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 קמחא דפסחא
אביבה גירון ורות ברגר תפנינה אליכם . כמידי שנה אנו עורכים מבצע התרמה לקראת פסח

 .בימים הקרובים
 

 מכירת חמץ
 /84/4102המעוניינים למכור את החמץ מתבקשים לפנות לרב סנדרה קוכמן עד מוצאי שבת 

בשיחה עם , מחמץ עד תאריך זה" נקי"הבית לא צריך להיות , להזכירכם. 11:00בשעה 
אפשר להסדיר את . סנדרה יש רק ליידע אותה היכן החמץ יהיה מאוכסן במהלך החג

 .www.masorti.org.ilמכירת החמץ גם דרך אתר התנועה 
 

 תיאום קידושים –החלפת משמרות 
אנו מודים לו על . בימים אלה יחיאל ברס מסיים כעשר שנים כמתאם הקידושים בקהילה

. תחליף אותו בתפקיד חברתנו קורינה בכר ואנו מאחלים לה הצלחה. עבודתו הברוכה
  8022/7/-//0 –אם ברצונכם לערוך קידוש אנא פנו אל קורינה , מעתה

corina.bejar@mail.huji.ac.il. 
 

 רפואה שלמה

 ומקווים לראות אותה בינינו במהרהשרח בייזר     רתנומאחלים רפואה שלמה לחבאנו 

 

 .נודיע בהמשך, טרם נקבעה תכנית – לשואה ולגבורה ערב יום הזיכרון

ח ֹרֹאש ָכל מֹוֲעדֹות ִנֵשאָת ֶפסַּ ח  בְּ ֶפסַּ ֵלאָת בַּ בּורֹוֶתיָך ִהפְּ  ֹאֶמץ גְּ
 אלעזר הקליר' פיוט מאת ר, ח פסחמתוך ואמרתם זב

 קהילההחודש ב
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 קידוש הדוברים בפרשת השבוע פרשת השבוע –התאריך 

 

  "ויקרא"שבת פרשת 

 בניסן' ה
1241-24/4102/ 

 

 שמואל ברגר –ערב שבת  
 דרור-משפחת דופור   –שבת בבוקר  

 דרור -משפחת דופור
 עמוסלכבוד בר המצווה של 

 "צו"שבת פרשת 

 בניסןב "י

/-84/4102/ 
 שבת הגדול

 

 הרב סנדרה קוכמן  –ערב שבת  

 משפחת בן חור  –שבת בבוקר  

 משפחת בן חור 

 שירלכבוד בת המצווה של 

  פסחיום ראשון של 
 ו בניסן"ט - שני שלישי

20-224/4102/ 
 התחלת התפילה 

 00:11בליל החג בשעה 

 

 קידוש קהילתי חג

 שבת חול המועד פסח

 ט בניסן"י
2/-274/4102/ 

 משפחת זית –בת בבוקר ש
 משפחת זית 

 רונןלכבוד בר המצווה של 

 שביעי של פסח

 א בניסן"כ  - ראשון שני
21-2/4/4102/ 

 

 קידוש קהילתי חג

 "שמיני"שבת פרשת 
 בניסן ו"כ

12-114/4102/ 

 

 עפרה גולדברג   –ערב שבת  

 עיון בקטעים מהמידעון  –שבת בבוקר 
 אביבה גירון

 /11-1/4/4102באייר ' בניסן וביום חמישי א' רביעי לראש חודש אייר הבא עלינו לטובה יחול ביום 

 
 

 
 

 
 

 

 : חג הפסח
 

 .28:00בשעה , באופן יוצא מן הכלל, התפילה תתחיל –( ליל הסדר)ליל החג 

 . ותאנו מבקשים מכל מי שיכול שיבוא להשתתף בתפיל - הראשון של פסחליל החג ובוקר החג 
 ".תפילת הטל"ובבוקר אומרים את  תכלול אמירת הלל חגיגית החג ת לילתפיל -אלה תפילות מיוחדות 

 
  

 תפילות ואירועי החודש

 :מועדי התפילה

 28:10בשעה  :וחג ערב שבת
 01:27קריאת התורה בערך בשעה . 08:10 בשעה: בבוקרובחג בשבת 
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 פורים
 

התפילה וקריאת מגילת אסתר . ה בכרם"ס וקהילת אחו"חגגנו את ליל פורים בקהל רב מאוד יחד עם המתנ

