וועד מקומי – כפר חיבת ציון
מיסודם של ציוני רוסיה

כ"ג תשרי תשע"ז41.9.41 ,

בס"ד

דף עדכון לתושבים
לכל תושבי הכפר שלום,
נפתח כהרגלנו בדברי הרב ,והפעם לקראת חגי תשרי:
מה מאחלים בראש השנה חג שמח או חג מבורך?
הרב אברהם יצחק הכהן קוק פוסק ,הוגה דעות ורבה של ארץ ישראל הקפיד לאחל לבני קהילתו בראש
השנה "חג מבורך" ולא "חג שמח" .מה שורשו של מנהג זה? האם ראש השנה אינו דומה לחגי השנה
האחרים? ראש השנה הוא החג הראשון ביום הראשון בשנה ,אין מתאים יותר מחג זה לברכת חג שמח!
ברכה או שמחה ,מורכבות זו של ראש השנה באה לידי ביטוי גם במצוות שונות הקשורות בחג .רבי
סעדיה גאון כתב עשרה טעמים ונימוקים שונים למצוות שופר .נציין ארבעה מהם:
א .ראש השנה הוא יום סיום בריאת העולם ,בו מלך ה' על עולמו ,וכן עושים למלך ביום תחילת המלכות-
תוקעים בשופרות וחצוצרות.
ב .ראש השנה הוא היום הראשון לעשרת ימי תשובה ,לכן תוקעים בשופר כדי להזהיר ולעורר את הציבור
לשוב בתשובה.
ג .להזכיר את מעמד הר סיני ,שנאמר בו "וקול שופר חזק מאוד".
ד .להזכיר את עקידת יצחק ,אשר בסופה הוקרב איל (שמקרנו מופק השופר) לפני ה'.
הטעמים הראשון והשלישי מציינים ומזכירים מועדים שמחים של בנין ,התחדשות וצמיחה ואילו
הטעמים השני והרביעי מציינים מועדים רציניים ,מעוררי חשש ויראה.
לאמיתו של דבר ,גם צלילי השופר מכוונים לדואליות זו :מחד קול התקיעה צליל ארוך ,שלו ונינוח שכולו
רוממות ומכובדות ומאידך קול התרועה השבורה המייבבת ,המייללת והמרוסקת המסמלת את הבכי
והשבר של העומדים מול בורא עולם.
מכאן גם למצוות תשובה ,האם תשובה עושים באהבה או ביראה ,מתוך שמחה או מתוך פחד ומורא?
מקריאת לשון הרמב"ם בהלכות תשובה עולה מסר ברור:
"כל המצוות שבתורה ,בין עשה בין לא תעשה--אם עבר אדם על אחת מהן ,בין בזדון בין בשגגה--כשיעשה
תשובה וישוב מחטאו ,חייב להתוודות לפני האל  ..ב כיצד מתוודה--אומר אנא ה' חטאתי עוויתי פשעתי
לפניך ,ועשיתי כך וכך ,והרי ניחמתי ובושתי במעשיי ,ולעולם איני חוזר לדבר זה".
הרמב"ם מביא לידי ביטוי באופן ברור וחד את היראה ,החשש והפחד שצריכים ללוות את מצוות
התשובה .מאידך הרב קוק בוחר להדגיש בכתביו צד אחר של מצווה זו:
"התשובה אינה באה למרר את החיים כי אם להנעימם" .לדעתו כדי שאדם יחולל שינוי אישי מתוך רצון
לשוב אל הטוב המקורי ,עליו לעשות זאת בנעימות ומתוך חדווה.
לאמיתו של דבר מורכבות זו מלווה אותנו לא רק בימים נוראים ,ימי ראש השנה ויום הכיפורים ,היא
מלווה אותנו בכל אורחותינו ,פעמים רבות שמחה וחרדה משולבים להם יחדיו באירועים ובמצבים שונים
של חיינו (גיוס לצבא ,תהליך של הריון ולידה ,הזמן שבין תכנון ליישום תכנית ועוד) ואולי דווקא שילוב
זה של יראה ואהבה הופך את האירועים לחשובים ,מכוננים ומבורכים.
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אני מאחל לקהילת חיבת ציון שימים אלו הבאים עלינו לטובה ישפיעו שפע רב על אורחותינו ודרכינו
