
 בלום אליהו הרב / מבראשית להתחיל

 

 

 

 

 

 השנה במעלה עולים אנו וכך  השנה ימות לשאר החגים מן שואבים אנו ואמונה כוח הרבה
 ...נפסקת לא שלעולם עליה
  הוא לאחרונה ממש חגגנו אותו , תורה בשמחת נוהגים שאנו המעניינים המנהגים אחד

  שבשבת למרות ,"הברכה וזאת" לקריאת בסמיכות בראשית ספר את להתחיל המנהג
 .השנה מפרשיות כאחת בראשית פרשת את קוראים אנו שלאחריה

 

  מהלכות חלק להיות והפך בהלכה התעגן השנים שעם , זה למנהג למצוא ניתן הסברים כמה
 .[תרסט 'סי ע"טוש] .התורה שמחת

 .עוד לקרותה רוצים ואינם אותה סיימו כבר לומר לקטרג לשטן פה פתחון יהא שלא כדי    .1
 [מטירנא יצחק לרבי המנהגים בספר בדברים ומקור , שם טור]

 בריאת - האמונה עיקרי על ויכריז יודה המתפללים שציבור כדי היא זו קריאה מטרת2.
  את אומר המתפללים ציבור כל לכן ,השביעי ביום ושביתה ימים בששת העולם

 .[תתל סימן המנהגים טעמי] תורה בשמחת רק רם בקול ל"הנ הפסוקים
 הטעם להרגיש לזכות מישראל אחד כל שיוכל היתה הברכה זאת בפרשת משה ברכת3.

 [בראשית 'פר הכהן צדוק 'ר] .התורה את מתחילים מיד ולכן תורה בדברי
  קטרוג מחמת ,לסיום התחלה לסמוך יש שתמיד ,לעיל הטור בדברי שרמוז שהטעם דומה
 : כפול רעיון .ואמיתי  יסודי רעיון מבטא השטן

 [שבתורה ההמשכיות כוח] .לסיימה באמת אפשרות ואין , סופית אין היא שהתורה .א
 .חדשה התחלה זו , ממשיכים בעצם כשאנו גם  .מחדש מתחילים תמיד שאנו .ב

 .ותקווה תנועה , והתרגשות התחדשות בו שיש נוסף מעגל של תחילתו
 

 ומתחילים הקודמת לסיום הבאה המסכת תחילת את סומכים מיד ,מסכת בסיום מנהגנו זהו
   .ללומדה

 
   [טז,כו, דברים ,י"רש] " כחדשים בעיניך יהיו יום בכל" .בחיים גם כך , בלימוד וכמו

 "...מבראשית ולהתחיל בבוקר מחר לקום" חובתנו אך . בחיים הכרחי פן היא ההמשכיות
 

 .וטוב בריא וחורף מבורכת שנה בברכת
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ב" קהלת דברי את ראשון במבט מבטא השנה עונות מעגל ֵ֤ ב   סֹוב   סֹב 

ְך ֵ֣ יו ָה֔רּוח   הֹול  ל־ְסִביבָֹתָ֖ ב וְע   להמשיך יכול זה טבע מעגל ."ָהֽרּוח   ָשָׁ֥
  הוא זה למעגל משמעות שנותן מי .משמעות חסר באופן ולהסתובב

 .התקדמות של "ספירלה" למעין השנה מעגל את שהופך , האדם

  משלו משמעות יש חג לכל .ביותר בולט הדבר היהודי השנה במעגל
  וראשי המועדים השפעות .זה חג נקבע שבה בתקופה גם השזורה