זו הייתה החוויה שונה לגמרי משנים . ס שהיה מלא מפה לפה"התנהלה באולם הספורט הגדול של המתנ

לנו היה משותף והאירוע ש –פרצנו החוצה , השנה. עד השנה היינו בפורים רק בתוך הקהילה שלנו. קודמות

קריאת . איש 100-אירוע שהשתתפו בו למעלה מ. אירוע הפורים של קהילת בית הכרם כולה, לשכונה כולה

שלווה בפתיחה , הייתה החלק המרכזי של האירוע, המגילה שהייתה באחריותה המלאה של הקהילה

 . מוסיקלית ובצילומי מגנטים

הגורמים השונים שתרמו להצלחת האירוע ומודים להנהלת אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה המוצלח של 

 .ה בכרם שלהם חלק רב בהצלחתו"ס ועובדיו וכן לקהילת אחו"המתנ

 .יצחק ספיר ורוני חרובי, יואל ויינברג, הרב סנדרה קוכמן, תמיר ניר, דני גולדברג –תודה לקוראים במגילה 

 

 
 

 האסיפה הכללית של הקהילה
 

רבה , הרב מאוריסיו בלטרזכינו לארח את . /28.1.102האסיפה הכללית של הקהילה התקיימה במוצאי שבת 

לפני שכיהן באשל אברהם הוא שימש כרבה של הקהילה המסורתית . של קהילת אשל אברהם בבאר שבע

 –" אני גר הקהילה שלי  העיר בה –הקהילה שלי היא באר שבע "הוא פתח את דבריו ואמר . בקרית ביאליק

. ובמשפט זה התמצתה עיקר תפיסתו על תפקידו כרב ומקומה של הקהילה המסורתית במרקם המקומי

בהמשך הוא סיפר על פרויקטים שונים שהוא מקיים . עבודתו לא מצטמצמת בפעילותו בסביבת בית הכנסת

. שיו יש לו צוות שלםעכ, בהתחלה הוא עבד לבדו. תלמידים 000/בהם משתתפים כ –עם בני נוער בבאר שבע 

. שמהווה פלטפורמה בה יש מפגש למגוון תפיסות ביהדות" פורום להתחדשות יהודית בנגב"פרויקט נוסף הוא 

הוא מעודד שיח בין מנהיגים מדתות שונות וקיים בקהילה  תפילת ליל שבת ואחריה ענג שבת בה השתתפו גם 

 . שייך וגם כומר

פעילות בה לוקחים חלק פעיל חברי   -היא מתמקדת בתיקון עולם . יםהקהילה מקיימת תפילות בשבתות ובחג

 :בין הפעילויות של הקהילה. הקהילה

חברי הקהילה מביאים כריכים בשבע בבוקר לבתי הספר  –אספקת ארוחות עשר לילדים מעוטי יכולת 

 .השונים

 .קייטנות לילדים חולי סרטן בפסח ובקיץ בשותפות עם העירייה

 .לנשים מוכות התנדבות במקלט

 .אספקת צרכי היגיינה לנזקקים

 .עמותה בבאר שבע לביטחון תזונתי –" באר שובע"שותפות ב

 .הקהילה מודה לרב מאוריסיו בלטר ולמדה ממנו רבות

 

  

 מאירועי החודש הקודם
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 , בסוף כל סדר פסח אנו מאחלים לעצמנו. החודש של חג הפסח, חודש ניסן בפתח
 !אבל אנחנו כבר בירושלים? ירושלים." הבאה בירושליםבשנה "

 –בסדר פסח מסמלת את  השאיפה לאידיאל " ירושלים"קראתי לא מזמן פירוש שמסביר ש 
 . שוויונית יותר, מקבלת יותר, צודקת יותר, טובה יותר" ירושלים"ל

לשם כך הזמנו . מקבלת יותר, צודקת, תמיד משתדלים לשאוף לקהילה טובה –וכך גם בקהילה שלנו 
פועלו בקהילות בהן סיפר על  הוא . 28.1את הרב מאוריסיו בלטר לאסיפה הכללית שהתקיימה ב

 . העיר לבית הכנסת4על שאיפתו לחבר בין המקום –שימש כרב
 . תודה רבה לרב מאוריסיו ולכל באי האסיפה הכללית

