  טוב היה לשבת בי� חברי	 ולשמוע את הלימוד שלה	
  .משמיע קולו ברבי	

  , ערב מת� התורה,בועותמה זה א	 לא ערב ש
  ,לומדיה, דורשיה, שבו התורה מניחה עצמה בלב מקבליה

  ,לה שאוחזי	 בה למרות ובגלל הכלא
  לאחר שלוטפה ורוסקה

  .וקמה

  
  

  
  בן עובדיה ומיכל שחרמרגלית, דרורית ויוסי עינב

  
 תודה לעדית על התפאורה

  

  

  על עבודות האמנות שלודני קדם

  

  

  על רות המואביהבינדר-רות דרורי

    



  
 "באשר תלכי אלך: "תמי שדמי

  
 " הפשוטלמדני את השיר: " שביטקורין

  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  
  

  

  'ה בכרם"אחו'קבלת שבת ועונג שבת עם קהילת 
  

נקיים במהלך חודשי הקיץ אחת לחודש קבלת שבת משולבת בסעודה משותפת , כפי שכתבנו במכתב הקודם
  : דרורית מפיה של,28.5פרטים נוספים לליל שבת הקרוב  .עונג שבתו

  
, אחרי הרבה עוגות גבינה, עוד שבוע חלף עבר לו ואנו שוב יוצאים בהכרזה של התחלת דיאטה

  . עונג שבת–והפעם , שוב צריך לחשוב על אוכל. פשטידות ומיני לחמים טעימים

 מארחים את חברי אנו, המתקרב ובא עלינו לטובה, ביום שישי הזה
ויתארחו אצלנו ,  הורים וילדים– משפחות 9שיגיעו , "אחווה בכרם"

  .ואיתנו בקבלת השבת ובסעודת שישי
  

 ).על שולחנות וכסאות כמובן(ולכן נאכל על הדשא , לא קר וגם לא חם, הימים ימי סיוון ובחוץ נעים
אני פונה  .לחברים תורניםפניתי , בכדי שההתארגנות תהיה מושלמת והנטל יתחלק בין כולנו

מי שלא פניתי , כאמור .אנא לידע אותי ובזמן,  מי שיודע שלא יגיע ושמו הופיע בתורנות–ומבקשת 
  . נשמח לקבל עזרה בכל תורנות שתבחרו–אליו 

  

עוגות , שתייה, סלטים, פשטידות: הארוחה תהיה חלבית והמשפחות מוזמנות להביא מכל טוב הארץ
  .וכל אשר תחפצו

  

  ,דה רבה לכולםתו
  דרורית
  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  
  

  בחוף דור " ניגון הלב"חוויות ממפגש נוער 
  :מספרת הילה גונן

  
  .בכיכובה של חניו,  נציגות כמעט מכל שכבת גיל– נסענו לחו+ דור 20.5ביו	 חמישי 

כלנו א –אחרי ששבענו .  פתחנו בארוחה–וכדי לחמ	 מנועי	 , כולנו ידענו מה עומד להגיע
  .והתחלנו ללמוד בתורה, בדקנו מניי�, ואז ישבנו על אבטיח, עוד קצת



ויצאו לנו פלפולי	 כאלה שג	 ,  בו עסקנו ודרשנו–ה המהוללת הביאה קטע מהמשנה הרָ�
  .סיפקנו חומר למחשבהלרבה והאמא הרוחנית 

  .וע	 חול בנעליי	, טובי לב,  מאושרי	�וחזרנו הביתה , בסופו של תהלי" רווינו נחת
  .כ� יירבו

  
~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

 

  ילדים ומשפחות ל"נשא"קבלת שבת  - בואו לגדול איתנו
  :אמא של עדי ומעיין כותבת, מיכל רזניק

  
בשבוע שעבר השתתפנו 

  . בקבלת שבת לילדי	
כמה ילדי	 נעלמו לפני 

ונמצאו , הדלקת הנרות
יושבי	 בחדר ומחכי	 
חיכו . לתחילת הטקס שלה	

נורא (חלה ויי� , לנו ג	 נרות
" סידור תפילה"ו, )טעימי	

  .מיוחד בשבילנו
רקדנו , יברנוד, השבוע שרנו

וסיפרנו על מנהיגי	 שאנחנו 
פר)נו טלית וברכנו , מכירי	

    .את הילדי	 בברכת הכהני	
קבלת השבת לילדי	 היא 
התרחשות מלאה שנוגעת 

המפגש התמי	 והלא מתחכ	 של ילדי	 ע	 . באופ� הכי פשוט ישר ועדי� בילדי	 ובהורי	
ורה הצעירה והמקסימה בדר" ח� מובילה את החב. מיוחד במינו הוא דבר, טקסי השבת

  .ונותנת מקו	 לכל ילד וילדה, כייפית, "דידקטית"לא , משוחררת
מעי� נשארה לקבל , ע	 המבוגרי	" לכה דודי"לאחר שפרצו מ� החדר אל ריקוד סוער של 

