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התבהרות חלקית 
מילים: רחל שפירא 

מדי פעם אור קולח  
ומתגלה לי הנסתר  

בא הלחן הסולח  
ומתארח במיתר.  

כשההלך המתחנן בי  
עוד משתומם  

על כל מה שהוחמץ  
קם הילד המנמנם בי  

ומתנחם כמעט בלי מאמץ.  

ואז נשארת התבהרות חלקית  
ונשאר לי שיר בשבילך.  

קח כל רגע שיגעתי  
ולא נשבעתי לשקרים  

קח כל רגע שנגעתי  
גם בחיים של אחרים.  

בגיטרה המפהקת  
יש לי אקורד אחד לעצובים  

שהמתינו ולא הבינו  
איך לא ליטפו אותם הכוכבים.  

ואז נשארת התבהרות חלקית  
ונשאר לי שיר בשבילך.  

כן, מדי פעם אור קולח  
ומתגלה לי הנסתר  

בא הלחן הסולח  
ומתארח במיתר.

החודש הזה לנו 
מידעון קהילת נצח ישראל

משולחנה של שרה אילן יו״ר משותפת 
זהו המידעון השלישי השנה. כל מידעון מביא את הייחודיות של 
החודש בטבע, בהיסטוריה , בקהילה ובחברה. במרכזו של חודש 

כסלו- חג החנוכה.

הדלקת נרות חנוכה בפתחי הבתים מידי יום בכל שמונת ימי 
החג, מדגישה את האור המתגבר מיום ליום ויכולה להיות בסיס 

לחיזוק נקודות האור בקהילה שלנו ולהאיר את נקודות החוזק 
המשפחתיות. הדלקת נרות משפחתית וקהילתית מזמנת שיח 

על הערכים, הרעיונות והמוטיבים הקשורים לחג ונגזרים ממנו. 

הטקס המרכזי בקהילתנו בחודש כסליו השנה, יהיה טקס 
הכנסת ספר התורה הקהילתי שלנו, שמהווה שיא של אירועי 

שנת היובל. הספר, יותר מכל מהווה את היחד הקהילתי שלנו  
כדברי השיר: ״כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן״ 

אני מודה לכל מי 
שלקח חלק באירועי 

היובל בכלל 
ובכתיבה ובהכנסה 

של ספר התורה 
בפרט.
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דבר הרב גוסטבו סורסקי
כי נר מצווה ותורה אור 

קהילתנו החליטה לציין "יובל" של עשייה קהילתית באמצעות כתיבת 
ספר תורה, שנכניס לארון הקודש בנר שלישי דחנוכה, בעוד מספר 

ימים. 
ואין דבר מתאים יותר מזה. 

משימתו של אנטיוכוס הרביעי הייתה להשכיח את תורת ישראל, 
להשליט את תרבות יוון בארץ ישראל ולהחליש את הזהות היהודית 

בה.  
אך הוא לא היה הראשון...  

כידוע לכם, יעקב אבינו זכה לשם חדש לאחר הקרב שלו עם המלאך, 
שעל פי חז"ל הוא "שרו של עשיו", נציגו השמימי של אחיו התאום. 
כשזה ראה שלא יצליח להכריע אותו בשדה הקרב הוא נגע בכף ירכו 

והותיר את אבינו צולע.  
"על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום 

הזה" (בראשית לב, לג). 
אנחנו יודעים מה זה גיד...אך מה זה "נשה"? 

רש"י בפירושו לתורה אומר שהמילה הזאת תחזור מאוחר יותר בספר 
בראשית, בפרשת מקץ. התורה מספרת לנו שיוסף קרא לבנו מנשה 

"כי נשני א-להים את כל עמלי ואת כל בית אבי" (בראשית מא, נא). 
"נשני", מלשון "שכחה".  

