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התחדשות 
מילים ולחן: נעמי שמר 

עייפות בלתי מוסברת  
פיק ברכיים לא מובן  
זו שעה שלא חוזרת  

לעולם - אבל  
בליבך אתה יודע  

שמעבר לפינה  
אהבה חדשה  

ממתינה  

אחרי החגים יתחדש הכל  
יתחדשו וישובו ימי החול  

האוויר, העפר, המטר והאש  
גם אתה, גם אתה תתחדש  

בגנך פורחים לפתע  
בערבוביה גמורה  

עץ החלומות  
ועץ הדעת טוב ורע  

הסתכל על כליך  
שהשארת בחצר  

הפטיש, הסולם, המעדר  

אחרי החגים יתחדש הכל… 

במסע שלא נגמר  
בין שדות הצל ושדות האור  

יש נתיב שלא עברת  
ושתעבור  

שעון החול, שעון חייך  
מאותת לך עכשיו  

למד-דלת, למד-הא, למד-וו.  

אחרי החגים יתחדש הכל… 

החודש הזה לנו 
מידעון קהילת נצח ישראל

משולחנה של שרה אילן יו״ר משותפת 

אחרי ההתעלות הרוחנית שהיינו בה בחודש תשרי, הגיע העת ליישם את 
הדברים הטובים עליהם חשבנו לקראת השנה החדשה. חודש חשוון, דווקא 
בגלל שאין בו חגים, מאפשר לנו לנסוך בתוכו תוכן יהודי - ערכי ולהפוך אותו 
לחודש של התחדשות ועשייה חברתית, עירנות לסובב, פעילות אכפתית כלפי 
הקהילה, יוזמה והעלאת רעיונות חדשים. לפנינו מס׳ דברים חשובים בהם 

נוכל להתמקד כקהילה: 

סיום הכתיבה של ספר התורה הקהילתי ואנו זקוקים לתרומותיכם גם 1.
השנה.  

הכנסת ספר התורה החדש כשיא של חגיגות היובל של קהילתנו.  ביום 2.
שני נר שני של חנוכה 26.12.16 . 

אורות של תקווה - או מזמינים אתכם לקחת חלק ביוזמה של עמותה 3.
שמוכרת חבילות של נרות חנוכה (לא נוטפים) ב-10 ש״ח בלבד 
לחבילה. כל ההכנסות הן לטובת ילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים 
לכלב מיוחד שיעזור להם לתפקד בחיי היומיום. כל המעוניינים ישלחו 
הודעה במייל או יתקשרו לקהילה עד ליום א 15.11.16 כדי שנוכל 

להזמין בצורה מרוכזת לכולנו. 

תודה לכל שותפינו לעשייה הקהילתית; תודה לכל מי שלקח חלק בארגון 
התפילות, בארגון בית הכנסת ובארגון הארוחות הקהילתיות שהיו בחודש 
תשרי. ברכות חמות לחברינו אברהם זפרן וברברה גרינברג חתן תורה וכלת 

בראשית. בריאות איתנה לכולנו ולכל בני המשפחות שלנו.  

יחד נעשה ונצליח!

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
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דבר הרב גוסטבו סורסקי
חייו של הנשר יכולים להיות ארוכים ביותר. הוא יכול לחיות כשבעים שנה. 

אך על פי אגדה ידועה, כשהוא בן ארבעים עליו לקבל החלטה רצינית 
שתאפשר לו לממש את מלוא פוטנציאל החיים שהטבע העניק לו. בגיל זה, 
ציפורניו-הטפרים שהיו כל השנים גמישים, כבר אינם מצליחים לאחוז בנתחי 
הבשר מהם הוא ניזון. מקורו המעוקל והמחודד כפוף מדי וחלש. הוא מתקשה 
לעוף כי נוצותיו התעבו, כנפיו כבדות, ואין בכוחו לפרוש אותן במלוא רוחבן. 
בגיל זה ניצבות בפניו שתי אפשרויות: להתדרדר אל מותו,  או...לבחור 
בתהליך של התחדשות, בו יתייצב באומץ מול תהליך כואב שיאפשר לו 

לברוא את עצמו מחדש. 
הוא עף לחפש לעצמו מקלט בין מצוקים גבוהים ומבודדים. 

כשהוא מוצא לעצמו מקום בטוח, הוא מתחיל לחבוט את מקורו בעוצמה אל 
הקיר, מכה עוד ועוד עד שמקורו יעקר ממקומו, אז ימתין עד שיצמח מקורו 
החדש, ובעזרתו יעקור את טפריו הישנים. כאשר טפריו מתחדשים, הוא 

ממשיך לתלוש בעזרתם את נוצותיו הישנות והכבדות.  
וכך, אחרי מאה וחמישים ימים הוא ייצא למעוף ההתחדשות שלו. 