  . ציירה ציור והגישה אותו לח�� ועדי , חיבוק מרעות המר
  .היה לי כיי+

  .מיכל, תודה
  



  
  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

 

  קהילה לומדת מסכת אבות

  

" מסכת אבות" של הקהילה הלומדת 10'  ניפגש למפגש מס20:30 בשעה 1.6ט סיון "ביום שלישי י
  :ונפגוש מימרות אלה' הפעם נסיים את פרק א. במועדון בנהלל

  
ֶוֱהֵוי ְמַקֵ�ל ֶאת ָ�ל ָה�ָד	 ְ�ֵסֶבר , ֱאמ�ר ְמַעט ַוֲעֵ)ה ַהְרֵ�ה.  ֲעֵ)ה ת�ָרְתָ" ֶקַבע:9ַ�ַאי א�ֵמר
   .ָ.ִני	 ָיפ�ת

  . ְו@ל ַ�ְרֶ�ה ְלַעֵ?ר ֳאָמד�ת, ְוִהְסַ�ֵ�ק ִמ� ַהָ=ֵפק, ֵ)ה ְלָ" ַרב ֲע:ַרָ�� ַ>ְמִליֵאל ָהָיה א�ֵמר
ְולֹא . ְולֹא ָמָצאִתי ַל>�+ ט�ב ֶאָ�א ְ�ִתיָקה,  ָ�ל ָיַמי ָ>ַדְלִ�י ֵבי� ַהֲחָכִמי	:ִ�ְמע�� ְ�נ� א�ֵמר

   .ֵמִביא ֵחְטא, ֶ�ה ְדָבִרי	ְוָכל ַה9ְַר. ֶאָ�א ַה9ֲַעֶ)ה, ַה9ְִדָר� ה�א ָהִעBָר
ַעל ַהִ-י� ְוַעל ָהֱאֶמת ְוַעל ,  ַעל ְ�לָ�ה ְדָבִרי	 ָהע�ָל	 ע�ֵמד:ַרָ�� ִ�ְמע�� ֶ�� ַ>ְמִליֵאל א�ֵמר

  .)זכריה ח(" ֱאֶמת �ִמְ�ַ.ט ָ�ל�	 ִ�ְפט� ְ�ַ�ֲעֵריֶכ	"Cֶ�ֱֶאַמר , ַהָ&ל�	
  

  . להם להצטרף עד כהמוזמנים גם אלה שלא הזדמן
  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  

  ?הכצעקתה. "ניגון עצוב בלב"

  

שעוסק   , צבי- אצלנו בקבלת השבת אורי בןהתארח ,"מות קדושים-אחרי"בשבת ,  שבועות3-לפני כ
כתב לנו אורי ביקורו בעקבות  ".יהדות כתרבות"ת בחינוך יהודי מתוך גישה חילונית של שנים רבו

  ":ניגון עצוב בלב "הכותרת הנושא את מכתב



  
  ...ונרעשתי... הוקסמתי, ראיתי, באתי

ממידת הדבקות , מ� האינטימיות הקהילתית, מאווירת היחד ששרתה עליכ	 הוקסמתיהוקסמתיהוקסמתיהוקסמתי
נות והיכולת של ציבור גדול להבדיל בי� חול לשבת ממידת המוכ, וההזדהות של הנאספי	

. באמצעות המוזיקה ולעצב צביו� משלו ליו	 המנוחה שכה התקדש בתרבות היהודית
  .כמו לפני שנות אל+ בקיבוD, סולידריות מרגשת, צפיתי ש	 באחוה נוגעת ללב

  ...מתכני המפגש ומהטקסטי	 ששימשו את הקהילה לקבלתה ולקידושה של השבת נרעשתינרעשתינרעשתינרעשתי
�נדמה היה לי שאני מצוי באכסניה דתית, כשעצמתי עיני במהל" הטקס בנהלל...

  ...אורתודוכסית לכל דבר
המתכחשי	 , המאמצי	 טקסטי	 וניגוני	 לא לה	, בנהלל פגשתי נכדי	 שאבדה דרכ	...

  .ב	 של סבא וסבתא�ב	� לניגוני אבותיה	 וחוזרי	 אל הטקסטי	 וניגוני יה
  .ניגו� עצוב בלב, אכ�

        

  . בקובץ המצורף– אנשי הקהילה מתכתובת המשך מכתבו של אורי ותגובות
  . לפנות לאושרית רזחלופת המכתבים המלאה אפשרלקבלת 

  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  
  

  ש משה דרדיק"ע" ניגון צעיר"פתיחה חגיגית של 
   החינוך לילדים ולנוער בניגון הלבילויותפע
  

וקבוצת המצווה לפתיחה  בני הנוער,  נתכנס הורים וילדים19:00בשעה ג סיון " כ5.6במוצאי שבת 
  ."ניגון צעיר"חגיגית של 