רש"י אומר כאן דבר מרתק כאן. כשמלאכו של עשו רואה שלא יוכל 
להכריע את יעקב, הוא משנה טקטיקה, הוא נוגע בגיד ה-"נשה", בגיד 
השכחה. להעלים את יעקב הוא לא יוכל. אז לפחות יגרום לו 

"לשכוח", להתנתק מהמורשת שלו.  
זה בדיוק מה שמציינים בחנוכה וזאת נקודת החיבור בין חנוכה לבין 

מועד הכנסת ספר התורה שלנו.  
בבימי מתיתיהו ובניו, הצלחנו לגבור על אלה אשר ניסו להשכיח את 

תורתנו.  
החודש נוסיף נדבך חדש בבנייתה של קהילתנו, נצטרף לדור 
המייסדים, ונחדש את מחויבותנו לשימורה של מורשת ישראל, ברוח 

פתוחה ופלורליסטית, כהרגלה של קהילתנו בת ה-50.  

שנזכה לעוד שמחות ומצוות גם בחמישים השנים הבאות.

 חדשות הקהילה

 מזל טוב ל:

 * משפחת דבי להולדת הנכד

 * משפחת סלצברג להולדת הנין ויום
 ההולדת של פיל

 * משפחת אבנרי לרגל גיוסו של נאור
 לצה״ל

 * משפחת ברבר לבר המצווה של יואל

 * משפחת קמחי לבר המצווה של אלון

 תנחומינו לחברתנו דינה וולפסון על
                                  פטירתו של אביה

  צבי דוד בן מלכה הלוי ז״ל

 החלמה מהירה לחברתנו רות ישין
 שחזרה לביתה מבית החולים השיקומי.

 * חוג תלמוד מתקיים בימי ג בשעה
 19:00 בנושא: על מה חרבה הארץ-

 אגדות החורבן במסכת גיטין.

 * חוג נ״ך בימי ד ב10:30 בנושא:
 הפטרות

 * יוגה צחוק בהנחיית שמחה קבלה
 פעם בחודש. המפגש הקרוב ב28.12

 כולל הדלקת נרות משותפת

 הכנסת ספר התורה וסיום חגיגות
 היובל ביום שני 26.12.16 בשעה 18:00

 הדלקת נרות ומפגש חנוכה מדליק
  לצוות ההנהלה, העובדים והמתנדבים
 בוועדות ביום חמישי 29.12.16 בשעה

  18:30 בביתה של שרה אילן
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תעודת זהות לחודש כסלו

חודש כסלו הוא החודש השלישי לחודשי השנה מתשרי והתשיעי למניין החודשים מניסן. 
במקרא מוזכר כסלו "בארבעה לחודש התשיעי בכסלו" (זכריה ז, א) , "ויהי בחודש כסלו"(נחמיה א, א). 

  
מקור השם ומשמעויותיו: 

מקור שם החודש הוא בבלי: "כסילימו" בחודש זה מתגברים הגשמים ואם לא במשנה תענית א, ה נאמר "הגיע חודש 
כסלו ולא ירדו גשמים, בית הדין גוזרים שלוש תעניות של ציבור". 

רש"י אומר שהשם כסלו הוא תלם, ולפי זה נקרא החודש בשם כסלו, על שם התלמים הנוצרים בשעת החרישה הנעשית 
אחרי היורה בעונת הזריעה שהיא חודש כסלו. יש המשערים כי מקור השם במלה "כסל" שפרושה תוחלת. שכן בתקופת 

שנה זו מייחלים לגשמים. 

 מאפייני החודש: בכ"ה בכסלו חל חג החנוכה. 
ראש חודש טבת חל בחנוכה ובקהילות תוניסיה ולוב מציינים יום זה כראש חודש הבנות. 

בחודש כסלו חוגגים את חג החנוכה. 

חודש כסלו בציור וקומיקס  כתב וצייר: שמחה קבלה 
שמחה, חבר קהילה, צייר קריקטורות באירועים, מנחה סדנאות יוגה צחוק, 

הקשת מסמלת את ההגנה והשמירה האלהית על כל קריקטורת החודש

הנבראים, הקשר המיוחד שבין הבורא לבין העולם. 

