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משולחנם של יושבי הראש 
שרה אילן ורמי כהן 

מי מאיתנו לא שאל את עצמו מה הדברים החשובים ביותר בחייו? 
חיוך  ילד,  של  שחיבוק  לפחות  אחת  פעם  חשב  לא  מאיתנו  מי 
ממון?        כל  על  עולים  יחד,  אמיתי  משפחתי  ערב  או  מאושר 
קהילת נצח ישראל הינה קהילה מסורתית משפחתית, שמאפשרת 
למשפחות לחוות חוויות משמעותיות בקהילה, שמחברות בין בני 
של  הקשר  חיזוק  והישראלית.  היהודית  לתרבות  המשפחה 
המשפחות הצעירות עם הקהילה הוא יעד מרכזי שלנו. לא פחות 
חשוב לנו, לתת מענה גם לחברים הוותיקים ולהעזר בידע ובנסיון 
שנותן  שלנו,  הקהילה  של  המיוחד  האופי  על  לשמור  כדי  שלהם 
ביטוי ומענה לקולות השונים הקיימים בקהילה, מאז הקמתה ועד 

היום . 

במידעון החדש שלנו תוכלו למצוא מידע שימושי וגם העשרה על 
בטבע,  במסורת,  החודש  של  מהייחודיות  מעט  ומאפייניו.  החודש 
בהיסטוריה, בספרות וגם בקהילה שלנו. כמו כן תמצאו בו הצעות 
הילדים  עם  בבית  לבצע  שתוכלו  ערכית  משפחתית  לפעילות 

והנכדים.

יתגבש  שלו  הסופי  המבנה  המידעון.  של  הראשון  הגיליון  זהו 
ויושלם עם הזמן. אנו מאחלים לכולנו שתהא השנה הבאה עלינו 
קהילתית  ועשייה  שמחה  איתנה,  בריאות  של  שנה  לטובה 

ומשפחתית משמעותית. 
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 ״ברך עלינו את השנה
 הזאת, ואת כל מיני

 תבואתה לטובה ותן ברכה
 על פני האדמה. ושבענו

 מטובה וברך שנתנו,
 כשנים הטובות. ותן ברכה

                   על פני האדמה״

 (מן התפילה)

  

 הצעה לפעילות משפחתית

 שנה חדשה מתחילה- זוהי הזדמנות
 טובה לעצור רגע ולחשוב יחד עם בני
 המשפחה על השנה שחלפה- מה
 היה לנו טוב בה ומה היה לנו טוב

 פחות? לחשוב על השנה הבאה- מה
 היינו רוצים שיקרה בה ומה הייינו
 רוצים לשנות? ביהדות קוראים לזה
 ״חשבון נפש״. לכל אדם מידי שנה
 יש הזדמנות לחשוב על הדברים

 שעשה  בעבר ולהעריך אותם. זה גם
 הזמן שבו אפשר לפתוח ״דף חדש״
 ולהתחיל התחלות חדשות. אנו

 מזמינים אתכם לעשות חשבון נפש
 משפחתי ולהתחיל ביחד שנה טובה

  יותר.

החודש הזה לנו 
מידעון קהילת נצח ישראל
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דבר הרב גוסטבו סורסקי
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 חדשות הקהילה

 סיפורים ושירים מעוררי השראה

 מפי מספר הסיפורים יורם טויטו
 והפייטן, נגן העוד, איתמר הולין.

 המופע יתקיים בקהילה ביום רביעי ג׳
 בתשרי 5.10.16 בשעה 19:00. כרטיס

  במחיר 30 ש״ח

 פעילות ״תשליך״   למשפחות

 פעילות חווייתית בחוף הים להורים
 וילדים להיכרות עם טקס התשליך
 וכפעילות חווייתית לשנה החדשה.
 הפעילות תתקיים ביום שני ח׳ בתשרי

 10.10.16 בשעה 17:00

  ארוחות חג קהילתיות

 בראש השנה ביום שני, ב' תשרי,
 3.10.16,לאחר התפילה

 בסוכות, יום א', י"ד בתשרי, 16.10, 
 לאחר התפילה. מחיר לחבר קהילה

 60 ש״ח ולאורח 70 ש״ח רישום
 במשרד הקהילה עד 9.10.16

 לחברי ומשפחות חוג בני מצווה
 הסעודה בסוכה ביום ו', י"ט בתשרי
 21.10, אחרי התפילה בשעה 17:45

ערב חוויות ממחנה קיץ בקנדה 
במוצאי שבת, חוהמ"ס, כ' בתשרי, 

22.10, בשעה 19:00 כולם מוזמנים 
לשמוע את החוויות של ילדינו  

 ספר התורה הקהילתי 
 כתיבה של ספר התורה הקהילתי

 לכבוד שנת היובל כמעט הושלמה.
 לצערנו לא הצלחנו לגייס את כל
 הכסף הדרוש. אנו מבקשים מכל

 אחד מכם, לתרום גם השנה לאותה
 מטרה. כוונתנו להכניס את הספר
 בחנוכה ואנו זקוקים לעזרתכם גם

 השנה.