 . החול בימות אף בהחלט מורגשות העברי השנה לוח על החודשים



 סיפור
 על קצה המזלג

איש עסקים מצליח התקרב לגיל הפרישה  
וידע שהגיע הזמן שיבחר יורש שינהל אחריו 

במקום לבחור את אחד . את העסק
המנהלים הבכירים שתחתיו או להוריש את  

הוא החליט לעשות משהו  , העסק לילדיו
הוא זימן את המנהלים הצעירים . שונה

הגיע זמני לפרוש ולבחור  : "בחברה לשיחה
אמר להם "ל הבא "במקומי את המנכ

המנהלים !" החלטתי לבחור אחד מכם"
אבל נדמה שהבוס  , הצעירים היו המומים

אני עומד לתת לכל אחד מכם  . "היה רציני
אני מבקש מכם לשתול  . זרע מיוחד מאוד

להשקות אותו ולחזור לכאן בעוד  , אותו
שנה עם מה שהצלחתם לגדל מהזרע  

אני אבחן את הצמחים  . שנתתי לכם
שגידלתם ועל סמך מידת ההצלחה שלכם  

אחד , דן. ל הבא "אבחר את המנכ
קיבל זרע , המנהלים הצעירים שנכח בחדר

ומיהר לחזור הביתה בהתרגשות ולספר 
האישה עזרה לו לבחור  . לאשתו את הסיפור

. לדשן את האדמה ולשתול את הזרע, עציץ
כל יום דן השקה את הזרע וציפה לראות  

לאחר  . אבל שום דבר לא קרה, אותו גדל
הוא שמע את שאר  , כשלושה שבועות

המנהלים בחברה מדברים על הזרעים 
אבל הצמח שלו , שלהם שהתחילו לצמוח

 ,ארבעה שבועות, שלושה שבועות. לא גדל
.  שום דבר -חמישה שבועות חלפו ועדיין 

 חצי שנה עברה ודן. הוא הרגיש כישלון
בעוד  . ידע שהוא פשוט הרג את הזרע

 ששאר המנהלים התרברבו על הצמחים
.  לדן לו צמח כלום, הגבוהים והיפים שגידלו

קיווה בתוך תוכו שנס , הוא לא סיפר לחבריו
בכל יום הוא  . יקרה והזרע לפתע יגדל

הוא  , הקפיד להשקות ולדשן את האדמה
הוזמנו  , בתום השנה. כל כך רצה שזה יצליח

כל המנהלים הצעירים אל חדרו של  
דן אמר לאשתו שהוא לא מתכוון  . ל"המנכ

אבל היא  , ל"לקחת עציץ ריק אל המנכ
הוא חש בחילה וידע . ייעצה לו להיות כנה

אבל  , שזה הולך להיות הרגע המביך בחייו
לכן נשא את  , גם ידע שאשתו צודקת

הוא  , כאשר הגיע. העציץ הריק אל המשרד
נדהם לגלות שורה של עציצים גדולים  

הם היו יפים  –שטיפחו המנהלים האחרים 
הוא הניח  . וגבוהים בכל הצורות והגדלים

 את העציץ שלו על הרצפה

 טל עזר/ הבא ל "המנכ

  -בחלקו האחורי של החדר , והתמקם בבושה
 .חלק מעמיתיו צחקו וחלק ריחמו עליו

הוא סקר את החדר ובירך את  , ל הגיע"כשהמנכ
איזה עציצים יפים , וואו. "המנהלים הצעירים

ל  "אחד מכם ימונה למנכ, היום"אמר !" גידלתם
ל בדן מתחבא "הבחין המנכ, לפתע!" הבא

הוא הורה לו להתקרב אליו עם , בקצה החדר
ל יחשוב  "דן היה מבוהל וידע שהמנכ. העציץ

ל ביקש מכל  "המנכ. שהוא כישלון ויפטר אותו
הוא  . מלבד דן, המנהלים הצעירים לשבת

הסתכל עליו בחיוך והודיע למנהלים הצעירים 
ל הבא  "אני שמח להציג לפניכם את המנכ"

הוא הרי לא הצליח לגדל  . דן לא האמין!" שלכם
ל  "איך הוא יכול להיות המנכ. "שום דבר