לאורך כל השנה .השילוב של השמחה על שנה חדשה לצד החשש והיראה מהצפוי ,יהוו עבורנו הכנה
לשנה כולה ופתיחה למסע שנתי חדש ומשמעותי.
הרב גד ברטוב.
נעבור לחידושים ולהודעות של הועד:
א .בחודשיים האחרונים מופעל בבית העם של הכפר "בית חם" -פרוייקט משותף של חיבת ציון
וחרב לאת ובתמיכת המועצה .במסגרת הבית החם נפגשים כל יום רביעי בבקר ותיקי שני
הישובים לארוחת בוקר משותפת ,להתעמלות ולהרצאה או הפעלה אחרת .לחלק של
ההרצאה /הפעילות האחרת מוזמן כל מי שמעוניין .המפגשים ונושאי ההרצאות מתפרסמים
כל שבוע בעלון הכפר .עד עתה התגובות מהמפגשים הן מאד חמות וטובות .אנחנו מקווים
שעוד ועוד מהוותיקים ומהתושבים ישתתפו בהם.
מחיבת ציון מפעילות את הפרוייקט נורית נטע ואילנה רף ואתן המרצים ,מכיני הארוחות וכו'
רובם גם הם מכפרנו .כולם עושים זאת ,כמובן ,בהתנדבות.
תודה רבה לכל העושים במלאכה.
ב .בשבועות האחרונים נוספו לגן המשפחות שליד בית העם מתקני ספורט ,ספסלים ועמודי
תאורה חדשים .בהמשך תתווסף רשת צל מעל למתקנים על מנת למנוע מהשקמים
שמצלים עליהם ללכלך אותם .שני מתקנים עדין חסרים ויוצבו במהלך החודש הקרוב.
כבר עתה ילדים ומבוגרים מתעמלים ונהנים מהמכשירים.
אנו מזמינים בחום את כולם לקחת חלק בפעילות הזו שהיא מהנה ובריאה אך לעשות זאת
בזהירות ובהתאם לכללי הבטיחות הרשומים על השלט שליד המתקנים.
ג .הוועד החליט לקדם גינון לבית העלמין ,הפרויקט יצא לדרך אחרי החגים .כמו כן ,מיד אחרי
החגים תבוצע שתילת עצים בהרחבה.
ד .לאחרונה נפגש הוועד עם נציגי הוועדות הרבות בכפר ושמע מהם על פעולותיהם בשנה
האחרונה ועל תוכניותיהם לשנה הקרובה .התרשמנו מאד מכמות המתנדבים הרבה
ומרצינות העבודה של כל הועדות .אין ספק שחלק גדול מן האווירה הנעימה והמסודרת
שקיימת אצלנו ,נוצרה בעקבות עבודתם הברוכה.
ה .אריה שכטר סיים את התנדבותו כיו"ר צח"י (צוות חרום ישובי) בחיבת ציון .הוא ממשיך,
במסירות רבה ,בפעילותו בחברה קדישא .אנו מודים לו על שנים רבות בעבר ובעתיד של
פעילותו.
במקומו התמנה טל גירון ליו"ר צח"י .בשלבי פעילותו הראשונים ,טל מתכוון לרכז נתונים
חשובים של כל משפחות הכפר ולצרף עוד מתנדבים לפעילות הוועדה .אמנם פעילות
הוועדה אינה ניכרת בזמנים רגילים אך היא מאד חשובה בעתות חרום .אם לא נתארגן נכון
ומראש ,אנחנו עלולים להישאר ללא מענה נידרש בזמני החרום.
חשוב ביותר שאנשי מקצוע רלווטיים (מתחומי רפואה ,עבודה סוציאלית ,בטחון ,חינוך,
מים ,חשמל ,וכו') יצטרפו לוועדה זו.
המוכנים להצטרף לוועדה מתבקשים להודיע לטל ( )052-5615802או לצורית (050-
)8888884

ו .בעת שיפוץ בית העם שנעשה לפני מספר שנים הורדו כל התמונות ושטיח המשפחות שהיו
תלויים על קירותיו .לאחרונה מספר אנשים שבראשם צביה זיסהולץ תיקנו וניקו את השטיח
והתמונות והחזירו אותם אל הקירות שמהם הם הורדו לפני השיפוץ.
תודה רבה להם על היוזמה והביצוע המלא.
בברכת חג שמח ושנת שלום ,בריאות וצמיחה,
הועד המקומי ,חיבת ציון.
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