הרב מאוריסיו כשפעלנו יחד עם  ליישום דבריו שלחגיגת הפורים של קהילתנו היוותה דוגמה מצוינת 
 גם מקווה להמשיך את שיתופי הפעולה מסוג זהכולנו נהנינו ואני . גופים מרכזיים נוספים בשכונה

 .בעתיד
אני רוצה להודות לאילה סלנט ולתמר . אני רוצה לברך את דוד לב על הצטרפותו לוועד, לבסוף

אני גם רוצה . שהן ימשיכו לתרום לקהילה אני בטוחה. שביקשו לפרוש מהוועד על תרומתן, אלכסנדר
ומודה למיכל לומר על נכונותה לעזור  שמחליפה את יחיאל בתיאום הקידושים, לברך את קורינה בכר
 !יישר כוח. שנים בתפקיד 20וכמובן המון תודה ליחיאל על . לקורינה בעת הצורך

 
 ,חג כשר ושמח

 .חודש טוב ונתראה בבית הכנסת
   ,שלכם

 נעמי
 

היא . בהמשך נעמי סקרה את הפעילויות השונות שהקהילה קיימה במהלך השנה וסנדרה תיארה את פועלה

מחפשת דרכים כיצד להביא להשתתפות גדולה יותר של הצעירים בתפילה וציינה אירועים שונים שהיא 

 . מתכננת

 תמיר ניר מעוניין להתחיל תהליך לבניית בית תפילה שישרת את כל הקהילות  – בית קהילה ישראלי

תמיר היה . העירייה תעמיד לרשות המיזם מגרש בגבעת בית הכרם. הלא אורתודוקסיות בשכונה

זהו השלב הראשון  שלאחריו . שאנחנו מצטרפים למיזם, הצהרת כוונות –מעוניין לקבל מאתנו הסכמה 

הפורום . שנה 27-20מדובר בפרויקט שיקרום עור וגידים רק בעוד כ. פיםיבוא תכנון וגיוס כס

שהשתתף באסיפה לא ראה עצמו מוסמך להתחייב או לשלול את הצטרפותה של הקהילה 

 . על כן אנו פונים אל כל חברי הקהילה שיביעו את דעתם בנושא. למיזם

  1021-ו 1027האסיפה הכללית אישרה את הדוחות הכספיים לשנים . 

  הקהילה מסכימה להצעת התקציב. רוב ההוצאות הן קבועות, /102נעמי נתנה סקירה על תקציב. 

 

 :ר וועדות"בחירת יו

 .צבי וינר ושלמה חסידים, גידי פרבר –ת ביקורת דוע

 כהן-נעמי רוף –ר קהילה "יו

 .לור ליבנה ויצחק ספיר, דויד לב, רות ברגר –ועד הקהילה 

 . תמר אלכסנדר ואילה סלנט ומודים להן על תרומתן הרבה לקהילה –אנו מודים לחברות הוועד הפורשות 

 .אנו מודים לחברנו דויד לב שהצטרף לוועד

 

 

 

  

 ר הקהילה"יו –כהן -משולחנה של נעמי רוף
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 אוריאל אופק/  חג אביב  

 
ֵביִתי ָזִמיר בְּ ֹבֶקר ִבֵקר הַּ  הַּ

 .ּוִפֵזר ֶאת ִשיָריו ִמָסִביב
ָיפֹו ָנָפיו הַּ ָראִתיהּוא נֹוֵפף ִבכְּ  ת ִלקְּ

ִזֵמר  !"ָבא ָאִביב! יבָבא ָאבִ : "וְּ
נִ  גַּ ָפר בְּ רְּ פַּ ֹבֶקר ִבֵקר הַּ  יהַּ

ח ָחִביב ד ָעֵלי ֶפרַּ ָירַּ  .וְּ
ִני ֶאת בְּ ָנה וְּ טַּ קְּ ְך ֶאת ִבִתי הַּ  הּוא ֵברַּ

ש ָלחַּ  !"ָבא ָאִביב! יבָבא ָאבִ : "וְּ
ֹבֶקר ִהִגיעַּ ִניָסן ָלעֹוָלם  הַּ

ִעם ֶשֶמש ָואֹור ָרִחים וְּ  .ִעם פְּ
ת הָ  ׂשֹורַּ ֻכָלם בִ ָא הּוא ֵהִביא ֶאת בְּ - יב לְּ

ָחה ג ִׂשמְּ ג ֵחרּו, חַּ רֹור, תחַּ דְּ ג הַּ  .חַּ
  

 
 

