
  ע"תש אב ז"י 28.7.10
  

  
  

  
  ,לכל אנשי ניגון הלב שלום

  
  

  סיון מוראד. אהבה אינסופית
  

  

  

  מרוב אהבה
  מתי כספי: לח�, יוסי בנאי: מילי�
  

�ֶ�ַהה�א א�ֵהב ֶאת ַהִהיאְ  
�  ח�ֵזר ְוא�ֵמר ָל�, ָ ִמיד ה�א א�ֵמר ָל
�ָ$ה ִהיא ֱאלִֹהיתַ  

  

�ֶ�ֲעַנ� א�ֵהב ֲעָנָנהְ  
 ָ �  ח�ֵזר ְוא�ֵמר ָל�, ִמיד ה�א א�ֵמר ָל

�ל ָ�ְ' ֲעִדיָנהָ  ְ(  
  

  ֲאָבל ֲאִני ֵמרֹב )ֲהָבה ��ֵתק
  

�ֶ�ַהְ*ב�ב א�ֵהב ֶאת ַהְזב�ִביתְ  
�  ח�ֵזר ְוא�ֵמר ָל�, ָ ִמיד ה�א א�ֵמר ָל

� ַיְפָיִפית+ָ ,�  ִהיא 
  

�ֶ�ַהִ-יל א�ֵהב ֶאת ַהִ-יָלהְ  
 ָ �  ח�ֵזר ְוא�ֵמר ָל�, ִמיד ה�א א�ֵמר ָל

  .�ִאי .�ִאי ַ�ָ+ה
  

  ֲאָבל ֲאִני ֵמרֹב )ֲהָבה ��ֵתק
  

�ֶ�ַ$ְל)ְ' א�ֵהב ַמְל/ִכיתְ  
�  ח�ֵזר ְוא�ֵמר ָל�, ָ ִמיד ה�א א�ֵמר ָל

  )ְ  ֲהִכי ֲחִתיִכית
  

0ָה �ֶ�ַהְ-ִסיק א�ֵהב ֶאת ַה1ְק,ְ  
  ח�ֵזר ְו/ַמר ָל�, ה�א א�ֵמר ָל� ָ ִמיד

�  ֶ�ה�א ְ-ִסיק ַעל ָיָד
  

  ...ְוַרק ֲאִני ֵמרֹב )ֲהָבה ��ֵתק
  

  ל"להאזנה לשיר בביצועו של יוסי בנאי ז
  
    

  ?מה זו אהבה
  
מותר  - רה בכל פסיק מחיינו היומיומיים והתרבותייםוהיא שזו, כל העמיםבב ששוררו עליה ומר

וגם , אין שם עוד מקום ;האחד עם השני" מדברים"במיוחד כשהלבבות האנושיים כבר  ;לשתוק
  ...כי יודעים, אין צורך לומר אותה

  
  :ל במילים"ום שאותו מתארים חזי ,ו באב"והגיע ט, אך חלף לו שבוע ימים מתשעה באב, הנה
  ). ז, תענית ד" (טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפוריםלא היו ימים "



יש אומרים שכולם : לאירועים שחלו ביום זההמכנה המשותף פירושים שונים נאמרו לגבי 
בו נחרב בית , ו באב תיקון של תשעה באב"וה טוובכך מה, מתקשרים לאהבה ואחדות ישראל

  . המקדש בגלל שנאת חינם
ששיאם ביום תשעה , תחילתו במנהגי האבלות והעינוי: טים בשמחהמשנכנס חודש אב ממעי

ומיד לאחריו מתחילות  ;שבימינו כבר נחוג כיום חג של ממש - ו באב"הולך ונמשך לט ;באב
  .הבאים עלינו לטובה" ימים הנוראים"המבשר שוב על ה, ההכנות הנפשיות לקראת חודש אלול

