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  האזינו לשיר בביצוע חוה אלברשטיין

  

  
  
  

  
  יובל אורן. הודו, פושקר. אגם בשעת דמדומים

  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  

  חוויות מקבלת שבת חתן וכלה

  
   -בתם של דני ותמי קדם מתמרת  - אפרת קדם לרגל חתונת

  , עם בחיר לבה דן זלצר

  .ואת המשפחהשרנו וברכנו את הזוג הצעיר 

  : כתבה והקריאה להם בקבלת השבתרעות המרלהלן הברכה ש
  

  

  ,לאפרת וד� היקרי�
  

  נבר2 אתכ� בזו הברכה, ע� צאתכ� לדר2 זוגית
  שתהא דרככ� טובה וברוכה

  
  



  רחומה ואוהבת שמחה וגדושה
  .נע� ושלווה, הרפתקאות וריגושי�

  
  שתפרחו 1ַיחד שלכ� 

  ,ושכל אחד מכ� יפרח בדרכו
  וות מנצח שתהיו צ

  ושתשמרו כל אחד את ייחודו
  ,שיצירתכ� המשותפת תהיה רבת גווני�

  עשירה ובוהקת כמו קשת בי� ענני�
  ושתשכילו ג� לשמור על הצבע האישי

        .ג� פסק זמ� מאד פרטי, ולקחת בתו2 הזוגיות
  

  שהשותפות ביניכ� תשגשג כפריחת הגפ�
  ,ותשתבח ע� השני� כמו יי� יש� וטוב

  י� אהבתכ� לא ֵ,פ�ושג� ברגעי� קש
  .ותדעו להתגבר על רגעי קושי ומכאוב

  
  שתהא השמחה במעונכ� שורה

  ,בעיתות חו� וקרה, בימי חול ומועד
�  ושבלי קשר למזג האוויר בחו

�  בלבבות שלכ� תמיד יאיר ניצו
  5זיק של אושר שנדלק ַ,דיר 

  .תזהר אפרת מד� וד� מאפרת יאיר
  

  שתהא עזה אהבתכ� וזורמת כמבוע
  .מתרוננת ותמיד שלמה, דשתמתח

  שישרה שלו� במעונכ� ושתמיד תזכרו מדוע
  .לברית עול�, בחרת� זה בזו וזו בזה

  

  
  

  

 
    



  
  

  

  
  

  

  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  

  פרשת השבוע שלי

  קוימיכאל פרס: עם מאתוהפ
  

  לספר את הסיפור מחדש: פרשת דברי�
  ) א,דברי� א..." (אלה הדברי� אשר דיבר משה אל כל ישראל"

את כל , מספר משה לע� מחדש את סיפור� שלה�, הפותחת את ספר דברי�, בפרשה זו
ה� לא ,  מה5אנחנו שואלי� , בשביל מה לספר מחדש. אשר ארע אות� מרגע יציאת מצריי�

, ש�" (בעבר הירד� באר� מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור"אלא ש? זוכרי�
רואכ� במילה .  בסיפור מחדש יש משו� ביאור התורה5) הא  א א יש ג� ב ר חבוי כא� ; ב

 חוויה קצת אחרת – ולעצמו –דר2 הסיפור המתחדש בורא משה לע� . סוד הבריאה מחדש
בכ2 הוא ג� . לעכל ולקבל אותה ביתר קלותבצורה שאפשר יהיה , ממה שבאמת קרה

א י ר ב   ... חבויות ש� בתוכ�,  מטראומות שנשארו חוויות– ואת עצמו – אות� מ
 העניי� הראשו� שמביא משה היא גרסה מחודשת ומשופרת לסיפור הקושי –והא ראיה 

איכה  ";..."לאמור לא אוכל לבדי שאת אתכ�ואמר אליכ� בעת ההיא "האישי שלו עצמו 
הוא , והוא מספר לה� אי2 עלה בדעתו) יב; ש� א ט("  לבדי טרחכ� ומשאכ� וריבכ�אשא