 
 תחת אבטחה  התפילה בעזרת הנשים נערכה: ראש חודש אדר היה קשה בכותל

 בנים ובנות  , לים לבני נוער"לקראת התפילה קראו ארגונים חרד. כבדה
באותו בוקר הביאו אוטובוסים רבים מאות תלמידות ". נשות הכותל"להגיע ולהפגין אל מול תפילת 

כולל רמקולים , קיימו תפילה לצד צעקות וקללות" הכותלנשות . "ותלמידים מהחינוך הממלכתי דתי
 .שרב הכותל התיר להציב בעזרת הגברים

עזרת "פלשו תלמידי ישיבות בראשות הרב עמאר ל, אחרי שבנות האולפנה סיימו לחבל בתפילה
בזמן ששימשתי , והדפו אותי משם בבריונות, הציבו מחיצה, (החלק השוויוני של הכותל" )ישראל

התנהגו באלימות ואף חטפו את , הנערים גידפו אותי .כמנהלת התפילות השוויוניות במקום בתפקידי
התמיכה על אני מודה לכל . כואבת ועצובה מאוד עבורי, זו הייתה חוויה קשה. הכיפה מראשי

 -צפייה בתיעוד מהאירוע לחצו כאןל .ל"בארץ ובחו, שקיבלתי אחרי האירוע ההוא
 - https://www.youtube.com/watch?v=XWoU118bS50&feature=youtu.be 

 . כשבועיים לאחר מכן אפשר להגיד שבאותו מקום החיים פיצו אותי, לעומת זאת
משפחה גדולה מהארץ : מניינים שונים התפללו זה לצד זה, "עזרת ישראל"בבוקר יום חמישי הומה ב

לידה קבוצה של בית ; שקיימה תפילה אורתודוקסית ללא מחיצה( מסורתיים וחילונים4כיפות סרוגות)
; ולידן משפחה קטנה שערכה טקס בר מצווה שאותו הוביל רב רפורמי; ב"כנסת קונסרבטיבי מארה

: ובתווך משפחה של מורה דרך כיפה סרוגה שאמר לי. בצד השני משפחה אחרת עם רב קונסרבטיבי
 !".הפעם הבאתי את הבן שלי לחגוג ולא תיירים"

נראה היה כהתחלת התגשמות החלום של חופש דת לכל היהודים . זה היה בוקר מיוחד ומרגש
 !במדינת ישראל

 !חג החירות שמח
 ,שלכם
  סנדרה

 הרב סנדרה קוכמן, רכזת הקהילהה של תפינ

https://youtu.be/XWoU118bS50
https://www.youtube.com/watch?v=XWoU118bS50&feature=youtu.be


 בית הכרםבמשפחתית הקהילה המסורתית     –    ז"ניסן תשעמידעון 

 6  

 בני מצווה בקהילתנו

 

 

 עמוס דופור דרור

 

הוא נולד . עמוס בן ליאת וזאן מרק יעלה לתורה בקהילתנו בשבת פרשת ויקרא

אוהב ללמוד על , ילד סקרן הוא. ה"בשכונת בית הכרם ולומד בליד בירושלים וגדל

ולפני כמה חודשים קיבל דן ראשון ' לומד טאקוונדו מכיתה ב  ,טכנולוגיה והמצאות

בתחרויות  הוא גם משתתף. לאחר שנבחן על ידי מאסטר מקוריאה( חגורה שחורה)

עמוס אוהב לבלות אצל הסבא והסבתא שלו . בישראל בהן זכה במספר מדליות

 שם, בנהריה את הסביםגם אוהב מאוד לבקר ו ,אתם הוא מדבר צרפתית, בצרפת

יש לו סבלנות יוצאת , אוהב לצחוק ולספר בדיחותש הוא ילד. דודים שלוהגרים בני 

 .דופן ואוהב לעזור לאחרים

 

 

 
 

 שיר בן חור
 

היא  הבת . שיר בת יהודית ואבי תעלה לתורה בקהילתנו בשבת פרשת צו

אחיה הגדול משרת בצבא ואחותה הקטנה לומדת , האמצעית במשפחה

 ,בית הספר לאומנויות במגמת מוזיקהבבשנה הבאה שיר תלמד . 'בכיתה ד

לצייר ולטייל , בנוסף היא אוהבת לאפות. היא מאוד אוהבת לנגן בפסנתר

המשפחה הגיעה לקהילה כי אמה שנולדה  . בעולם יחד עם המשפחה

 .בארגנטינה השתייכה שם לקהילה מסורתית ומכירה את סנדרה

 