 קשת - מסמלת שלום, בטחון, אהבה, הרמוניה, שילוב, *

ברית, הבטחה, כיפת מגן, תמיכה וכדומה

מזל חודש כסלו - ֶקשֶת, כיוון שמרובים בו הימים *

שהגשם והשמש יחד יוצרים קשת.

*  נכון להגיד "ֶקשֶת" ולא "ַקשָת", על שם הקשת בענן 

אשר נראתה לאחר המבול של חודש חשון.

מזל קשת מאופיין בטוב לב, שלמות, צדק, מוסר, ענווה, 

יצירתיות, גיוון, תנועה, התלהבות, אופוריה, יופי, מזל. 
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ד"ר קרל גולדבלום ז"ל  שנה למותו 

איש משפחה, ציוני בנשמתו , כירורג בעל שם, איש הליכות ונימוסים (קצין וג’נטלמן), 
שומר מסורת ומנחיל זאת לדור ההמשךבעל נשמה יתרה, בעל תחביבים רבים, מנאמני 
קהילת נצח ישראל                                                                                                               
כבר  בילדותו התעניין ד"ר גולדבלום  בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של א"י  וידע שבבוא 

היום  יעלה ארצה ויתיישב במדינת ישראל. כשסיים את לימודי הרפואה , שימש  ד"ר 
גולדבלום כרופא וקצין בכיר בצבא ארה"ב  ונשלח לקוריאה.  מומחיותו הרבה בכירורגיה  
והקריירה הצבאית הבטיחו לו עתיד וורוד ומבטיח. ועל אף זאת עזב  את הוריו האהובים 

ד"ר עקיבא  גולדבלום  שהיה מדען וחזן  ואמו יהודית שאותה כיבד ואהב מאד,  ועלה עם בני משפחתו לישראל 
היישר לאשקלון.  עם בואו ארצה התגייס  לצה"ל והשתתף במספר מבצעים. אהב את המילואים כפי שאהב 

לנתח.                                     

פרופ' יופה:  " .....מהמפגש הראשון ראיתי כי  מולי עומד  בן אדם "מענטש'" כל כולו מסור לעבודתו 
במחלקה....לא פעם  הופיע בשעות הלילה המאוחרות  כדי לבדוק את החולים . אם אבחן משהו דחוף היה גם 

מנתח באמצע הלילה..... הידע המקצועי שלו היה  רחב  בסיס , והיינו מלאי קנאה. "                                                                                    

 בנו הלל  "....למידה וחונכות ליוו אותו רבות, אני זוכר אותו מלמד ומסביר דברים לסטז'רים, מתמחים,  וקולגות 
בסבלנות רבה , בין  אם בבית החולים ,בארוחות ערב בביתנו או במגרש הכדור סל שהיה חלק חשוב בחייו.  "                                                                                                         

בנו נתני : " אבא שלי ! בפעם הראשונה שנפגשנו , היית סגן ביה"ח האמריקאי  בקוריאה צעיר ואידיאליסט. אני 
הייתי שבר כלי , כולם מסביב לא האמינו שאשרוד. למזלי  היית  רופא מצוין ואיש בעל לב  ובמהלך הטיפול 

החלטת יחד עם  אמי  לאמץ אותי למשפחתך…לעולם אזכור איך בילדותנו גררת אותנו לאיזה תל נשכח , לחפש 
כלי חרס ומטבעות …אזכור את סיפורי התנ"ך וסיפורי המתח בהמשכים (שהמצאת),  שסיפרת לנו לפני 

השינה..." 

