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 ,שלום לכל אנשי ניגון הלב

 
 

 
 'זלי גורביץ

 
 הְלִהְתַעּלֹות ֶזה ַמה ֶשָכל ֶאָחד רֹוצֶ 

 
 הְלִהְתַעּלֹות ֶזה ַמה ֶשָכל ֶאָחד רֹוצֶ 

 ִלְקפֹץ ֵמַעל ַהפוִפיק ַעד ֶאל ַהָקֶצה
 וַבָקֶצה ָלצוף ְקָצת ְבִלי ִלפֹל ָעמֹק

 קְדאֹות ְלַמְעָלה ַעד ֵמַעל ַלחִֹלְדאֹות לִ 
 

 ֶאהְלַמְעָלה ֵיש ָשֶדה ֲעָנק ִבְלִתי ִנרְ 
 הָנמוְך ֲאָבל ֵמַעל ְלָכל ַמה ֶשקֹורֶ 
 ֶזהְוַגם ַמה ֶשקֹוֶרה הוא ְבָשֶדה כָ 

 ָהָאֶרץ ֶשָעֶליָה ָרץ ַהַמֲחֶזה
 

 ְוִלְפָעִמים ָהָאֶרץ ֺכָּלה ַדף ְנָיר
 ָברוַח ִלְפָעִמים ַגם ָשר ֶשִמְתעֹוֵפף

 קֹוֵפץ ֵמַעל ַהפוִפיק ָעף ֶאל ַהָקֶצה
 הְלִהְתַעּלֹות ֶזה ַמה ֶשָכל ֶאָחד רֹוצֶ 

 

 

 
 דוד אסולין. ללא כותרת

 
 ~ ~~ ~ ~                                                                                                     ~ 

 

 "תמיכה רוחנית כשפה טיפולית בחברה הישראלית"חוויות מכנס 
 מאת חן
 

 ".תמיכה רוחנית כשפה טיפולית בחברה הישראלית"בשבוע שעבר השתתפתי בכנס 
, בריאות, קהילה: הביא יחד אנשים מתחומים שונים, השמיני במספר, נתיהכנס שהוא כנס ש

המעוניינים בהרחבת השפה , מוסיקה ועוד, מדיטציה, עבודה סוציאלית, יהדות, פסיכולוגיה
 . ]...[ וכדרך להתייחסות לעולם בו אנו חיים, התפתחותי, טיפולית, כדרך קהילתית, הרוחנית

 
עובד " תשומת הלב"צוות . ודקים אפשרות לשימוש בשפה זואנו ב, בניגון הלב, גם אצלנו

ופועל לתמיכה באנשים הנמצאים במצבי מעבר , "קהילה תומכת"בכדי לפתח את קהילתנו כ



אך השאיפה היא להרחיב  -ביקורי חולים ואבלים  -התמיכה כרגע היא בעיקר פיסית . שונים
 .ולשלב גם את הרוחני

 
" ניגון הלב"מקווה שתכני הכנס ימצאו מקום בחיי  אני. הכנס היה מרתק ומפרה מאד

 .והקהילות סביבנו ויעמיקו את השפה הרוחנית ואת הקשר שבינינו
 

 לקריאת המכתב המלא הכנסו לקישור
 

~ ~ ~ ~ ~                                                                                                     ~ 
 

 מהמסע לפולין
 ידי ביני תלמי-תפילה שנכתבה על

 
 תפילה

 
 ְתִפָּלה ַלְתִפָּלה ֶשּלֹא ִנְשְמָעה

 ַלְזָעָקה ֶשִנְשֲאָרה דֹוֶמֶמת
 מֹות ֶשִנְשֲארו ֲחלוִמיםְתִפָּלה ַלֲחלֹו

 ִלְלִחישֹות ָהֵריָקם ָבֲאֵפָלה ַהְמַאֶטֶמת
 ְתִפָּלה ַלַבָקשֹות ְוַלַתֲחנוִנים ֶשנֹוְתרו ִאְּלִמים

  -ְלֵאין ַהֶחֶסד וְלֵאין ָהַרֲחִמים , ְלֵאין ַהֵחן
 ְתִפַּלת ְמִחיָלה ַלָשַמִים ֶשּלֹא ִנְמָצא ָלֶהם ֱאלִֹהים

 ִתָמֵצא ָלֶכם ְמנוָחה ְנכֹוָנהשֶ 
 ֶשִטָפְתחו ִבְפֵניֶכם ַשֲעֵרי ַהִדְמָעה ַהְנעוִלים