 

 רונן זית

 

נולד  הוא. רונן בן דליה ועוזי יעלה לתורה בקהילתנו בשבת חול המועד פסח

אח צעיר ליאיר בן , במשפחההוא הבן השני . ראשון של פסחהבחג , ירושליםב

. רונן רגיש לזולת ומוכן תמיד להתנדב ולעזור.  1ואח בוגר לענבל בת ה  21ה

יגלה התמדה רבה ונחישות בכדי להשיג   הוא, כאשר יש מטרה חשובה בעיניו

בכיתה  ה"לומד בליד רונן.  בנוסף  הוא ניחן בחוש הומור וביצירתיות רבה. אותה

, ודו'מתאמן בג /ספורטאי מצטיין ומגיל  הוא, בנוסף להיותו תלמיד מעולה. 'ז

פעיל בתנועת  הוא גם . ודו תלפז'בשנה האחרונה במסגרת הנבחרת של מועדון ג

 . הצופים בשבט בית הכרם

 

  

 ,או בתם בהגיעם למצוותבטקס עלייה לתורה של בנם המעוניינים  ,הורים :ובנות מצווהמצווה חוג לבני 

 .070 – 17/1//7או  1711/80' טל, לדרק פרלמןמתבקשים לפנות 
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 הנרי רומנוב' שולמית ופרופ –ננו יאחדים מב

 

 
היא מהוותיקות ביותר  משפחת רומנוב

הנרי ושולמית חברים בה למעלה : בקהילתנו

  .משלושים שנה

שולמית לבית הדיה היא דור חמישי 

. בת למשפחת רבנים חשובים, בירושלים

שמקורה , אמה היא בת למשפחת יהושע

סבה היה רבי יצחק -סב. מסלוניקי ומפראג

כיהן , הרב חנניה גבריאל, וסבה, מפראג

כראש בית דין במצרים והיה ידוע בארץ 

. כפוסק הלכות שפרסם ספרי הלכה אחדים

ובן דודה הוא , עקב יהושעדודה הוא הסופר י

 . יהושע . ב.הסופר א

יוצאי , מצד אביה היא בת למשפחת הדיה

משפחת רבנים שפרסומה , חאלב שבסוריה

אחיה של . הגדול בא מהרב שלום הדיה

שבלטו , שולמית הם עזרא וגבריאל הדיה

. שניהם בתחום המשפט במדינת ישראל

שולמית עבדה עד ליציאתה לגמלאות 

 .ח הדסה"ולוגית של ביהבמחלקה הנויר

סבו הגיע . הנרי נולד בחאלב שבסוריה

בתי ספר של רשת  1סבתו הקימה . והשתקע שם, ישראל-בדרכו לארץ, לחאלב ברגל מרוסיה

 . למדה מיילדות בשוויצריה והייתה למיילדת בחאלב, ולאחר פרישתה, אליאנס 

, //21-ב. ודיים המעטים שבחאלבוהיה מהרופאים היה, ס הצרפתי בביירות"אביו למד רפואה בביה

אמו . ומשם הוא עלה ארצה והיה רופא בירושלים, ברח לצרפת, כאשר התחוללו פרעות ביהודי סוריה

סבתו הגיעה לארץ באוניה המפורסמת טטיס . הוריה הגיעו מרומניה לארץ. היא בת למשפחת ברקוף

אמו נולדה בארץ במושבה זיכרון . והייתה ממקימי המושבה זיכרון יעקב( של ישראל" המייפלאור)"

 .ח ולימדה בבית ספר של רשת חינוכית זו"למדה בפריז בסמינר למורים של חברת כי, יעקב

 21/7סיים את לימודיו בשנת , וזף בבירות'למד רפואה באוניברסיטת סנט ג: הנרי הלך בעקבות אביו

ומיד לקח חלק , 2170ת הוא עלה לארץ בקיץ של שנ, ולאחר התמחות בכירורגיה כללית בטולוז

, ל"לאחר שחרורו מהשרות הסדיר בצה. ממנה סבלו עולים רבים, הריאות –בטיפול במגפת שחפת 

