יום שני  12אוקטובר 2015
אתמול ,תוך כדי עוד רצף ידיעות מדממות ,מכל רחבי הארץ ,כשתחושת חוסר האונים לנוכח זעם ההמונים וההסתה
המשתוללת (משלל הדתות והצבעים) מחד ,וחולשת המנהיגות (מכל הקשת הפוליטית) מאידך ,והתהייה האמתית ...מה
אני...אזרחית אחת קטנה...בקצה הסקלה ...יכולה לעשות ...מצאתי את שני הטקסטים האלו מחוברים .כאילו לא קשורים...
אבל כל כך מתאימים .משלימים.
וככל שאני קוראת בהם יותר ,אני מוצאת בהם יותר משענת .סוג של תזכורת ופרופורציות.

הבדלה – אמיר גלבוע
שעה זו שנתכנסה לנרתיקה חמה
שוב אני רוצה לראות בנחמה .
שהבטחתי לעצמי כה מעט .
שלא קיימתי לעצמי כה הרבה .
ואבוי שאני מוצאה בהבטחה
שהבטיח ה' לאברהם
שהבטיח ה' ליעקב
שזרעם ירבה כחול
על שפת הים
לרוב .
שאני לא אברהם .
שאני לא יעקב .
שהבטחתי לעצמי כה מעט .
שלא קיימתי לעצמי כה הרבה .
שאינני יכול
שאינני אלא חול
מעט מהרבה" .

ויקרא פרק י"ט
ַאר ְצכֶםֹ--לא תוֹנּו ,אֹתוֹ.
לג וְ כִ י-יָגּור ִא ְתָך גֵּר ,בְ ְ
לד כְ אֶ זְ ָרח ִמכֶם יִ ְהיֶה ָלכֶם הַ גֵּר הַ גָר ִא ְתכֶם ,וְ ָאהַ בְ ָת ל ֹו כָ מוָֹך--כִ י-ג ִֵּרים
הֱ יִ יתֶ ם ,בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם :אֲ נִי ,יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵּ יכֶם.
ׂשּורה.
לה ֹלא-תַ עֲׂשּו עָ וֶ ל ,בַ ִמ ְשפָ ט ,בַ ִמ ָדה ,בַ ִמ ְש ָקל ּובַ ְמ ָ
לו מֹאזְ נֵּי צֶ ֶדק ַאבְ נֵּי-צֶ ֶדק ,אֵּ יפַ ת צֶ ֶדק וְ ִהין צֶ ֶדק--יִ ְהיֶה ָלכֶם:

בליל שבת הקרוב,
ג' חשוון תשע"ו16.10.15 ,
קבלת שבת – תחילת חודש חשוון
בעקבות פרשת נח.
בחדר האוכל הישן – בית הכנסת.
בשעה  – 17:00נקיים שיח סביב נושאים שונים שעולים
מפרשת נח.
במקביל ,תהיה פינת יצירה צנועה לילדים .את היצירות נתלה על קוליסה,
שתקשט את טקס קבלת השבת.

בשעה  – 17:45קבלת שבת קהילתית/משפחתית,
קלילה שמתאימה לכל הגילים.
(הדלקת נרות ..שירי שבת ..ועוד)..

הציבור כולו מוזמן להצטרף.

–

–

והשנים עוברות ...וכמו כלום לא השתנה...
"ביטחון איננו רק הטנק ,המטוס וספינת הטילים .ביטחון הוא גם ,ואולי אף
קודם כול האדם  -האדם ,האזרח הישראלי .ביטחון הוא גם החינוך של האדם,
הוא הבית שלו ,הוא הרחוב והשכונה שלו ,הוא החברה שבתוכה צמח .וביטחון
הוא גם התקווה של האדם"
דבריו של יצחק רבין בישיבה הראשונה של הכנסת ה 13-והשבעת ממשלתו ב 13-ביולי 1992

ביום ראשון,
י"ב חשוון תשע"ו
25.10.2015
נציין  20שנה לרצח יצחק רבין.

בשעה 18:30
על הכנת הערב שוקדים נערי ונערות הצריפיה וחברי קומונה א' –
השינשינים.
"האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית .יש לגנות אותה,
להוקיע אותה ,לבודד אותה .זו לא דרכה של מדינת ישראל .בדמוקרטיה
יכולות להיות מחלוקות ,אך הכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות ,כפי שהיה
הדבר ב־ ,92שם נתנו לנו את המנדט לעשות את מה שאנו עושים ולהמשיך
בכך".
מתוך נאומו האחרון של יצחק רבין בעצרת השמאל בה נרצח 4 ,בנובמבר 1995
אנו מקווים לפגוש ציבור גדול מכל קשת הגילים מגיע לטקס.

