
מוריבר   )"ביג סאוס"(   פינת המוזיקה // גלעד   
 אבא | מילים ולחן: יהושע לימוני 

 אבא                                                                     אבא     אבא                                

 אל תעזוב לי את היד אל תעזוב לי את היד             אל תעזוב לי, אל תעזוב                                 

 לא עכשיו     לא עכשיו                             כמותי ודאי יש אלף, רצים במעגלים           

                             רגליי רוצות לנוח, שמע את קולי                    אחרי שטיפסתי

    שמע את קוליתראה איך טיפסתי               

                                

שיר מרגש מאוד לתקופת עשרת ימי התשובה. אני חושב שכל אחד יכול לפרש את השיר בצורה קצת  

שונה, אבל אני רואה את זה כבנאדם שעובר משהו)מסע מפרך, תקופה קשה, אולי אפילו חזרה  

בתשובה(   ומאוד מפחד, הוא מבקש מה' להחזיק לו את היד   כמו ילד קטן שמפחד ורוצה שאבא שלו 

 לו את היד. הוא רוצה לדעת שה' נמצא איתו והוא לא יוכל למצוא שלווה עד שידע שכן. יחזיק 

 אני רוצה לאחל לכם שנה טובה מפינת המוזיקה האהובה עליכם,

              הפינה של גיגי "ביג סאוס" מוריבר. 

 // רותם גרנות   דמות שבועית 

 השבוע( נפטר )  1970בספטמבר  18  -1942בנובמבר  27 -ג'ימי הנדריקס

היה מוזיקאי, גיטריסט אמריקאי. מאמני הבלוז רוק הבולטים ביותר של שנות  ג'ימי הנדריקס 

ולנגן בגיטרה בשיניו.  הוא נודע בסגנון הופעה פרוע, כאשר נהג להתפרע על הבמה  .60-ה

הנדריקס ידוע כאחד מגדולי נגני הגיטרה החשמלית בכל הזמנים וכגיטריסט שעיצב מחדש  

 את תפיסת השימוש בגיטרה.
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\  

 \ 

  

 ברי כבר יודע // בארי קירשנבואים 
כשהגיע לידי חברת וולט דיסני  זכויות על הספר הישן והמסקרן "ספר הג׳ונגל"  הבין וולט דיסני כן כן וולט עצמו כי 

למרות גילו המופלג הוא צריך להפיק את הסרט בכוחות עצמו. ) כמה שבועות לאחר שסיים להפיק את הסרט 

 (       נפטר 

מדובר באחד הסרטים המצליחים והמפורסמים בתבל שכל ילד ואפילו מבוגר חייב להכיר.  ולא סתם זהו הסרט    

 הראשון אי פעם שדובב לעברית. 

אז ספר הג׳ונגל הוא סיפורו של מוגלי גור האדם שמתגלה במקרה על ידי נמר שחור ששמו הוא בגירה, הוא מוסר 

חסים אליו כאחד משלהם וכך גדל לו מוגלי בשלווה. עד לרגע בוא הופיע  אותו למשפחת הזאבים ביער , והם מתיי

שירחאן הטיגריס המאיים והגדול חוזר לג'ונגל ולא אוהב את זה שמוגלי מסתובב ביער שלו. לכן מחליטה להקת  

ופוגש  הזאבים כי על מוגלי לעזוב את היער ולחזור לגור עם בני האדם . מוגלי כאמור שלא אוהב את הרעיון בורח 

מוגלי עוד יהיה שבוי בידי הקופים אך על דאגה    ,כמובן שהעלילה מסתבכת  ."באלו" -גוש דוב של טרלול מופלא

   באלו וחבורת הזאבים . ,גם כאן טוב שיש חברים כמו בגירה

 גם כאן השחקן המרכזי הנוסף ) כמו בכל סרט של דיסני( הוא המוזיקה . מוזיקת הג'אז שמלווה את כל הסרט. 