ס לרפואה "ח הדסה בירושלים ובמקביל החל בפעילות אקדמית בביה"החל בעבודתו ככירורג בביה

ב בשנים "בארהלאחר השתלמות מורחבת . מן המניין 'של האוניברסיטה העברית והגיע לדרגת פרופ

את ההתמחות המיוחדת בכירורגיה של כליי , הוא ייסד את המעבדה לאיבחון כליי דם 2110 – 2171

 .  ועמד בראשה עד לפרישתו לגימלאות, דם ואת המחלקה לניתוחי כליי דם 

עם , המלווים אותם, שני בנים ובת, בו גידלו את שלושת ילדיהם, הנרי ושולמית הקימו בית מסורתי

אותו מצאה המשפחה , בימים הנוראים בבית הכנסת שלנו –נכדיהם של שולמית והנרי  –ילדיהם 

         .כהולמת את זיקתם למסורת היהודית
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 חודש ניסן

                  
יב:שמות יג: ראה)שם נפוץ בתורה לניסן הוא חודש האביב  ִ֑ים ְבֹחֶּ֖דׁש ָהָאב ִֽ השם ניסן הובא :(. ד  ַהיֹּ֖ום ַאֶתֶּ֣ם ֹיְצא 

 (.פעם באסתר ופעם בנחמיה)מגלות בבל ונזכר במקרא רק בספרים המאוחרים 
ל:שמות ט)שבו מתחילה הבשלתה , אביב הוא שלב בהתפתחות התבואה ְבֹעִֽ ְׁשָתּ֖ה ג  ִ֔יב ְוַהפ  ִּ֤י ַהְשֹעָרה֙ ָאב   ( לא כ 

 .ל"חז לעונה זו של השנה אינו מופיע במקרא וגם לא בספרות" אביב"השם 
 .הוא מופיע לראשונה בספרות ימי הביניים בספרד

 
 

, (היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים)האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבין : אמר רב יהודה
 . ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם: אומר

 (.ברכות דף מג עמוד ב ,תלמוד בבלי)
 

 פסח חג 
 

אמרו רבותינו כשהיה משה רבנו עליו השלום רועה צאנו של יתרו במדבר ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע 
אני לא : "כיון שהגיע משה אצלו אמר, כיון שהגיע לחסית נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות*. לחסית

יש לך : "אמר הקדוש ברוך הוא. הרכיבו על כתיפו והיה מהלך". ף אתהיעי, הייתי יודע שרץ היית מפני צמא
 (. שמות ג א)ומשה היה רועה : הוי". רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך חייך אתה תרעה צאני ישראל
 (פרשת שמות פרשה ב[ וילנא]מתוך שמות רבה )

 מחסה –חסית *
 

 לשביעי של פסח
 

אלא מכאן ? אם בים למה ביבשה ואם ביבשה למה בתוך הים( כב:שמות יד)ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה 
 . ואחר כך נעשה להם יבשה, אתה למד שלא נקרע להם הים עד שבאו לתוכו עד חוטמן

 (פרשת בשלח כא[ וילנא]שמות רבה )
 

 ליום הזיכרון לשואה ולגבורה
 

 :32.3.4.32ב, מפקד גטו ורשה' אנילביץי מרדכי "מתוך מכתב שנכתב ע
אך , בהתנגדותנו לגרמנים עשינו למעלה  מכוחותינו. כי כל אשר אירע עולה על המשוער, עתה ברור לנו"...

אך הם חזרו , פעמיים הכרחנו את  הגרמנים לסגת. אנו עומדים על סף החידלון. כוחותינו אוזלים והולכים
המוקש . פלוגה אחרת לחמה כשש שעות. ה מעמד כארבעים דקותאחת מפלוגותינו החזיק. במשנה כוח

אבידותינו . אז התקפנו את הגרמנים וגרמנו להם אבידות כבדות. התפוצץ' מייצרי המברשות'שטמנו בשטח 
 ...."נפל ליד מכונת היריה. ז. 'אף זה הישג'. בדרך כלל לא היו מרובות

 

 רותי ויטל גלעד/ מצבת כוח אדם  

 לבניםברחבה של יד 

 .מסדרים כסאות לטקס

 ,מציבים רמקולי כיכרות

 .ֶשַיְחְזרּו על אל מלא רחמים

 ערב יום הזיכרון לשואה

 .האל מלא והכסאות ריקים

 .מיליונים של כסאות ריקים
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 (9112-0299)דני גרון  -נר לזכרם 