של  בהילה  מוקף –בתחילתו-  בחיים  טוב  דבר  כל  כמעט 
יופי ופשטות.  

מלווים  היו  בגיל שנה,  שעשינו  הצעדים הראשונים, 
בחיוכים ובמחיאות כפיים. האותיות הראשונות שהצלחנו 
לאחר  הראשונות  השעות  בדבש ובסוכריות.  לוו  לזהות, 
הנישואין, מלוות בשירה, בריקוד ובשמחה. הדבר הוא כך, 
משום שאנו יודעים, שהתחלות הן חשובות (ואף קריטיות) 
לגדול  מהחשק ללמוד,  שהרבה  שאנו יודעים,  ומפני 

ולהתקדם נובע מהעידוד הראשוני.  

אשר  אלה  הן  כי  חשובות  הינן  טובות  התחלות 
מכתיבות את הטון. 

פי  על  הם  ליום הכיפורים,  השנה  ראש  בין  ימים אלה, 
עבור  גורליות עבורנו,  הכרעות  של  ימים  מסורת ישראל, 
שבצד  אנו עושים,  וטוב  העולם כולו.  ועבור  ישראל  עם 
אנו  גם  ובכובד ראש,  ברגש  מתפללים  שאנו  התפילות, 
ומוקפים במשפחתיות, בקהילתיות,  סועדים  שרים, 

באהבה...ובהרבה דבש!  

אין סתירה בעובדה, שאנו שרים למטה בזמן שדיננו נחרץ 
למעלה. כי זה מה שיכתיב את הטון של השנה הנכנסת.  

בכל התחלה,  הטמונים  והיופי  האופטימיות, הפשטות, 
המשפחה,והקהילה, איתן נשמח בשעות הטובות ועליהן 

נשען בשעות הפחות טובות.  

לשפע  בה  ונזכה  ופורייה  טובה  שנה  לנו  ותהיה  ייתן  מי 
ברכות, בשורות טובות, אהבה ופרנסה טובה.   
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פרשת תאריך
השבוע

מתנדבי אירועים וחגיםהבדלה הדלקת נרותזמני התפילה
הקידוש

יום א              
א בתשרי 

2.10.16

מנחה וערבית 
18:15

ערב ראש השנה18:04

יום ב 
בתשרי א

3.10.16

שחרית 8:15 
תשליך 17:00 

מנחה וערבית 18:15

א׳ ראש השנה18:59

יום ג 
ב בתשרי 
4.10.16

שחרית 8:15

יום ו-שבת 
ה-ו בתשרי 
7-8.10.16

ערבית 18:00 וילך
שחרית 9:00

קידוש בשבת לכבוד 17:5818:54
יום ההולדת 80 
לדרורה אונטרמן

סופי כהן    
אתי כהן

יום ג 
י בתשרי 

11.10.16

מנחה, כל נדרי, 
ערבית 18:00

ערב יום הכיפורים17:53

יום ד  
י בתשרי 

12.10.16

שחרית, מוסף  
ו״יזכור״ 8:15 

מנחה וערבית 16:15

במוצאי הצום יום הכיפורים18:49
משפ׳ דניאלי 
משפ׳ בן דוד 
משפ׳ בולור

יום ו-שבת 
י״ג בתשרי 
14-15.10

חמוטל בן דוד 17:4918:46מנחה וערבית 18:00האזינו
רינה סויכר

יום א 
ט״ו בתשרי 

16.10.16

ערב סוכות17:4718:46מנחה וערבית 18:00

יום ב 
ט״ו בתשרי 

17.10.16

מרים אלבז סוכות18:44שחרית ומוסף 9:00
אסתר צברי

יום ו- שבת 
כ בתשרי

ולנטינה שבת חול המועד17:4218:38ערבית 17:45
לורנה שפלר

יום א  
כ״ב בתשרי 

23.10.16

ערבית שמיני עצרת, 
הקפות 17:45

ערב שמיני עצרת 17:3918:37
ושמחת תורה 

יום ב  
כ״ב בתשרי 

24.10.16

שחרית, מוסף הקפות 
ו״יזכור״8:15

שמיני עצרת  18:37
ושמחת תורה

טרי דיוויס 
מלכה לוי

יום ו-שבת 
28-29.10

ערבית 17:45 בראשית
שחרית 9:00

משפ׳ הררי 17:3418:32
אסי שטייגמן

תפילות החודש



ספטמבר-אוקטובר 2016 תשרי תשע״ז

�4

היה זה כמו אתמול… 

לפני 70 שנה, י״א בתשרי תש״ז *
6.10.46 במוצאי יום הכיפורים הוקמו בין 

לילה 11 ישובים 
בדרום ובנגב, 

במבצע משותף 
של ה״הגנה״ 

והמוסדות 
המיישבים, 

במגמה לבסס את התביעה היהודית 
לנגב ולהכין תשתית להגנתו. 