הימים הנוראים מהווים, גם הם, את מעוף ההתחדשות שלנו. 
מעוף התחדשות מכניס אותנו לפרופורציה, כי רק יצורים הרואים את עצמם 

כבני תמותה זקוקים לתחנות בדרך. 
אנו יודעים שרוב הפרמטרים שגרמו לנו לעצור, יחזרו בשנה הבאה...הנוצות 
שלנו שוב יתעבו והכנפיים שוב יהיו כבדות, אך ברוך השם לא נצטרך 
להמתין עוד ארבעים שנה; משום שבעוד שנים עשר חודשים נקבל את 

המתנה הנפלאה הזאת המכונה "ימים הנוראים". 

בינתיים אנו מתחילים שנה חדשה של פעילות, לימוד משותף, סיורים ברחבי 
הארץ, טקסים, תפילות ושירה.  

מי ייתן ונזכה גם השנה להמשיך לבנות קהילה ולהיבנות ממנה. תחל שנה 
וברכותיה. 

 חדשות הקהילה

 מזל טוב ל:

 * אברהם זפרן - חתן תורה

 * ברברה גרינברג- כלת בראשית

* עידו כחלון בר מצווה פרשת בראשית 

 * יואל ברבר בר מצווה בפרשת חיי שרה

 * אלון קמחי- בר מצווה בפרשת תולדות

 * נאור אבנרי- לרגל גיוסו לצבא

 * בילי ופיל סלצברג- לרגל הולדת הנין

 .* ססיליה ושלמה אודה –לרגל הולדת הנכדה

ליאוני וחיים לחמיש-לרגל הולדת הנכד. *
*פיל סלצברג ליום הולדתו ה-90 

דרורה אונטרמן ליום הולדתה ה-80 *
 אירועים

 * תפילת ראש חודש ביום רביעי א חשוון
 2.11.16  בשעה 8:00 כולל ארוחת בוקר קלה
 שנתרמה על ידי לורנה שפלר לזכר סבה

 וסבתה ז״ל והרצאה של צבי אורגד בנושא:
 ״ציורים ומזלות בבתי כנסת״

 * ערב ריקודי שנות ה-60 ב7.11.16
 וב28.11.16 בשעה 19:00

 *10.11.16 יום חמישי בשעה 18:30 ערב
 לזכרו של יצחק רבין. תערוכה, טקס,

 הרצאה ומעגלי שיח.

 23.11.16- סדנת יוגה צחוק בהנחיית חברנו
 שמחה קבלה

 *לרגל חג הסיגד- ערב היכרות עם התרבות
 האתיופית היהודית (הרצאה, מוסיקה, אוכל

 וריקודים) ביום 22.11.16 בשעה 19:00

 * שמרו את התאריך ביומנכם- ביום חמישי
 26.12.16 נר שני  טקס הכנסת ספר התורה

  הקהילתי

 החלמה מהירה לחברתנו רות ישין שעברה
 לשיקום ולקים גולדבלום שהשתחררה

 מביה״ח.
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הפרשה בקומיקס וקריקטורת החודש/הפינה של חברנו שמחה קבלה 

תעודת זהות לחודש חשוון
מזלו - עקרב    שבט - דן

חודש חשון מגיע אחרי ראש השנה, יום כיפור, סוכות, והוא מסמל הגשמה, הפיכת הפוטנציאל הרוחני שקיבלנו 
למעשים טובים, בחיינו האישיים ובתרומתנו לתיקון העולם

שמו - מרחשוון, אינו מוזכר במקרא וכנראה הובא מבבל, ומקורו במילים האכדיות "ורח שמנו" שפירושן החודש 
השמיני יתכן והשם מרחשוון מורכב משתי מילים: מרחש- ון, מרחש – רחש, מבוע מים. ון – מים מפני התגברות 

המעיינות.
במקרא נקרא מרחשוון "ירח בול" (מלכים א ו:לח ) לפי הגמרא בול פירושו לחות – יורדים גשמים ומלחלחים את 

האדמה. יש אומרים שהשם בא בשל שפע היבול.
הדרשנים רואים בדרך כלל בביטוי "מר" סימן למשהו מר ורע, ומבליטים את האירועים קשים ומרים שהיו בחודש זה: 

המבול ומותה של  רחל אמנו וכן את העובדה שאין בו ימי שמחה ומועד.
בז' בחשוון מבקשים על הגשם- לקראת החורף הקרב אנו מזכירים בנוסח תפילת עמידה בקשה מאת ה' על הגשם. 