, ...שרי אלפי�.. שיש לחלק את העומס דר2 אנשי� חכמי� ונבוני�, לבדו הבי� את זה
אשר הוא , גוי גמור, כה� מדי�, כמוב�, את יתרו? את מי הוא שוכח תו2 כדי. הסיפור הידוע

 הנה לכ� דוגמה לסיפור מתחדש אשר מתק� את חווייתו .שנת� לו את העצה הטובה הזו
הנה כ2 נעלמה לה .. מקורי ועצמאי, האישית של משה לכזו שמשאירה אותו מנהיג חרי-

  ...התחושה המטרידה שלא בדעתו שלו עלה הרעיו� הגאוני ההוא
. ה"הקב: מדרי2 רוחני. מבית מדרשו של משה, לסדנת סיפור מחדש מתק�, א� כ�, הכונו

  !בהצלחה. אנחנו. הע�: תלמידי� נאמני� בעל כורח�. משה רבנו: מורה ראשי



  

  
  

   שלמה וייניש:איור לפרשת השבוע
  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  

  ערב תשעה באב בניגון הלב
  





  'ע"ממגירות ליבי לשבת חזון תש'
   מאת חנה ידען - בבא' לקראת ט

  
  

   באול� בית המדרש הגדול
  .היו מחכי� למשיח בכל יו� ויו�

  ":איכה"אפילו בפורי� היו קוראי� פסוקי� מסוימי� ממגילת אסתר במנגינת 
היה מנמי2 ..." אשר הגלה נבוכדנאצר מל2 בבל, אשר הגלה ע� הגולה"בעל הקורא בכל עת שהגיע ל

ומישהו בקהל על פי רוב איזה איש זק� " איכה" הנכאי� של את קולו ועובר במקצוענות למנגינת
  .זה היה רגע עוצר נשימה בתו2 שמחת הפורי� ורעש הרעשני�. היה תור� לו את בכיו

  :ג� כאשר אסתר דברה אל אחשוורוש והתוודתה כנגדו
  .."כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באבד� מולדתי"

  על הקורא שואל את מנגינת איכה ומשיח את כאבה של אסתרהיה ב
  .והיו הקהל מלווי� את הדברי� בהמיית ליב� וברחש של זעזוע

  

  
  באב היה בית המדרש חוש2' בליל ט

  אנשי� נכאי� נושאי� את צער� מכל תשעת הימי� שקדמו לו לערב הזה
  נכנסו אליו בודדי�

�  .וישבו שפופי� לאר
  "איכה"כאשר נשמע ה

  סדק היה נפער בלבבות
  .והמילי� היו עושות בה� עצב

  עצב של מי שנידוני� לגלות ולכאב ולשמד
  "אני הגבר ראה עני בשבט עברתו"כל אחד מה� היה ה

  " הרוני לענה, השביעני במרורי�"וה
  ובסיו� הקריאה על א- הפורענות שמאחזת את היו� הזה

  א שהחרה אחרי הקהל את הפסוקהקפידו לחזור ולומר כל באי בית הכנסת ובעל הקור
  "אלי2 ונשובה חדש ימינו כקד�' השיבנו ה"

  .כדי שלא לסיי� בפורענות
  מילי� ששכחו שהיו פע� תיבות בספר עתיק

  .הפכו עכשיו לזיכרו� של גלות ארוכה ותקווה לגאולה
  

  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  
  :בקשה, 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 

com.gmail@droriteinav   
  

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

  

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

  

  052-3748542אושרית רז 
com.gmail@Oshritraz   

  

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

  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  

  18:30 בשעה ,שבת חזון, "דברים"להתראות בקבלת שבת 
  



  
  ליאור וגליה חכמון מדליקות נר של שבת

  com.gmail@shritrazoאושרית 

  il.org.hamidrasha@z_shayשי 
  
  

  
  

  

 