לפני 30 שנה 16.10.86 י״ג תשרי *
תשמ״ז, בהפצצת חיל האוויר מדרום 
לצידון הופל מטוס ״פנטום״ ישראלי: 
הטייס חולץ אך הנווט רון ארד נשבה 

בידי אנשי ארגון ״אמל״ השיעי.

הצעה לפעילות משפחתית                  

לפני ערב ראש השנה, מכינים ביחד 
מקופסא תיבת דואר צבעונית. בחזית 
התיבה יוצרים פתח בגודל מעטפה 

ומניחים אותה במקום מרכזי בבית. כל 
אחד מבני המשפחה יוכל לכתוב או 

לצייר  ברכה לשנה החדשה, למי שיבחר 
מבני המשפחה. בערב החג כשכולם 

יהיו סקרנים, אפשר לפתוח את התיבה 
ולחלק את אגרות הברכה.

הצעה לטיול באווירה סתווית                                          
יורם טויטו- מורה דרך 

"כבר סתיו עכשיו" – הסתיו הוא אחת העונות היפות והמיוחדות לצאת 
לטבע. המתבונן היטב, יוכל לראות את תחילת ההתחדשויות בטבע, 
את פריחות הסתיו, את ההנצה וליהנות מהיום המתקצר, משקיעות 

יפות צבועות אדום ומרוחות סתיו. 

להלן מסלול טיול בדגש על פריחת הסתיו, קרוב לבית, ממש כאן בעירנו 
אשקלון. 

אור חבצלות (טיול לשעות אחר הצהרים – ערב): 

אחת הפריחות היפות בסתיו היא פריחת החבצלות. לאורך מצוקי 
הכורכר במישור החוף, הן פורחות בלבן בוהק. ניתן לראות אותן 

באזורים שונים במישור החוף. 

נקודת התחלה: רחוב אבשלום חביב – קצת אחרי בית אבות הלפרין, 
בין שני בתים צמודי קרקע.  

המסלול: 

נצא לדרך כשאנו משאירים מאחורינו את בתי השכונה. נתקדם מערבה 
עם השביל לכיוון צפון מערב. נמצא את עצמנו בתוך ים החולות, בדרכנו 

נראה עצים וצמחים שונים ביניהם עצי תאנה, גויאבה, גפן משתרעת 
ועוד שרידיבוסתנים מימים עברו, את החבצלות נגלה ככל שנתקרב אל 
הים. כשנהיה קרובים לקצה רכס הכורכר, נתחיל לגלות אותן מבצבצות 

פה ושם, לעתים בודדת, לעתים בקבוצה, כולן יפות, כולן לבנות, כולן 
מזמינות לשיר להן שיר (כדאי להאזין ולשיר את השיר ״אור חבצלות״ 

ואם הילדים לא מכירים אותו זוהי הזדמנות נהדרת ללמד אותם). 

נמשיך צפונה לכיוון החומה הצלבנית, בתחומי הגן הלאומי (הכניסה 
והשהייה בגן בתשלום, התשלום בנקודת היציאה). נטפס על החומה 

בקטע המערבי שלה. משם נשקף הנוף אל הים. מכאן נוכל להמשיך על 
החומה ולרדת ממנה בקצה הצפוני שלה, אל תוך הגן הלאומי ומשם 

להמשיך לטייל בגן, או לסיים את הטיול; אפשרות שנייה, לרדת 
מהחומה בקטע המערבי שלה אל תוך הגן ולהמשיך לטייל בתחומי הגן 

ולשמור על קרבה לקו החוף כדי להמשיך ולראות את החבצלות. 
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מה נשמע? 
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בחוג בני מצווה 

רוצה לדעת כיצד כותבים ספר תורה? איך 
קושרים את הציציות בטלית? רוצה להניח 

תפילין ליד הכותל בירושלים?  

 אם אתם חושבים שבר המצווה איננו רק יום
 הולדת, קהילת נצח ישראל מציעה לכם חוג
 איכותי, מלא תכנים וחוויות עבורכם, בנים

                 ובנות, וגם לבני משפחותיכם.
להרשמה, ליצור קשר עם משרדי הקהילה.