את הבקשה הראשונה החלו להזכיר כבר בחג שמחת תורה – אזכור זה נקרא אזכרת גשמים. אנו נמשיך לבקש ״משיב 
הרוח ומוריד הגשם״ עד לחג הפסח, בו יתחיל עם ישראל לאמר בתפילת עמידה את בקשת הטל. ולמה לא שואלים מיד 

לאחר החג? הסיבה לכך היא, כדי לאפשר לעולי הרגל, להספיק לחזור לבתיהם (משנה תענית מ"י).

"אורך, רוחב, וגובה תיבת נח, הן חכמה, בינה, 
דעת" (זוהר פרשת נח) - חכמה, בינה, דעת, שבתוך כל 
אדם, הן ספינת נח האישית של כל אחד מאיתנו, וגם 

של העולם. עם רוחניות, שכל, מעשים נכונים, אנו 
יכולים לפעול טוב יותר לטובת עצמנו ולטובת העולם 

ולשוט בים המציאות הסוער שסביבנו.

תיבת נח לפי הפנימיות 

שמחה קבלה, חבר קהילה, הינו מעצב ואנימטור פלאש, השתתף בתכנית הטלביזיה ״ביט״ בערוץ הראשון, עיתונאי, 
צייר קומיקס. מידי חודש יצייר קומיקס וקריקטורה המתאימים לחודש
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 נעים להכיר 

פינה להיכרות עם חברי הקהילה  - ברברה גרינברג 

הסיפור שלי מתחיל הרחק מכאן. סבא וסבתא שלי הגרו לארצות הברית כילדים צעירים, 
מרוסיה ופולין.  הורי נפגשו, כשאבי היה בחיל הים והם חיו בברוקלין, שם נולדנו אחי 

הבכור, אני ואחותי הצעירה. בגלל שנולדתי עם מום מולד קשה, עברתי כפעוטה, ניתוחים 
רבים והייתי מאושפזת  הרבה פעמים בבית חולים. משום כך עברנו לפלורידה  כשהייתי בת עשר, שם גדלתי. לקראת 

כיתה ז’, המורה מוסיקה הראה לנו כלי קשת.  הוקסמתי מהכנור שהפך לחלק בלתי נפרד מחיי. עברתי ללמוד 
בקונסרבטוריון למוסיקה בבוסטון. אחר כך ניגנתי בתזמורות בפלורידה ובארץ. התחתנתי בארצות הברית ונולדו לנו שני 

בנים.  בתקופה זו התחלתי לקרוא מהתורה תחת הדרכתו של מורה נפלא. עברו שנים, חזרתי לאוניברסיטה, למדתי 
מתמטיקה וניהול עסקים ופיתחתי קרירה שניה. ב-2014 עליתי לארץ, הצטרפתי לקהילת נצח ישראל באשקלון, שבה אני 
שמחה להיות כחברה פעילה שקוראת התורה וגם מתנדבת בוועדת תפילה. השנה נבחרתי להיות כלת בראשית בקהילה 

ואני רואה בזה כבוד. 

סיפור לפרשת נח- צדיק בפרווה 
מלבד התנור הבוער יש עוד דרך להתחמם בחורף. אפשר להתעטף בשכבות בגדים חמות מכף רגל ועד ראש ולא  לתת לאויר הקר 
לחדור לעצמות. אבל ישנו הבדל מהותי בין שתי הדרכים הללו. מי שמבעיר תנור מחמם את כל החדר, כך שכל הסובבים יכולים 

להנות מהחום המופץ, אך מי שמתעטף בבגדים מחמם רק את עצמו. 
הרבי מקוצק מכנה את נח "צדיק בפרווה". אמנם הוא צדיק, אבל לעצמו. במקום להבעיר תנור נח בוחר להתעטף בפרווה עבה. 
למרות שאין בעיה לריבונו של עולם, להציל את נח מהמבול בדרך פחות מפרכת מאשר בניית התיבה הענקית הזו, אך בכל זאת 

הוא דורש ממנו לבנות תיבה במשך מאה ועשרים שנה(!). זאת על מנת שכולם יראו אותו וישאלו מה הוא עושה ויענה להם שהשם 
עתיד להביא מבול אם לא יתקנו את מעשיהם המושחתים, אך נח לא מבין את המסר ולא מנסה לדבר עם אף אחד להיטיב את דרכו 

או לשכנע אותו לחדול ממעשיו המקולקלים. הוא בונה תיבה לעצמו ולמשפחתו.  