הסביר להם . התפלאו האחרים" ?החדש
לפני שנה נתתי לכולם בחדר זרע : "ל"המנכ

,  ביקשתי מכם לשתול ולהשקות אותו, קטן
מה שאתם לא יודעים . ולחזור אליי אחרי שנה

 זה
כאלה שלא יכולים  , שנתתי לכם זרעים מתים

 למעט דן, כולכם. להצמיח שום דבר
אבל הם לא  , הבאתם לי עצים ופרחים יפים

 כנראה. צמחו מהזרע שהבאתי לכם
כאשר ראיתם שהזרע שהבאתי לכם לא מצמיח  

 .החלפתם אותו באחר, שום דבר
דן היה היחיד עם האומץ והיושר לבוא עם הזרע 

 לכן הוא יהיה. שנתתי האמיתי
 !"  ל הבא"המנכ

 תוכלו לקצור אמון, אם תשתלו כנות
 תוכלו לקצור חברים, אם תשתלו טוב לב

 תוכלו לקצור גדולה, אם תשתלו ענווה
 אם תשתלו התמדה תוכלו לקצור שביעות רצון

תוכלו לקצור  , אם תשתלו התחשבות
 פרספקטיבה

 תוכלו לקצור הצלחה, אם תשתלו עבודה קשה
 אם תשתלו סליחה תוכלו לקצרו פיוס

 
,דעו היטב איזה זרע אתם שותלים בזה הרגע  

.זה יקבע את הפירות שתקצרו בסוף  

ולהקדיש את העלון לתרום , ניתן לכתוב, ש יוצא במהדורה חודשית"עלון נו... חדש   
לפרסום/להצלחה / לברכה /  נ"לע  

04-8226517: ש חיפה "נו 39התיכון ' רח, פרטים נוספים משרדי המרכז  
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 ברכות ואיחולים

 · צפני הבן לנישואי  גרינוולד וחנוך יהודית 'למשפ · טליה הנכדה לנישואי ראוכברגר חנה 'לגב·

   · מאור הבן לנשואי שריקי ואבי כוכי 'למשפ·

 

 ·לש  לאירוסי הנכד נעם  וזי'ג'  לגב· אהובה ויעקב לוי לאירוסי הנכדה שיר ' למשפ·  

 
 
 של המצווה לבר ראוכברגר חנה 'לגב · שמואל הנכד של המצווה לבר פריירייך ודוד שרה 'למשפ·

  וחיים רינה 'למשפ · מתן הנכד של המצווה לבר דינור ויצחק שבע בת 'למשפ · שמואל הנין
   הנכדה של המצוה לבת מייזליס

  

 
 'למשפ· הבת להולדת אפשטיין וצביקה מרגלית 'למשפ · הבת להולדת וייס ויובל מיכל 'למשפ·

  פסטרנק 'למשפ · הבן להולדת לוינזון  ואמיר מירב 'למשפ · הבת להולדת שוורץ ודניאל יעל
 · הבן להולדת ואבי עידית

 
 
  'למשפ· הנכד להולדת ישר בן ואיציק חדוה 'למשפ · הנכד להולדת קראוס ומשה רבקה 'למשפ·

 עדי 'למשפ · הנכד להולדת פישר ויהושע שלומית 'למשפ · הנכדה להולדת הוד ובני דבורה
 חוה 'למשפ · הנכדה להולדת קרנצלר ומיכאל מיכל 'למשפ · הנכד להולדת ירוסלביץ וצביקה

 ושלמה רחל 'למשפ · הנכד להולדת הכט ואריה בתיה 'למשפ · הנכד להולדת ריכטר ואיתי
  ביגמן ויואל זהבה 'למשפ · הנכדה להולדת אפשטיין חביבה 'לגב · הנכד להולדת פסטרנק
 · הנינה להולדת פריד אסתר 'לגב · הנין להולדת  אררט וניסן רחל 'למשפ · הנכדה להולדת

 !מזל טוב

(תהילים" )וראה בנים לבניך" -נכדים   

(תהילים" )בניך כשתילי זיתים סביב שולחנך" –ילדים   

(א' משלי  ג" )בני תורתי אל תשכח ומצוותי יצור לבך"–מצווה -בת/בר  

(א"ג י"ירמיהו ל" )קול ששון וקול שמחה  קול חתן וקול כלה"-נישואים   

('הושע ב" )לי באמונה וארשתיך...לי לעולם וארשתיך" –אירוסין   

".... המקום ינחם בתוך שאר אבלי ציון" –אבלים   

  וייג מינה 'לגב· ל"ז דב האב במות פלג אביטל 'לגב · ל"ז דב הבעל במות ליברמן תחיה 'לגב
 ליאיר · ל"ז רותי רחל האם במות רפפורט שוקי למר · ל"ז רפפורט רותי רחל האם במות