  
ה על כל קשת המופעים הנפשיים של האדם סובב לו כקרוסל, כך מעגל נסגר כשם שנפתח

  .וסובב וחוזר חלילה, בר לבנין ותיקוןשֶ מִ , ממחילה להתחברות וחיזוק הקשרים: שבו
  

  ...?הלא כך גם התנועה שבאהבה

  
~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  פרשת השבוע שלי

    נטע נעם והפעם מאת

        הרהורי� על פרשת עקב
        ::::ָהרָהרָהרָהרֶאֶר6 ט�ָבה ֶאֶר6 ַנֲחֵלי ָמִי� ֲעָינֹת �ְתהֹמֹת יְֹצִאי� ַ.ִ.ְקָעה �בָ ֶאֶר6 ט�ָבה ֶאֶר6 ַנֲחֵלי ָמִי� ֲעָינֹת �ְתהֹמֹת יְֹצִאי� ַ.ִ.ְקָעה �בָ ֶאֶר6 ט�ָבה ֶאֶר6 ַנֲחֵלי ָמִי� ֲעָינֹת �ְתהֹמֹת יְֹצִאי� ַ.ִ.ְקָעה �בָ ֶאֶר6 ט�ָבה ֶאֶר6 ַנֲחֵלי ָמִי� ֲעָינֹת �ְתהֹמֹת יְֹצִאי� ַ.ִ.ְקָעה �בָ """"

דברי� דברי� דברי� דברי� " (" (" (" (����ֶאֶר6 ִחָ:ה �9ְעָֹרה ְוֶגֶפ� �ְתֵאָנה ְוִר$�� ֶאֶר6 ֵזית ֶ�ֶמ� �ְדבָ ֶאֶר6 ִחָ:ה �9ְעָֹרה ְוֶגֶפ� �ְתֵאָנה ְוִר$�� ֶאֶר6 ֵזית ֶ�ֶמ� �ְדבָ ֶאֶר6 ִחָ:ה �9ְעָֹרה ְוֶגֶפ� �ְתֵאָנה ְוִר$�� ֶאֶר6 ֵזית ֶ�ֶמ� �ְדבָ ֶאֶר6 ִחָ:ה �9ְעָֹרה ְוֶגֶפ� �ְתֵאָנה ְוִר$�� ֶאֶר6 ֵזית ֶ�ֶמ� �ְדבָ 
        ).).).).חחחח> > > > זזזז, , , , חחחח

מסמל את השפע הטמו� באדמת האר6  תאור שבעת המיני�
  . פוטנציאל אי� סופי ואפשרויות בלתי נדלות. המובטחת

הכל יכול להשתנות משנה לשנה והאד� נתו� , באר6 זו, אול�
זוהי לא אר6 נהר הנילוס העולה על . לגשמי ברכה, לחסדי שמי�

        .היבולגדותיו ומשקה בריתמוס קבוע את 
ע ע ע ע ָ<� ֲאֶ�ר ִ ְזרַ ָ<� ֲאֶ�ר ִ ְזרַ ָ<� ֲאֶ�ר ִ ְזרַ ָ<� ֲאֶ�ר ִ ְזרַ ִ�י ָה/ֶר6 ֲאֶ�ר )ָ ה ָבא ָ�ָ$ה ְלִרְ�ָ � לֹא ְכֶאֶר6 ִמְצַרִי� ִהוא ֲאֶ�ר ְיָצאֶת� מִ ִ�י ָה/ֶר6 ֲאֶ�ר )ָ ה ָבא ָ�ָ$ה ְלִרְ�ָ � לֹא ְכֶאֶר6 ִמְצַרִי� ִהוא ֲאֶ�ר ְיָצאֶת� מִ ִ�י ָה/ֶר6 ֲאֶ�ר )ָ ה ָבא ָ�ָ$ה ְלִרְ�ָ � לֹא ְכֶאֶר6 ִמְצַרִי� ִהוא ֲאֶ�ר ְיָצאֶת� מִ ִ�י ָה/ֶר6 ֲאֶ�ר )ָ ה ָבא ָ�ָ$ה ְלִרְ�ָ � לֹא ְכֶאֶר6 ִמְצַרִי� ִהוא ֲאֶ�ר ְיָצאֶת� מִ """"