  ! חברי וחברות ניגון הלבמוזמנים לאירוע כל
  .בדלה וכיבוד קלה, הענקת תעודות, שירה ונגינה,  לימוד קצר:בתכנית

 ותספר על אביה שחינך ילדים רבים ,בתו של משה דרדיק, וזל'בערב חגיגי זה תתארח ריי ג
  . בדרכנו המיוחדתוולזכרו קבלנו תרומה נכבדת להמשך העמקת החינוך בקהילתנ, ב"בארה

  
~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  
  גיוס תרומות לניגון הלב

  : עדכון בענייני העמותה-   שלמה ויינישמשולחנו של הגזבר
 

מעבר לעצמאות , אחת ההשלכות המשמעותיות למעבר שלנו לעמותה
היא החובה לעמוד בתקנות וחוקי	 , והעובדה שאנו ישות חוקית הארגונית

  .והופכי	 אותה למאוד בירוקרטיתאת העבודה  אשר מכבידי	 קצת
 אלא רק באחד הדברי	 החדשי	, אי� לי כוונה להלאות אתכ	 בכל הפרטי	

  .והחשובי	 שקרו בתחו	 בתקופה האחרונה
בשל . ב"תקציב הקהילה מורכב מתרומות רבות המגיעות מארה, כידוע לכ	

 אמצעות עמותתב ונוחות יכלו תורמינו להעביר אלינו את תרומותיה	 ב"מס בארה שיקולי
חוקית במצב �ע	 המעבר שלנו למעמד עמותה נוצרה בעיה מיסויית .ב"בארה" אורני	"

מעבר כספי	 מעמותה (שהגיעו לאורני	 לא יכלו להיות מועברי	 אלינו  כספי	. הקיי	
  . )..ת והבטחתי לא להלאותיהוא בעייתי מבחינה חוקית ומיסוי לעמותה

ב "מארה פתחנו ערוD חדש להעברת כספי תרומות � אז כדי שנהפו" סיפור ארו" לקצר
ב "מבחינת מס בארה שיכולי	 לספק את כל האישורי	 הנחוצי	, "קהילות ביחד"באמצעות 

חשוב להדגיש שהסכו	 (ישירות  ואינ	 עמותה ישראלית ויכולי	 להעביר אלינו את הכס+
  ").אורני	"ע	 " עיסקה"מה מועבר כולו ללא דמי תקורה שג	 ה	 היו חלק

ק 'צ אז יש לנו ד+ באתר של העמותה וש	 יכולי	 התורמי	 להעביר את הכס+ או לשלוח
   halev-nigun-kehillat/synagogues/org.kbyonline://http :לכתובת המופיעה באתר



 א	 את	 מכירי	 תורמי	, ני העמותהיניאז מעבר לידע הכללי והשותפות בנעשה בע
  .אנא הפנו אות	 לאתר �פוטנציאליי	 שרוצי	 לתרו	 להתחדשות יהודית בישראל 

  ,בהצלחה לכולנו
  .שלמה

  
~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  

   מצווה לירושליםטיול בני ובנות

  

 יצא טיול של קבוצת בני ובנות המצווה והוריהם בליוויה של חן ,ד סיון" י27.5 ,ביום חמישי הקרוב
  ).חזרה בלילה,  בבוקר7: יציאה(לירושלים 

  052-2809704 :פרטים והרשמה אצל חן
  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  
  ברכות ואיחולים

  

  .מזל טוב על נישואי בנכם לבחירת ליבו ביום שישי האחרון, לרני ושרית פלק ~
  שיהיה בהצלחה בטריאתלון הנשים המתקיים פעם בשנה בהרצליה : לננסי פורת ~
  "!כל אחת מנצחת"בסימן    
  .לחה בבחינות הבגרות הצפויות לכם בתקופה הקרובהשיהיה בהצ, לכל בני הנוער של הניגון ~
   ".אל נא רפא נא לה: "רפואה שלמה, המתאוששת מטיפול רפואי, פרי דרורי לחברתנו ~
 

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  
  :קשהב, שאלה, לכל פנייה

  
  052-2274031שי זרחי 

com.gmail@shayzarchi      
  052-2353369ביני תלמי 

il.ac.oranim.staff@t_bini      
  052-2809704אור צפוני -חן בן
com.gmail@tsfoni  

  050-4234359דרורית עינב 
il.org.gvat@dyeinav  

  

  050-5511583וורטמן -שרה שדמי
com.gmail@sara.shadmiw   

  

  052-8901350מרגלית שחר 
il.co.mshahar@margalit  

  

  052-3748542אושרית רז 
com.gmail@Oshritraz   

  

  057-8829827אורנה סירקין 
il.co.walla@orgs  

  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  
  

  .18:30בשעה " בהעלותך"להתראות בקבלת שבת 
  .'ה בכרם"אחו'עם קהילת  כולם מוזמנים לסעודה משותפת ועונג שבת

  
  com.gmail@shritrazoאושרית 

   il.org.hamidrasha@z_shayשי 
 

  
  
  
  

  

 