על פרשות החודש באמנות ובמדרש

ירושה/ חיים גורי

האיל בא אחרון.  
ולא ידע אברהם כי הוא  

משיב לשאלת הילד,  
ראשית אונו בעת ימו ערב.  

נשא ראשו השב  
בראותו כי לא חלם חלום  

והמלאך ניצב-  
נשרה מאכלת מידו.  

הילד שהותר מאסוריו  
ראה את גב אביו.  

יצחק, כמסופר, לא הועלה קורבן.  
הוא חי ימים רבים,  

ראה בטוב, עד אור עיניו כהה.  

אבל את השעה ההיא הוא הוריש 
לצאצאיו.  

הם נולדים  
ומאכלת בליבם.

מדרש לפרשת לך לך

 וֲַאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר- יש לשים לב ללשון המקרא. לגבי
 הברכה נאמר: ״מברכיך״- רבים. ואילו בקללה נאמר ״מקללך״-

 יחיד. ללמדנו שני דברים: א. לא יתכן אדם שלא יהיו לו גם
 מתנגדים, אין אדם יכול לזכות רק במברכים; ב. אבל בו בזמן

 שיהיו לו מברכים רבים, הרי המקללים יהיו יחידים ומעטים.

מצבות בבית 
העלמין היהודי.  

תמונה לפרשת חיי שרה

שיר לפרשת וירא

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=395&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=395&lang=1
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היום לפני… 
4.11.95 י״ב בחשוון, ראש הממשלה יצחק רבין 

ז״ל נרצח על ידי מתנקש יהודי יגאל עמיר. 

16.11.73- הוחזרו לישראל  9 שבויים שהיו בשבי 

המצרי מימי מלחמת ההתשה     

 89 .20.11 אישרה עצרת האו״ם את אמנת זכויות 

הילד ומאז מציינים ביום זה את יום זכויות הילד 

הבינלאומי. ישראל חתמה על האמנה ב 1991.  

25.11.99 הוכרז על ידי האו״ם כיום המיועד 

למאבק באלימות נגד נשים. התאריך נקבע לציון 

רצח האחיות מיראבל, שלוש פעילות פוליטיות 

ברפובליקה הדומיניקנית שנרצחו ב1960 בהוראת 

הדיקטטור רפאל טרוחיו. 

25.11.96- אירוע בטחוני שכונה ״ליל הגלשונים״ 

חשף סוג חדש של איום. מחבל חצה את גבול 

ישראל- לבנון בעזזרת גלשן, חדר למחנה צבאי, 

הרג 7 ופצע 8 בטרם חוסל. 

29.11.47 - עצרת האו״ם החליטה על הקמת 

מדינה יהודית ומדינה ערבית בארץ ישראל. 

29.11- יום הוקרה שנתי לפצועי מערכות ישראל 

ופעולות האיבה. 

 29.11- חג הסיגד- חגם של יהודי אתיופיה זהו 

יום של צום, טהרה והתחדשות. זהו חג עלייה 

לרגל ובמרכזו עומד טקס חידוש הברית בין העם 

לאל. הטקס נערך בהר גבוה כסמל להר סיני 

ומנהלים אותו כהני הקהילה. 

י בחשוון תרנ״ט 1989 בנימין זאב הרצל הגיע 

לביקורו היחיד בארץ אשר במהלכו נפגש 

בירושלים עם קיסר גרמניה וילהם השני במסגרת 

מאמציו להשיג חסות מעצמות למפעל הציוני. 

כ״ד חשוון תשי״ז החלה מלחמת סיני (מבצע 

קדש). תוך 8 ימים כבש צה״ל את רצועת עזה וכל 

סיני. בלחץ המעצמות פונו השטחים שנכבשו.

כל הנחלים הולכים אל הים-
הצעה לטיול מאת חברנו יורם טויטו 

תרשו לעצמכם להיות מופתעים, צאו לטייל באחד המסלולים היפים 
באזור ואולי בארץ כולה. ערוץ נחל שקמה, בקטע בו הוא נשפך אל הים 

התיכון.

קטע של כק"מ וחצי של מים צלולים נקיים וקרירים בתוך ים החולות, 
בין בוסתנים עזובים עמוסי פרי בעונתו.

אגן הניקוז של נחל שקמה, מתחיל באזור קיבוץ להב, במורדות הרי 
חברון. הנחל מתפתל בנופים מגוונים: גבעות קירטון וגיר, סלעי כורכר, 

וחולות נודדים, מיוצבים למחצה. 