 

שאול ובני , דני גדל בהולנד למשפחה בה שני הוריו ושני אחיו הגדולים
במשך רוב שנות המלחמה כל אחד מהם היה מוסתר . היו ניצולי שואה

אמם של שאול ובני . אצל משפחה אחרת בחלקים שונים של הולנד
ונולדו , עם אנה, אחרי המלחמה התחתן  אביו שנית. נרצחה באושוויץ

ודני השתתף , שלושת האחים שלו קיבלו חינוך ציוני ודתיהוא ו. גדעון ודני
כילד ונער הוא שיחק טניס וגם כדורגל . בתנועת הנוער בני עקיבא

דני . פרבר של אמסטרדם, בעיר הרלם( אייקס) AJAXבקבוצת הנוער של 
שירת , למד באולפן, עלה ארצה אחרי שסיים  את בית הספר התיכון

בעת לימודיו . ה באוניברסיטה עבריתולמד כלכלה וסטטיסטיק, ל"בנח
שם פגש את אביבה ', לתואר שני בכלכלה התנדב לעסוק בעבודה קהילתית בשכונת עוני בקטמון ט

 דני היה במשך . וניתאי, יואל, איל, ינאי: בנים שכולם עלו לתורה בקהילתנו /נולדו להם . רעייתו
 .שנים רבות חבר בוועדת הביקורת של הקהילה

ואחר כך , בהתחלה במרכז ההשקעות, דני התחיל לעבוד במשרד התעשייה ככלכלן 21/1בשנת 
הוא היה מנהל תחום . ככלכלן בתחום ענף האלקטרוניקה והתוכנה במנהל לתעשיות עתירות ידע

תפקידו היה לתת חוות דעת והמלצות למרכז ההשקעות . תעשיות האלקטרוניקה והמחשבים
הוא היה שותף בקביעת מדיניות ; תקשורת ותוכנה, וניקהלהקמתם או להרחבתם של מפעלי אלקטר

מ בתחום הסחר העולמי "השתתף בדיונים ומו; "סחר חופשי"היבוא ובכללי המסגרת בהסכמי 
הוא עלה ארצה  ושאף . במספר תערוכות בינלאומיות" הביתן הישראלי"וגם ניהל את ; הקשור בענף

הוא קיבל תעודת  . ור ולקדם את התעשייה בארץוהיה לו חשוב מאוד לעז, לקחת חלק בבניית הארץ
 .2118עובד מצטיין של המשרד ב

הוא היה אבא ובן זוג אוהב ומסור שדאג לכל מחסור . הדבר החשוב ביותר עבור דני הייתה משפחתו
. הדואג לכולם" האח האחראי"אך הוא היה , הוא היה אמנם הצעיר באחים במשפחתו. במשפחה

בשכונת גבעת בית הכרם הוא היה שכן טוב . ים היו תמיד בבית שלוהארוחות המשפחתיות בחג
 .הבית במשך שנים רבות-וגזבר ועד

 .דני חסר לנו מאד
 
 

 אתר הפייסבוק של הקהילה
https://www.facebook.com/kbeithakerem/ 

 

 :הוועדמתנדבים וחברי 
 

 ; /1/1711גזבר  -ראול גרינברג  ;nroff@netmedia.net.il  1781281-071טל , ר"יו –כהן -נעמי רוף
 ; simadavid1@013.net  1111700-070 –דויד לב ;  052- 8640945או  1/8/011רות ברגר 
 . ynsaphir@gmail.com 1/12/81 -יצחק ספיר  ; laure.barthel@gmail.com  171/810לור ליבנה 

 

  skochmann@yahoo.com 5662970-052או  7878180-077-הרב סנדרה קוכמן  :הקהילה רכזת

 
 ofradani@gmail.com  6216688-050 -דני גולדברג  – מתאם הדוברים בפרשת השבוע

 netvision.net.ilderekmp@  17/1-070// 1711/80דרק פרלמן  – אחראי לענייני בני מצווה ובנות מצווה
 corina.bejar@mail.huji.ac.il  //8122/7-0/ –קורינה בכר  – הקידושים מתמתא

 /01101-07//רות ברגר ואילה סלנט ,   haim.avni@mail.huji.ac.il 1/10/70' טל –חיים אבני  – ןמידעועורכי ה
 ayanadi@gmail.com 
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