ִרי� ִרי� ִרי� ִרי� ְוָה/ֶר6 ֲאֶ�ר )ֶ � עְֹבִרי� ָ�ָ$ה ְלִרְ�ָ � ֶאֶר6 הָ ְוָה/ֶר6 ֲאֶ�ר )ֶ � עְֹבִרי� ָ�ָ$ה ְלִרְ�ָ � ֶאֶר6 הָ ְוָה/ֶר6 ֲאֶ�ר )ֶ � עְֹבִרי� ָ�ָ$ה ְלִרְ�ָ � ֶאֶר6 הָ ְוָה/ֶר6 ֲאֶ�ר )ֶ � עְֹבִרי� ָ�ָ$ה ְלִרְ�ָ � ֶאֶר6 הָ     ::::ֶאת ַזְרֲעָ' ְוִהְ�ִקיָת ְבַרְגְלָ' ְ�ַג� ַהָ?ָרקֶאת ַזְרֲעָ' ְוִהְ�ִקיָת ְבַרְגְלָ' ְ�ַג� ַהָ?ָרקֶאת ַזְרֲעָ' ְוִהְ�ִקיָת ְבַרְגְלָ' ְ�ַג� ַהָ?ָרקֶאת ַזְרֲעָ' ְוִהְ�ִקיָת ְבַרְגְלָ' ְ�ַג� ַהָ?ָרק
ה ֱאלֶֹהיָ' ה ֱאלֶֹהיָ' ה ֱאלֶֹהיָ' ה ֱאלֶֹהיָ' ֶאֶר6 ֲאֶ�ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ' 0ֵֹר� אָֹת� ָ ִמיד ֵעיֵני ְיהֹוָ ֶאֶר6 ֲאֶ�ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ' 0ֵֹר� אָֹת� ָ ִמיד ֵעיֵני ְיהֹוָ ֶאֶר6 ֲאֶ�ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ' 0ֵֹר� אָֹת� ָ ִמיד ֵעיֵני ְיהֹוָ ֶאֶר6 ֲאֶ�ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ' 0ֵֹר� אָֹת� ָ ִמיד ֵעיֵני ְיהֹוָ     ::::ת ִלְמַטר ַהָ<ַמִי� ִ ְ�ֶ ה ָ$ִי�ת ִלְמַטר ַהָ<ַמִי� ִ ְ�ֶ ה ָ$ִי�ת ִלְמַטר ַהָ<ַמִי� ִ ְ�ֶ ה ָ$ִי�ת ִלְמַטר ַהָ<ַמִי� ִ ְ�ֶ ה ָ$ִי��ְבָקעֹ�ְבָקעֹ�ְבָקעֹ�ְבָקעֹ

        ))))יביביביב> > > > יייי, , , , דברי� יאדברי� יאדברי� יאדברי� יא" (" (" (" (ָ.� ֵמֵרִ�ית ַהָ<ָנה ְוַעד )ֲחִרית ָ�ָנהָ.� ֵמֵרִ�ית ַהָ<ָנה ְוַעד )ֲחִרית ָ�ָנהָ.� ֵמֵרִ�ית ַהָ<ָנה ְוַעד )ֲחִרית ָ�ָנהָ.� ֵמֵרִ�ית ַהָ<ָנה ְוַעד )ֲחִרית ָ�ָנה
ת יש לשא. מעתה יהיה על האד� להיות בקשר מתמיד ע� האל. השפע נמצא כפוטנציאל