בשנים ברוכות גשם, יוצר הנחל מניפה רחבה בשפך שלו לים התיכון 
ומביא עמו סחף רב מגבעות הגנב ומישור החוף. מניפת סחף זו, היא 
הגורמת להיות אשקלון מקום פורה, עשיר במקורות מים ובקרקעות 
פוריות. מניפת הסחף הנוצרת בשיטפונות, יוצרת מעין מפרץ למרחב 

שמצפון לשפך הנחל. 

את קטע ההליכה נתחיל בצומת ההגעה לחוף זיקים. מעט לפני 
הצומת ישנו גשר על הנחל, ומעט לפני הגשר ישנו מגרש חנייה על דרך 

הכורכר. אנו נתחיל ללכת מקטע זה, ועד לחוף הים. כאמור קטע של 
ק"מ עד ק"מ וחצי. במהלך ההליכה ילוו אותנו, מצד דרום ערוץ הנחל, 

ומצד צפון דיונות חול יפות, לבנות צהובות. רוב, רובו של הנחל רדוד, 
וניתן לשכשך במים – במרכז הנחל המים עמוקים (יש להיזהר, ולשים 

לב לכך).

במהלך ההליכה תרשו לעצמכם "ללכת לאיבוד" בין דיונות החול, ובין 
הבוסתנים. בבוסתנים: עצי תאנה, שקד, גויאבה, תמר, שקמה ומעל 

הכל גפן. אותו גפן שזכתה לכינוי גפן אשקלונית.  בעונות המתאימות 
ניתן ליהנות מפרי עסיסי וטעים. 

הטיול מסתיים בחוף זיקים, גם כאן ניתן לשכשך במים. 

יש יופי מיוחד, בנופים הנושקים זה לזה. מצד אחד הים הכחול, שוקט 
וסוער לחליפות; ומצד שני ערוץ נחל עשיר במים. לעתים תוך כדי 

הליכה, נדמה לנו, שאנו בארץ אחרת. הנוף המיוחד שנוצר כאן: נחל 
זורם בין דיונות חול, הינו מראה שאנו לא רגילים אליו. 

איך מגיעים 
נוסעים בכביש 4 דרומה עד צומת זיקים (מעט צפונית ליד מרדכי). פונים 

מערבה לכביש 3411. 
חולפים על פני הפניה לכרמיה, והפניה לזיקים וממשיכים מערבה לעבר 
חוף הים. בסמוך לצומת שבה רואים בסיס צבאי, פונים שמאלה ונוסעים 

כ-100 מטרים עד למקום בו חונים את הרכב ורואים שביל ההולך 
מזרחה לעבר הסוללה המקיפה את מאגר שקמה. 
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לוח התפילות ואירועי החודש

פרשת תאריך
השבוע

הדלקת
נרות

זמן תפילה 
קבלת שבת 
וערבית

מתנדבי קידושאירועים וחגיםהבדלה

ל׳ תשרי 
1.11.16

מפגש ראשון של מקהלת 
הגימלאים בשעה 18:00

א׳ חשוון 
2.11.16

תפילת ראש חודש בשעה 8:00 
כולל ארוחת בוקר קלה והרצאה 

של צבי אורגד בנושא: ״ציורים 
ומזלות בבתי כנסת״

ד' חשוון
4-5/11

משפ' אייזמן, 16:2817:0017:26נח
משפ' וורטמן

ו׳ חשוון 
7.11.16

ערב ריקודי שנות ה-60 בשעה 
19:00

ט׳ חשוון
10.11.16

ערב לזכרו של יצחק רבין ז״ל כולל: 
תערוכה, טקס, הרצאה ומעגלי 

שיח

י"א חשוון
11-12/11

משפ' פארן, 16:2317:0017:22לך לך
בנצי פרייזלר

י"ח חשוון
18-19/11

קידוש חגיגי לרגל גיוסו לצה"ל של 16:2017:0017:19וירא
נאור אבנרי

משפ' אבישור, 
משפ' דבי

כ״א חשוון 
22.11.16

לקראת חג הסיגד- ערב היכרות עם 
התרבות האתיופית היהודית כולל 

הרצאה, תערוכה, 
מוסיקה,ריקודים, ו״טעימות״ 

בשעה 19:00
כ"ה חשוון
25-26/11

משפ' אודה,בר מצווה – יואל ברבר16:1717:0017:17חיי שרה
משפ' פדרמן

כ״ו חשוון 
27.11.16

סדנת יוגה צחוק בהנחיית שמחה 
קבלה

כ״ז חשוון
28.11.16

ערב ריקודי שנות ה-60 בשעה 
19:00

בשבת בבוקר תפילת שחרית ב-9:00
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