בנוע״ם 
פתחנו את הסניף השנה עם מירב, רכזת נוע״ם 

שהיא חלק מגרעין של 16 בוגרי נוע״ם שפועלים 
בעיר. המטרות של הסניף שלנו השנה,הן 
להגדיל את מס׳ המדריכים, לגייס חניכים 

חדשים ולחזק את הקשר עם בתי הספר. מירב 
וצוות המדריכים של הסניף תכננו מס׳ פעולות 

לשנה הקרובה וגם שבתונים ומסיבות. יישר כוח 
להם ולחברתנו סופי כהן שמלווה אותם

בחינוך מבוגרים 

מתוכננות הרצאות, סדרות בתחום ההיסטוריה 
והספרות, חוג נ״ך שהתחיל ואפשר עוד להצטרף, 

חוג תלמוד שיפתח בהאם למספר הנרשמים. 

בצהרון 

נפתחו השנה 5 צהרונים בגני הילדים וצהרון 
חדש לילדי כיתות א, בוגרים של גני תל״י. 

הפעילות בצהרון היא המשך טבעי לפעילות 
הנעשית בגן. הפעלת הצהרונים על ידי 

הקהילה מאפשרת לנו לחזק את הקשר עם 
המשפחות של ילדי הגן ולהעניק לילדינו את 

המיטב בכל הקשור לחינוך ערכי יהודי 
וישראלי ברוח הקהילה .

בפעילויות לשעות הפנאי 
מתוכננים חוגים, סרטים וטיולים לילדים 

לנוער ולמבוגרים. 
אחרי החגים יתקיימו מבחנים ותחל 
פעילות של מקהלה בשיתוף עם אגף 

הגימלאים בעיריית אשקלון. 

חוגים לילדים 
אנו שמחים לבשר על פתיחתה של מערכת 

חוגים לגיל הרך שתתחיל לפעול אחרי החגים. 
בתכנית: חוג ספורט, חוג אמנות יוקרה, חוג 

מחול מודרני, חוג אנגלית, חוג תיאטרון סיפור 
וחוגי נגינה. 

מערכת החוגים תתן מענה והעשרה לילדים 
(בעיקר אלה הלומדים בגנים שלנו) וגם תקל על 
ההורים שיקבלו את רוב המענים לילדים שלהם 

במתחם אחד. 
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 יושבי ראש : שרה אילן, רמי כהן

  וועדת תרבות: דרורה אונטרמן, קריסטינה גולדבלום, חמוטל בן דוד

 וועדת כוח אדם: דיויד וולפסון

 וועדת כספים: טדי קולניק

   וועדת תיקון עולם: טרי דיוויס, מלכה לוי, גלי דניאלי,דרודרה אונטרמן, שני נדיבי, שרית פדרמן, גילה

 פארן, דן דב״י, רחל חכם, תמי אבישור                

 וועדת בני מצווה: לורנה שפלר

 וועדת תפילה: ברברה גרינברג, אברהם זפרן, הארווי גולדברג, לורנה שפלר

וועדת צעירים: אסי שטייגמן, לאה ינאי, אילנה דיוויס, אלון פוטרמן

 חידוש חברות לשנת תשע״ז

  מי שטרם הסדיר את חברותו מתבקש לעשות זאת בימים הקרובים.

 משפחה עד 2 ילדים- 1000 ש״ח

    משפחה חד הורית  (עד 2 ילדים) 500 ש״ח. כל ילד נוסף 50 ש״ח

       יחיד- 550 ש״ח                זוג פנסיורים 650 ש״ח            פנסיונר יחיד 350 ש״ח           זוג צעיר- 500 ש״ח

               עולים חדשים- בשנה הראשונה חינם       חיילים- חינם

  אורח של חברי קהילה- 150 ש״ח

  ניתן לשלם בהוראת קבע, בכרטיס אשראי, בצ׳ק או במזומן

www.facebook.com/kehillatnetzachisrael.ashkelon                                                     

 הכנסו, הגיבו, שתפו ובעיקר תהנו….

 חן חן לכל המתנדבים שלנו לעריכת הקידושים ולכל התורמים בעשייתם או מכספם, תודה לגננות
 שלנו שמשתפות איתנו פעולה לאורך כל השנה, לרב גוסטבו- רב הקהילה, לצילה ולאריאלה

 שעושות את כל העבודה האדמינסטרטיבית בקהילה, ליהודית, רכזת הצהרון, ולצוות הצהרון,
 לפאבל ששומר על רמה גבוהה של ארוחות לילדי הגן וגם לנו באירועים מיוחדים, ליעקוב ולמימון

המאבטחים שלנו .

אתר הפייסבוק של הקהילה :

http://www.facebook.com/kehillatnetzachisrael.ashkelon
http://www.facebook.com/kehillatnetzachisrael.ashkelon