 ֶשְתַלֵחף ֶאת ֶלְחְיֶכם ַהבֹוִכָטה נֹוָצה ְלָבָנה ִמַכְנֵפי ַהְשִכיָנה
 ִיְהיו ִנְדֵרי ֶחְרֵמיֶכם ְבֵטִלים

 ִליםי ִנְקמֹוֵתיֶכן ְבֵטִלים וְמֺבחָ מֵ ְוקֹונָ 
 ָאז יוַכל שוב ָאָדם ִלְקרֹא ִמַמֲעַמִקים

 א ַרע ַגם ִאם ֵיֵלְך ְבֵגיא ַצְלָמֶותרָ ישוב לֹא יִ 
 ִיָשא ֵעיָניו ֶאל ֶהָהִרים

 שוב יוַכל ָאָדם ְלָהִביא ְתִפָּלתֹו ִבְפֵני ָשַמִים
 ַגם ִאם ֵאֶּלה שֹוְתִקים

 ְשֵקָטה וְמֺנֶחֶמת ֶנָחָמה ְגדֹוָלהשוב ִתְתַעֵחף ָעָליו ְוַנְפשֹו 
 .ָברוְך ַהשֹוֵמַע ְתִפָּלה

 
~ ~ ~                                                                                                     ~ ~ ~ 

 

 "כולנו רקמה אנושית אחת חיה"
 חן7 מסרה

 
. הנמצאים במצבי מעבר ומשבר שונים ,ים בקהילהפועל לתמוך באנש" תשומת הלב"צוות 

 .לאבלים :מתן ארוחות לחולים ולהבדיל, באמצעות ביקורי חולים התמיכה כרגע היא בעיקר
כעת השאיפה היא להרחיב את מעגל העושים במלאכה ולהעמיק את החשיבה על אופני 

 .התמיכה ההדדית בקהילה
 

 ועדוןבמ 11:00בשעה  11...1ח אייר "רביעי כביום 
פעילה , דוקטורנטית למגדר בבר אילן, תניא ציון וולדקס נקיים מפגש לימוד קהילתי עם

קהילת " רכזתשמשה כבעבר . סחר בנשים ועוד, חברתית בתחומים של מאבק בסרבנות גט
תניא סייעה לנו רבות בפיתוח הפרויקטים (. מרכז לפיתוח אחריות חברתית קהילתית" )צדק

 . ועוד" קול גלגל", "ים אל פניםפנ" :הקהילתיים שלנו

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/hamidrasha/heart-melody/havayot/livuy-ruchani/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/hamidrasha/heart-melody/havayot/livuy-ruchani/Pages/default.aspx


 
בלימוד על תמיכה וערבות הדדית בקהילה וישלב שיחה קהילתית על  יתמקד המפגש הפעם
 .הצרכים ויכולות הנתינה שלנו כיחידים וכקהילה, מגוון הרצונות
 !כולם מוזמנים

 
                                                                      ~ ~ ~                               ~ ~ ~ 

 

 קוראים יחד סיפורי עגנון

 

  52:02ב אייר בשעה "כ 2..5 !!'יום ה, מחר – 7.המפגש הבא מס
 (בכניסה לנהלל)ס התיכון בנהלל "נפגשים בספריית ביה: שימו לב

 

במפגש הקרוב נעזוב לרגע את סיפורי עגנון ונעיין יחד במוטיב האור 
מושג קבלי שעגנון לוקח מספרות " )האור המופלא" -יוחד במו ,שביצירתו
ננסה לעמוד על הדרכים המיוחדות שעגנון משתמש באור . (ההיכלות

 .משמעויות חדשות הוא מעניק לו לוואי, המיוחד הזה 

 .הטקסט שנעבוד עליו יחולק בשיעור. אין הפעם חומר להכנה 

                                        ~ ~ ~                                                             
~ ~ ~ 

 

 שלו" מזרע הקטנה"ביקור אצל פיני שיבולי ב – "פנים אל פנים"
 

 , "פנים אל פנים"במסגרת פעילות , חברי ניגון הלב וילדיהם מוזמנים
  ,לקפה ומאפה 0:02בשעה  ,ג אייר"כ 57.2.22 -הקרוב  ביום שישי

  .הכרות עם חברנו פיני שיבולי ופועלו המיוחד - 22:22 עד 9:22ומשעה 
 ! מצפים מאד לבואכם

 .אוןימטר ניצב לו המוז 02-ולאחר כ, בשער קיבוץ מזרע פונים ימינה
 .כדי שנתארגן בהתאם, א לידע את דרורית או את זהר פורמן על בואכםנ - !מומלץ בחום רב

 