  מוטי למר · ל"ז פולק משה האב במות יולס פרומה 'לגב · ל"ז מרדכי מרקו האב במות מורביה
 שפירא לבנצי · ל"ז שושנה הבת במות שפירא ושמואל לאה 'למשפ · ל"ז נחמה האם במות לוי

   האב במות יציב יצחק למר · ל"ז האב במות ביגמן זהבה 'לגב · ל"ז שושנה אחותו במות
 · ל"ז מרים האם במות וייס רחל 'לגב ·  ל"ז מרים האם במות פרידמן ישראל למר · ל"ז שמואל

  איל למר ·ל"ז  רחל האם לפטירת בוכהולץ אורנה 'לגב · ל"ז יגאל האח במות פיזם חנניה למר
  במות ביטון דוד למר · ל"ז  אסתר האם במות משען עופר למר · ל"ז שלמה  האב במות אורבך

  'לגב · ל"ז חיים אביה במות כהנא  ברוריה 'לגב · ל"ז נכדם במות ורנר 'למשפ · ל"ז  יוסף האב
 עדנה 'לגב · ל"ז ברוך האח במות  ולדמן יעקב למר · ל"ז מזל  האם במות משעלי מרגלית
 · ל"ז שמואל האב במות פולסקי

  



 ילדים ונוער

 חשוון-מר
 

 ,מאירועים ריק כי הינו המקובל הפירוש .בעניין סברות כמה ישנן ?כך נקרא הוא מדוע
  על (להתפלל) לשאול מתחילים בחשוון 'בז .יותר אף פשוטה נוספת סברא ישנה אך

   .הכינוי ומכאן ,מים טיפת היא העתיקה הקודש בשפת "מר"ו ,הגשמים ירידת
 -נחמד סיפור ,לזה ובאשר

  במקווה לטבול נוהג היה פרומן מנחם שהרב סיפורו בתקוע זינגר משפחת ילדי"
  ."טהרה ,טהרה ,טהרה" :רם בקול ואומר טובל אותו שומעים היו בוקר שבכל ,שבביתם

  הספר לבית יצאו שהם לפני הילדים את ומחפש ,לבית עולה הרב היה הטבילה לאחר
  טהורים שהם ילדים לפגוש צריך הטבילה אחרי " :הסביר הוא .נשיקה להם לתת כדי

   ."..הבית בכל אחריהם רודף היה והוא הרטובות מהנשיקות ברחו הילדים "בעצמם
 למזרח ממריאים אף וחלקם והטוהר הצדק ,האמת את בחייהם מחפשים אנשים
  ללמוד , הקטן הילד על למטה להביט מבלי ,לחיפושם תשובה שיעניק בתקווה הרחוק
 .ותקווה טוהר שמקרין הבורקות עיניו עם שאלות השואל ,התם מאופיו
 :הררי אביטל המשוררת שכתבה יפה שיר לי מזכיר ,לזה ובאשר

 
 ָשֹלום, ַהמֹוֶרה

 .ִמיָכֵאֹל לא ַיִגיַע ַהיֹום ְלֵבית ַהֵסֶפר
 —לאּ ִכי הואֹ לא ַמְרִגיש טֹוב , ֹלא

ֹלון ַהְסָתוֶזה   ַהַמֶכה ַבחַּ
 ,ַהנֹוֵשר ִמן ָהֵעִציםּ ַבַגן

ּלו ֲעֵלי ַהָזָהב ֶהָעִפים ִעם ָהרוַח   ,אֵּ
 ֶזה ַיְּלִדי ַהָצִעיר
 .ְוחּוָשיו ָהֵעִרים
ך ַהְסִליָחה ְמָ  ,עִּ

ָמא  אִּ
 

 למלא ניסיתי .ולבנים משפחתיים חג ברגעי עמוס היה החודש -שעבר  לחודש ומכאן
 ,חברים 60כ שמנה שף במאסטר התחלנו .חברתי ניחוח לנוער שיוסיפו אירועים
  ולבסוף ,לגלבוע טיול תכננו ,חגיגית לתפילה לכותל נסענו ,"ישראלי ערב"ל המשכנו