בתו הבכורה ראשונה : "..כל שבת ישבנו יחד בבית הכנסת, עד היום כשאני יושבת בבהכ"נ אני חושבת עליך ,  
תמיד הטמעת בנו את הידע והאהבה למקרא. בשומעי אחרים קוראים בתורה , כמעט תמיד הקורא לא משתווה 

אליך, היית אלוף.  ....בשבת יום לאחר פטירתך, קראנו בפרשה על מותו של יעקב ויוסף ובהפטרה על מות דוד 
המלך, כמה  סמלי זה היה........                                                                                                                           

אהבת כדורסל  דבקה  גם בי....במשחקי הכדורסל  בשישי בצהרים  שיתפת אותי עם כל החבר'ה , הרופאים , 
המתמחים, והתיכוניסטים. תמיד הייתי שווה בין שווים  בזכותך.....                                                                 

רעייתו קריסטינה : "קרל קיים בחייו את דברי הלל : הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את 
הבריות ומקרבן לתורה. הוא כיבד כל אדם באשר הוא. לא הייתה ארוחת שבת, חג  או אירוע אחר בו לא הסבו 

כל המשפחה המורחבת והחברים לשולחן."     

ביום השנה למותו כתבה קים, בתו הצעירה: " אתה היית בשבילי הכל,.....אני חולמת עליך... קשה לי שאתה 
אינך איתי ....לא אפסיק לחשוב עליך...מתגעגעת ומאד אוהבת אותך.                                           

במותו הותיר אחריו ד"ר גולדבלום  את רעייתו האהובה קריסטינה , שלושת ילדיו הגדולים מנישואיו הראשונים  
ושני ילדיו הצעירים  מנשואיו השניים ואת גרושתו הרב אניטה סטיינר, אותה כיבד מאד.                                                                                                     

יהי זכרו ברוך ! 

כבר שנה…
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קהילתנו מארחת את הקהילה האתיופית באשקלון 
לכבוד חגם חג הסיגד 

ביום 22.11.16 קיימנו בקהילה מפגש בין משפחות מהקהילה האתיופית 
באשקלון לבין משפחות מהקהילה שלנו ומארגון הגימלאים של עיריית 

אשקלון, לכבוד חג הסיגד שהוא חג מרכזי במסורת של יהדות אתיופיה.  
170 המשתתפים נהנו מתכנית מגוונת ועשירה שכללה תערוכת בתים 

ומבני ציבור בכפר האתיופי, תערוכה של כלים וחפצים, בדים באריגת יד 
ותכשיטים שהובאו מאתיופיה. בפינת הקפה קיבלנו הסבר על טקס 
הבונה, טקס הכנת הקפה המסורתי, כמו כן טעמנו מבחר מטעמים 

מהמטבח האתיופי.  
את הערב הנעימו בריקודים מסורתיים להקת יגר בהל , להקת בני נוער 

מאשקלון., וכן רקדניות מקצועיות שלימדו את הקהל המעורב ריקוד 
אתיופי מסורתי.  

ההרצאה המרכזית היתה סיפורו האישי של מר אסנקאו מקונן בסיפור 
עלייתו ארצה ובפעילותו כפעיל מוסד בשנות ה-80 שבמהלכו העלו את 

יהודי אתיופיה דרך סודן במבצע משה.  
המפגש הבלתי אמצעי בין שתי הקהילות אפשר לחברי הקהילה שלנו 
להכיר דרך כל החושים את העדה האתיופית, ולבני העדה האתיופית 
להכיר את הקהילה המיוחדת שלנו, כקהילה לא אורתודוכסית יחידה 

בעיר. 
לאור גילויים חוזרים ונשנים של גזענות ואפלייה כלפי בני העדה 

האתיופית, מפגש מעין זה יוצר הזדמנות להיכרות ושבירת סטריאוטיפים 
משני הצדדים.  

יחד עם הקהילה האתיופית אנו מתכננים מפגשים נוספים.  
כיבדו אותנו בנוכחותם מר אפי מור מ״מ ראש העיר ומר סולומון דמקה , 

יועץ ראש העיר לענייני הקהילה האתיופית. 
אולי לא נוכל לגרש את החושך אבל בהחלט נוכל בקהילתנו להגביר את 

האור.  

מדבריו של אבי יצחק, בן העדה האתיופית, שהיה שותף 
להפקה ולהנחייה של האירוע. 