 
 

~ ~ ~                                                                                                     ~ ~ ~ 
 



 חודש לנשים בניגון הלב-מפגשי ראש –" תתחדשי"

 בנהלל במועדון 52:02נפגש בשעה  22...2א "ח אייר תשע"ביום רביעי כ

 לחגוג יחד את ראש חודש סיוון 

 
 :והפעם

 ? !?יכן הייתה בזמן קבלת התורההתנסה כל אחת להיזכר 
 ,נקרא קטעים נבחרים ממגילת רות
 . וכמו תמיד נדליק נר נברך ונתברך

 .הפגישה פתוחה גם למי שלא הייתה במפגשים הקודמים* 
   .מוזמנות להביא עמכן מטעמים עגולים ואחרים למיניהם

 , ממתינות לכן
  הילה ורעות

~ ~ ~                                                                                                     ~ ~ ~ 
 

 "נשא"קבלת שבת  –שבת משותפת -ארוחת ערב
 

 ???זוכרים. ערב משותפות-ואנו שוב חוזרים למסורת הנפלאה של ארוחות ,הקיץ בפתח
סלט , מנה עיקרית צמחונית: ם ברוחב לבממטעמי השבת שלה אחד ואחת מביאיםל כ

  .וקינוח
  .החלה והיין עלינו

  - במקום לרוץ הביתה ,קבלת השבת לאחר
פגש עם ינ, שמחים ותרוצציהילדים  .ערוכים על דשא המועדון ליד שולחנות, בנחת, נשב יחד

 ...מןאנשים שתמיד רצינו להכיר יותר ולא היה לנו ז

 בסיון' א 11...3 בערב שבתכל זה יקרה 
 

  ,להתראות
 דרורית

 
~ ~ ~                                                                                                     ~ ~ ~ 

 

 איסוף מתכוני קהילה
 

 ,חברי קהילה יקרים
כי אפשר כבר לאכול )משותפות שלנו בתחילת חודש יוני נפתח את עונת ארוחות הערב ה

 שהכינה לנו, מתכון של סלט מדהים (גם לכם הבחורים) מעבירה לכם(. בחוץ על הדשא
שיש לכל " מנצחים"לפרסום מתכונים  "יריית הפתיחה"והוא יהיה  ,בטיול לצפת ענת ישראלי

 .אחד ואחת מאיתנו
 , ה סודךגל ...אליהו –מתכון של פשטידה טובה בנשמח שתשתפו אותנו 

 .בסלטים ועוגות מעשה ידינו, דגנית העבירי מתכון –בחלות טעימות 
 

 ".מתכוני הלב"כשיתאספו מספיק מתכונים נאגדם לחוברת 
 דרורית

 
 :והפעם

 
 

 סלט בורגול
 
 .כוס בורגול גס מושרה במים חצי שעה ומסונן היטב 1

 :לתוכו מוסיפים

 
 
 



 ים דקבצלים ירוקים קצוצ 4או /בצל אדום קצוץ דק ו 1
 (אפשר לגוון עם שמיר)כוסות פטרוזיליה קצוצה  2

 כוס נענע 1/2
 כוס צנוברים קלויים 1/2

 כיד הדימיון/ חמוציות / חתיכות משמש מיובש / כוס גרגרי רימון  1
 כפות שמן זית 4
 כפות מיץ לימון 4

 מלח ופלפל
 !טעים ומשביע, קל מאד להכנה

 ענת
 

 

 
                     ~ ~ ~                                                                                ~ ~ ~ 

 

 .תיקון ליל השבועות יוקדש השנה ללימוד חוויתי של יצירתו של מאיר אריאל
 .שערב כזה יעניין אותם( גם לצעירים)הפיצו מודעה זו לחברים ולמכרים 

 



 



 :בקשה, שאלה, לכל פנייה
 

 .225-554422שי זרחי 
shayzarchi@gmail.com     

 225-5222236ביני תלמי 
bini_t@oranim.ac.il     

 225-5526424אור צפוני -חן בן
tsfoni@gmail.com 

 222-4524226דרורית עינב 
droriteinav@gmail.com  

 
 זוהר פורמן

zforman@gmail.com  

 
 225-562.222מרגלית שחר 

margalit@mshahar.co.il 

 
 225-2445245אושרית רז 

Oshritraz@gmail.com  

 
 דני דיקסטרו

dclaudio@zahav.net.il   
 

~ ~ ~                                                                                                     ~ ~ ~ 
 

 20:02בשעה  "במדבר"להתראות בקבלת שבת 
 

 oshritraz@gmail.com אושרית
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