ועוד תזכורת אחת ,כי אנחנו כבר "אחרי החגים" ,ורגע לפני החורף:
לאורך החודשים האחרונים התעניינו אצלי מספר חברים במסעות המבוגרים
שאני מובילה (ביחד עם גילי יני – המדריך) לפולין.
אחרי שלושה מסעות כאלו ,אין לי ספק היום שזהו מתכון מסע ייחודי ,שנותן
למשתתפיו חוויה אחרת.
(בשלושת המסעות יצאו מדגניה קרוב ל –  30איש .דגניתים ,ובני משפחותיהם).
באתר דגניה ישנו קישור לדף הפייסבוק שפתחנו למסעות:
מארג חוטים  -מסע ייחודי לפולין במגע אישי
https://www.facebook.com/MaaragHutim?ref=hl
לאור ההצלחה השנה החלטנו לצאת ב 2016 -פעמיים ,ל-ששה ימים מלאים
וחמישה לילות.
 16-21במאי.
 4-9ביולי.
מסלול המסע נבנה דרך קשרי המשפחה והעניין של משתתפיו ,ולכן ,מי שמעוניין,
זה הזמן לפנות אלי.
אם תהיינה פניות לביקור במערב אוקראינה ,נכניס את האזור במסע הראשון
כנראה.
אתם מוזמנים לעניין במסע את המעגלים הסובבים אתכם ,ולייצר קשר איתי.
–

בראשית א'
ֹלהים,
ֹלהיםְ ,מ ַרחֶ פֶ ת עַ ל-פְ נֵּי הַ מָ יִם .ג וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
ָארץ ,הָ יְתָ ה תֹהּו וָ בֹהּו ,וְ ח ֶֹשְך ,עַ ל-פְ נֵּי ְתהוֹם; וְ רּוחַ אֱ ִ
ב .וְ הָ ֶ
יִק ָרא
ֹלהים ,בֵּ ין הָ אוֹר ּובֵּ ין הַ ח ֶֹשְך .ה וַ ְ
ֹלהים אֶ ת-הָ אוֹר ,כִ י-טוֹב; וַ יַבְ ֵּדל אֱ ִ
יְ ִהי אוֹר; וַ יְ ִהי-אוֹר .ד וַ י ְַרא אֱ ִ
יְהי-עֶ ֶרב וַ יְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם אֶ חָ ד.
ֹלהים לָאוֹר יוֹם ,וְ ַלח ֶֹשְך ָק ָרא לָיְ לָה; וַ ִ
אֱ ִ
כמה מתאים השבוע הזה ,בו מתחילים את קריאת התורה מראשיתה ,בכדי לחזור בו אל הבסיס ,אל אבני
היסוד של החיים התבוניים שלנו ,כאן על פני האדמה :היכולת הנשענת על בריאתנו "בצלם" להבחין בין
האור לבין החושך ,בין הטוב לבין הרע .כמה ראוי ,בימים של אלימות ,בשעות של פחד ,לחזור ולהיזכר
בכישורים שמבחינים אותנו – כך אנחנו אוהבים לחשוב  -משאר יצירי האל/הטבע.
נכון ,לעתים ,האור שלך הוא החושך שלי ,לעתים הטוב שלי הוא הרע עבורך .ובאמת ,נראה שלא נוכל
להציב כיעד ריאלי לשנה הקרובה את השלום הכלל העולמי .אבל חובתנו הבסיסית היא להיות מסוגלים
לעשות לפחות שני דברים בעת ובעונה אחת :להגן על אהובינו ולהושיט יד של שלום אל שכנינו.
הבטחת שלומם של בני השבט שלנו היא אינטואיציה שטבועה בנו והיא ראויה לאו דווקא מפני שאנחנו
צודקים אלא משום שכחלק מהיצורים בכדור הכחול שלנו אנחנו מתוכנתים גנטית לשמור על עניי עירנו.
כך נמשיך ונעשה .אך "מותר האדם" הוא ביכולתנו לזהות את האור הקיים גם בקרב מתנגדינו ,גם בקרב
יריבינו ו...כן ,גם בקרב אויבינו.

....שנדע ימים טובים מאלה ....להתראות בקבלת השבת ובכלל! ...תמר