״… במשך השנים הנחיתי הרבה מאד טקסים הקשורים לחג 
הסיגד אבל החגיגה בקהילת נצח ישראל היתה מיוחדת והיה 

בה משהו הרבה מעבר לחגיגה רגילה… זוהי הזדמנות נדירה 
עבורי להגיע ולספר על חשיבות החג ומשמעותו לקהלים חדשים 
וסקרנים. במפגש בין שתי הקהילות הנפלאות האלה נוצר חיבור 

אמיתי. הצורך להכיר אלו את אלו, בפתיחות מלאה וברצון רב, 
היה מוצלח והשאיר טעם של עוד. מחכים כבר לפעילות הבאה. 

אני מבקש להודות בשמי ובשם כל צוות ההפקה לקהילת נצח 
ישראל ולגב׳ שרה אילן על היוזמה ועל האירוח ועל שיתוף 

הפעולה. תודה לכל מי שבא ולקח חלק. 
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מה זה יוגה צחוק? 
תשובה 1: הֹו - הֹו - הָ - הָ - הָ (צחוק)!!! 

תשובה 2: התשובה המדעית: 
יוגה צחוק היא שיטת טיפול טבעית המבוססת על מחקרים מדעיים רבים אשר 

הוכיחו כי צחוק משפר את הבריאות! הצחוק מחזק את מערכת החיסון, 

משחרר בגוף אנדרופינים, סרוטנים, מפעיל 32 שרירים, מוריד קלוריות ושומן, מרזה ומחטב, משפר תקשורת, 

יצירתיות, ביטחון עצמי, מפיץ בעולם שמחה, אהבה, ומהווה כיום שיטת טיפול טבעית לסרטן, חרדות, 

מחשבות אובססיביות, נדודי שינה... 

בפעילות יוגה צחוק צוחקים כי זה בריא לצחוק! 

הגוף לא יודע להבדיל בין "צחוק לא אמיתי" ל "צחוק אמיתי". 

ביום א' זכיתי להדריך בקהילתנו סדנת יוגה צחוק.  
זה היה נפלא, כייף!!! באו עשרות אנשים נחמדים. היה הרבה צחוק, במעגל וגם בתרגילי 

הצחוק בהסתובבות חופשית, שמחה, שירים, ריקודים, התלהבות, אנרגיות טובות, בריאות 
לגוף, בריאות לנשמה!!! 

 להתראות ביום ד', 28.12.2016, בשעה 19.00 להדלקת נרות חנוכה, שירים, ריקודים, 

סדנת יוגה צחוק! 

חוג יוגה צחוק חודשי קבוע חינם!!! – מצווה ששכרה בצידה?  
 h4uh.com - כתב: שמחה קבלה 
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משפחה מדליקה 

רעיונות לפעילויות משפחתיות בחנוכה 

משדרים מהשטח- לקראת החג הקליטו חברים ובני המשפחה שיספרו מדוע הם *
אוהבים את חג החנוכה. כדאי לצפות בסרטון יחד בטקס הדלקת הנרות

אורם של ערכים- הקדישו לכל נר רעיון או ערך משפחתי כך שנרו של כל יום יוקדש *
לרעיון החשוב לכם במיוחד. לדוגמא: אני______בן/בת ל________מדליק/ה נר ראשון לכבוד ערך ה______ . מי 

יתן והוא יהיה מנת חלקנו גם בשנים הבאות.

נר השמש- המשמש להדלקת השלהבות, יוקדש לערך העבודה. עבודה הנעשית מתוך אחריות          *
וחריצות ומתוך תחושת שליחות. נר אחרון יוקדש לאהבת השלום. אור השלום שיגרש את חושך המלחמה, 

אור קדושת החיים וקדושת האדם, אור התקווה לעתיד טוב יותר למדינת ישראל. 