על מנת לממש את השפע העצו� הגלו� באדמה יש לשמור . אליו תפילות ולבקש את רחמיו
זוהי . אינ� מובטחי� > ס� החיי� > המי�. על ערו6 תקשורת פתוח ודיאלוג בלתי פוסק עמו

  .והיא עוברת לידי הע� התלוי באדמתו > אחריות כבדת משקל
  

מימוש� . סופיות>האפשרויות ה� אי�, השפע קיי�, הפוטנציאל נמצא. כ' ג� אנו בחיינו
  .  במעשינו ובדר' פועלנו, העתיד כרו' באמונתנו. האחריות היא שלנו. בידינו

  
~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  
  "ניגון הלב" אסיפת עמותת

   )עמותת ניגון הלב ,מנהלהועד הר "יו( יאיר המר ,ת עינבדרורי: מוסרים
  

שנתית של >במועדו� בנהלל האסיפה החציתתקיי�     21:0021:0021:0021:00בשעה בשעה בשעה בשעה     5.8.105.8.105.8.105.8.10ה אב ה אב ה אב ה אב """"ככככביו� חמישי ביו� חמישי ביו� חמישי ביו� חמישי 
על  יימסרו עדכוני�בה , כל חברי העמותה מוזמני� לקחת חלק באסיפה. עמותת ניגו� הלב

  . ביצוע התקציב ומהנעשה בעמותה
אנו , החלטות שיבואובובעלי זכות הצבעה והשפעה " רי� מ� המני�חב"על מנת להיות 

כל אחד  >למכתב  המצורEפ חוק העמותות יש לחתו� על הטופס "מזמיני� ומזכירי� כי ע
   ולשלחו לדרורית, )לא חתימה משפחתית( בנפרד ואחת

  .טפסי� לחתימה יהיו ג� בקבלות השבת וג� ביו� האספה
  !הצטרפו והשפיעו



  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  
  ואירוח עזרה לימודית 
    יה שבנהללילילדי הפנימ

מודה , מסכמת שנה של פעילות אוזן-יפהחוה 
ומזמינה  ,חלקבה לחברים מניגון הלב שלקחו 

חברים נוספים מהקהילה לתרום ולהיתרם מן 
    : בשנה הבאהגם החוויה 

  :והברכה השלו� הלב בניגו� לחברי�
. האהבה חג, באב ו"ט > שמח בחג ברכתמ

 דווקא. בעולמנו והקיי� החי לכל אהבה
 אליכ� פונה עצמי מוצאת אני זה בתארי'
 בעזרה ומזמנכ� מאהבתכ� להעניק בבקשה
  .שבנהלל הפנימייה לילדי חואירו לימודית
 הקהילה מחברי כמה חלק לקחו השנה
 לאחרי�, גדולה חוויה היו המפגשי� לחלק�. שלו העניי� ותחו� אחד כל. לתלמידי� בעזרה
 לקויה תקשורת שחוו כאלה היו, המפגש בזמ� או לקראת ה/התלמיד בהתנהלות קושי היה
  .ואחד אחת בכל עמוק נגעו שהנערי�, שבטוח מה. האחראי המדרי' ע�

  .בעיגול תלמידי� נפגוש ושוב במהרה תחלוE הקי6 חופשת
 נוער –" ה"נעל"מ קבוצה שוב כנראהתגיע  השנה. תלמידי� 200 בסביבות גרי� בפנימייה

  .דרכ� בראשית שפה חסרי וכמוב� באר6 משפחה חסרי הגדול חלק�. הורי� לפני עולה
 לימודית עזרה .שבועיי�ל אחת ,שבוע>לסוE לרוב היא ה"נעל ילדי עבור לאירוח הבקשה
  . כ� ג� תידרש
 כאחת. אלה מתחומי� יותר או באחד העזרה יכולת את לבדוק מכ� ואחד אחת מכל מבקשת
 חברי� לנושא לרתו� גדולה זכות רואה אני, בנהלל בית לי שהקמתי מאז לארח פסקה שלא