  הראשונות הגשם בטיפות נפגוש החודש -הקרוב לחודש ובאשר .סרט בערב קינחנו
  את שיחזקו לאירועים נצא ואיתו בפתח ממש החורף .המקובלת הגשמים בברכת שילוו

 תשארו .בהמשך עליהם שאודיע מתוקים ועוד ,בחירות ערב ,פויקע ערב -תחושתו
 .מעודכנים

 (אגיון) קרמןהודיה 
 פ"רכזת נוער תש

 מרכז תרבות דתי לנוער

 חשון



 ₪ 30  כרטיס – 20:30 - לוין עמירם ('במיל) אלוף - " וסיכונים סיכויים ישראל ביטחון": בנושא הרצאה -  5.11 -  חשון 'ז

 ם"רמב  בכנסת - 19:00 – וינר מנשה הרב מפי ך"בתנ שיעורים סדרת - שני ימי – 4.11/11.11/18.11  בחשון 'כ ,ג"י, 'ו

    חינם מלווה/ לילד ₪ 15 - כרטיס – 16:00 – 'ו עירוני ת"אמי אולפנת עם לילדים יצירה פעילות - 6.11  - חשון 'ח

  ₪ 20 - כרטיס –20:00–   שפר הר צבי ר"ד – אימנו רחל : בנושא הרצאה - 11.11 - חשון ג"י

  ₪ 15  כרטיס – 17:30  – "היער מנגינת"  בספריה  סיפור שעת -19.11 - חשון א"כ

  ₪ 20  האירוע ביום / ₪ 10  -כרטיס – 20:00 - אביי וורקו -הסיגד חג לקראת הרצאה– 24.11 – חשון  ו"כ

 פעילות בחודש הקרוב
 חשון

 

 בשבת בספריית המרכזשיעורים  

 
 מיוחדת לחודש חשוןחידה 

 
באיזה חלק של   בימות הקיץמה דין אדם יחידי שצריך שירדו גשמים על שדהו גם 

 ?התפילה יבקש את הגשמים
 ?מה זה שונה מבקשת כל פרנסה אחרת, מה הטעם לכך: בונוס

,  ויש לשאול. אחת המצוות  המרכזיות בחג היא תקיעת השופר, כידוע :החידה הקודמת
התשובה נמצאת בגמרא במסכת ראש   :רמז)? זו למצוהשל סיסרא  אימומה הקשר בין 

 (.השנה
 מהבכי של אם סיסרא לומדים את מה זה תרועה בשופר. 1: תשובה לחידה הקודמת

 .קולות 100יש הלומדים ממנה את החובה לשמוע . 2                            
  בסוף .המרכז במזכירות או kobi.duni@gmail.com למייל תשובות 

 תתקיים תורה שמחת ובמוצאי ,נכונה העונים בין פרס יוגרל החודש
 .השנה במהלך העונים כל בין הגדולה ההגרלה

 חידה חודשית לילדים  

 הרב אהרון פינקלשטיין -16:20          –   2.11   –חשון ' ד             –פרשת נח 
 מר חיים ליכטרמן – 16:15          -   9.11  –א חשון "י       – לךפרשת לך 

 מר ישראל פרידמן – 16:15          - 16.11 –ח חשון "י         -פרשת וירא  
 השופט בדימוס יצחק יעקבי שווילי – 16:15          - 23.11 –ה חשון "כ    -פרשת חיי שרה 

04-832320: טלפון| חיפה  3רחוב אדם הכהן    

 באוירה
 דתית
 יחודית



  · "לולקע" למבוגרים הצגה · "טיפה-טיפ" לילדים הצגה · בקהילה חוגים יריד ·

  יריד · לילדים סיפור שעת · הסליחות ימי באווירת ושיר שיח ערב · לכותל סליחות

  פעילות · בקהילה הושענא ערב · צביקה עם והרצאות טיולים · ם"רמב ס"לבי חוגים

  · אחדות בסוכת שיעורים · בכותל סליחות · ישראלי ערב · שף מסטאר :לנוער

 · סרט ערב · חברותות · קנדל יניב  עם  רבה הושענא ערב הרצאה

 ?מה היה לנו החודש
 תשרי