חנוכיה תוצרת בית- תשמש את בני המשפחה בכל ימות החג.*

חג של אור בעולם חשוך - ישנן בעיות רבות בעולמנו לדוגמא: עוני, זיהום אוויר, תאונות דרכים, אפלייה *
ועוד. קבלו החלטה משפחתית על תחום בו הייתם יכולים ורוצים לתרום בקהילה, בבית הספר או בכל 

מסגרת אחרת.

כל עוד הנר דולק…

מעשה ברבי ישראל מסלנאט, שיצא לרחובות העיר באחד מלילות ימי התשובה (הלילות שבין ראש השנה ויום 

הכיפורים) וראה אור קלוש בוקע מדירה רעועה. נכנס רבי ישראל וראה מתקן נעליים יושב ליד נר דועך, ומכה 

בחיפזון בפטישו על הנעל. שאלו רבי ישראל: ״מה לך כי נחפזת, ר׳ יהודי?״ענה אותו סנדלר:״ רבי הרי כל עוד הנר 

דולק- אפשר עוד לתקן! יצא רבי ישראל לרחוב וקרא: ״יהודים! שמעו אחים יהודים! כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!

״כשהנשמה מאירה גם שמיים 
עוטי ערפל מפיקים אור נעים״ 

הרב קוק

״מעט מן האור דוחה הרבה מן 
החושך״ 

רבינו בחיי

״מי שאין פניו מאירות, גם נפשו 
שרויה בחשיכה״ 

אברהם שלונסקי

״אור זרוע לצדיק ולישרי לב 
שמחה״ 

תהילים צ״ז

״אור שברא הקב״ה ביום הראשון, 

אדם צופה בו מסוף העולם ועד 

ו״                          חגיגה יב׳ 
סופ

אור
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www.facebook.com/kehillatnetzachisrael.ashkelon    …הכנסו, הגיבו, שתפו ובעיקר תהנו                                              

לוח התפילות ואירועי החודש

בשבת בבוקר תפילת שחרית ב-9:00

פרשת תאריך
השבוע

הדלקת
נרות

זמן תפילה 
קבלת שבת 
וערבית

מתנדבי קידושאירועים וחגיםהבדלה

א' כסליו
1.12

ראש חודש כסליו
בקהילה, יום ה', 1.12.16, בשעה 07:00

במהלך התפילה תתקיים הנחת תפילין של חברי חוג בני מצווה:
יואל ברבר, אלון קמחי ומשה טרי

ג' כסליו
2-3/12

משפ' אלל,בר מצווה – אלון קמחי16:1617:0017:17תולדות
משפ' בולור

ה׳ כסליו
5.12.16

י' כסליו
9-10/12

משפ' הררי,16:1717:0017:18ויצא
משפ' וולפסון

י״ד כסליו 
14.12.16

י"ז כסליו
16-17/12

16.12 ב9:00 סיור בעתיקות 16:1917:0017:20וישלח
אשקלון לזכרו של ד״ר קרל 

גולדבלום

משפ' איגנשטיין,
משפ' וורטמן

כ"ד כסליו
23-24/12

קידוש לזכרו של 16:2217:0017:24וישב
ד"ר קרל גולדבלום ז"ל

--------------------------------------
מוצ"ש, נר ראשון של חנוכה

מלכה לוי,
משפ' סויכר

כ״ו כסליו 
26.12.16

כ״ח כסליו 
28.12.16

יוגה צחוק בשעה 19:00

כ״ט כסליו 
29.12.16

ערב הוקרה להנהלה ולמתנדבים 
בשעה 18:30 בבית של שרה אילן

ב' טבת
30-31/12

ראש חודש טבת-יום ו', א' טבת16:2617:0017:28מקץ
ז' חנוכה

הקידוש נתרם ע"י אורה כרוז 
לכבוד נישואי הנכד, דורון 

ונישואי הנכדה איילת.

משפ' פק,
משפ' צברי

� רוקדים שישים בשעה 19:00

בר מצווה משה טרי , יום הולדת 
ג׳ודי גולדברג, שבתון נוע״ם.

הכנסת ספר התורה הקהילתי

רוקדים שישים בשעה 19:00

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