  .חדשי�
  .הול� רגשי ופיצוי מענג קושי מבטיחה

  אוז�>יפה חוה
  

    
  



  
  

  hava@yoffe.org.il :ליצירת קשר עם חוה
  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  
  קבלת שבת מיוחדת עם משפחת שליט באוהל בירושלים

   רעות המר :מוסרת
  

תקיי� קהילת ניגו� הלב קבלת שבת מיוחדת  ))))6.8.106.8.106.8.106.8.10((((    """"ראהראהראהראה""""פרשת פרשת פרשת פרשת     ,,,,ו באבו באבו באבו באב""""ככככביו� שישי 
   .)ביו� זה לא תתקיי� קבלת השבת בנהלל( באוהל משפחת שליט בירושלי�

יאסוE את מי שירצה להצטרE  16.45>בדיוק וב 16.30אוטובוס יצא מהמועדו� בנהלל בשעה 
  .לנסיעה מחניו� אלוני�

  
ולכ� אנו , )ג� א� את� מתכנני� להגיע באופ� עצמאי ולא בהסעה(וב לנו לדעת מי מגיע חש

א� ו הא� באוטובוס, מי וכמה באי� :מבקשי� שתרשמו אצל אחד מאיתנו ותודיעו מראש
  .והא� חוזרי� בהסעה ,)נהלל או אלוני�(מאי�  > כ�

  .21.00>זרה בולצאת לנסיעה ח 18.30אנו מתכנני� להגיע לאוהל בסביבות השעה 
שבה , חשוב לנו מאד שכל חברי ניגו� הלב אשר יכולי� להצטרE יהיו עמנו בקבלת שבת זו

  .נביע הזדהות ממשית ע� הכאב של המשפחה ונחזק אותה
  

ולא מתוכננות עצירות מאורגנות במהל'  ,באוהל לא מתוכננת ארוחת ערבבאוהל לא מתוכננת ארוחת ערבבאוהל לא מתוכננת ארוחת ערבבאוהל לא מתוכננת ארוחת ערב –שימו לב 
לפי הטע� והצור' של כל אחד  ,זו� ושתייהלכ� כדאי להצטייד באופ� פרטי בדברי מ. הנסיעה
  ....ואחת

  
  :בהקד� אצל אחד מאיתנו ואנא הירשמ
  zforman@gmail.com  052>3743916זוהר פורמ� 
  droriteinav@gmail.com  050>4234359דרורית עינב 
  reuth@matnasim.org.il  050>6547680רעות המר 

  
~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  

  הזמנה לבת המצווה של לירון די קסטרו

 ,ו שמחה להזמין את הקהילה לטקס העלייה לתורה של בתם לירוןמשפחת די קסטר
 18.00בשעה  29.7.10ח באב "י, שיערך במועדון בנהלל ביום חמישי הקרוב



 

  
  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  
 

  :בקשה ,שאלה, לכל פנייה
  

  052-2274031שי זרחי 

shayzarchi@gmail.com      

  052-2353369ביני תלמי 

bini_t@staff.oranim.ac.il      

  052-2809704אור צפוני - חן בן

tsfoni@gmail.com  

  050-4234359דרורית עינב 

droriteinav@gmail.com   
  

  050-5511583וורטמן - שרה שדמי

shadmiw.sara@gmail.com   

  

  052-8901350מרגלית שחר 

margalit@mshahar.co.il  

  

  052-3748542אושרית רז 

Oshritraz@gmail.com   

  

  057-8829827אורנה סירקין 

orgs@walla.co.il  

  

~ ~ ~                                                                                                      ~ ~ ~  
  

  18:30בשעה  "עקב"להתראות בקבלת שבת 
  



  
  לאה ויינברג. קשורים

  shritraz@gmail.comoאושרית 

  shayzarchi@gmail.com שי
  
  

  
  

  

 