 ז בקיצור צפיה מהנהא

// בני דיוויס             בדיחות  

 איך לוכדים ארנב? עומדים מאחורי שיח ועושים קולות של חסה. -

 באשמת מה עצרה המשטרה את מכונת הכביסה ?תשובה : באשמת סחיטה. -

 איך זוג צרפתים מתגרשים? בגט. -

 רופא: אתה בריא כמו שור. אני: ברוך ה'! רופא: שור שיש לו קורונה... -

 קופאית: תרצה את החלב שלך בשקית? אני: לא, תשאירי בקרטון. -

 אה חחח  - כוונתי בחיים אוכל ורואה נטפליקס *הת-*מה עושה כרגע?  -

 אוכל ורואה נטפליקס  -*כן
 

  מחשבות מהמקלחת // הראל חברוני 

 האדם הממוצע מעביר שליש מהחיים שלו מחוסר הכרה בחדר חשוך.  -

אנשים שעוצרים אותך באמצע הרחוב ומנסים למכור לך משהו, זה כמו מודעות קופצות   -

     רק 

 במציאות. 

 בלונים זה בעצם הבל פה עטוף בשקיות צבעוניות.  -

 יש הרבה ילדות שקוראים להן תמר, אין אף ילדה שקוראים לה בננה.  -

 אם תעשה חור ברשת טניס, עכשיו יהיו שם פחות חורים -

   א משרת בקריה, חוזר כל יום הביתה,הו -

 הרמטכ"ל הוא ג'ובניק.

אפשר להשתמש במשפט "לא הייתי מאחל את זה לאויבים הכי גדולים שלי" גם על   -

 דברים טובים.

 אם הנעל של סינדרלה התאימה לה באופן מושלם אז למה היא נפלה?  -
 עדיין פועמים...  לבבות ששלחת לאקס/ית שלך בוואטצאפ -

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מה היה לנו השבוע?

מדרש לחניכי הסניף כל -בימי רביעי וחמישי התקיימו ערבי התעוררות בחסות צוות בית•

 הכבוד למארגנים ולמשתתפים, תודה רבה לרב ברק כוכבי שבא להעביר שיעורים

 רביעי בערב התקיים ערב התעוררות לנוער עם שירי התעוררות וסליחותביום •

 כל הכבוד לצוות הדרכה שסידר וניקה את הסניף והמועדון לקראת הסגר, תודה רבה•

 צוות הדרכה עזר לוועד לחלק ערכות לראש השנה לתושבים, ישר כח•

// אמיתי שפיגלמן   שבועי משפט    

 תכלית החיים"
 "היא חיים עם תכלית

 דברים שלא ידעת על... // טלאור תם 

 דברים שלא ידעתם על ראש השנה: 

השם "ראש השנה" אינו כתוב בשום מקום בתורה. במקורות הוא מכונה בשמות "יום   -

 תרועה" או "זיכרון תרועה". 

 אכילת תפוח בדבש, למקרה שתהיתם, אינה מן התורה. הוסיפו את זה אחר כך.  -

 ודגים. פעם הם רק אכלו רימון 

יש כאלה שנוהגים לא לישון צהריים בראש השנה כי אומרים "הישן   -הימנעות משנ"צ -

 בראש השנה ישן מזלו". 

קיים מנהג לא לאכול דברים חמוצים בראש השנה בנוסף גם לא לאכול אגוזים כי הם   -

 גורמים לליחה שיכולה להפריע בתפילות. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פורמנסקי  



    מנסקי ור איילת פ   זהה את המשפחה // 
 ב' -מחנכת א' -פזיוטרפיסט אמא -אבאבמה ההורים עובדים? 

 . אורות, הנני, סיני, מעלות, כיתה ב' 5  כמה ילדים ובאיזה שבטים?

 ולשמוע שירים לשוט בקיאק בכינרת   מה התחביב המשפחתי שלכם?

 שנים 13כמה זמן אתם גרים ביישוב? 

 " 058-597-8444 -"להשתתפות                                                                                         

 

 הגדרות : 

ראש השנה, שופר, מוסף ,תפילה, דג,  

 תפוח בדבש, תרועה, תקיעה, שברים

 

               

  

  

  

 

 

 

 

   

   

  

  הידעת? // מעין ליפל 
 ם גור כלבים נולד עיוור, חירש וחסר שיניי -

 2060לפי נשיונל ג'יאוגרפיק , ייתכן שג'ינג'ים יכחדו עד שנת  -

 מאחרים  3אנשים הלוקים בדיכאון חולמים פי  -

 פעמים ביממה   100,000לב אנושי ממוצע פועם  -

online הנחת שקיות תה בנעליים מסריחות יעלימו את הריח  -
 84 סניפון מס'

 

 054-5506013שרוני:    ליעד פו אותנו!  הארות? נשמח שתשת \ הערות 

 ליעד שרוני   \ \אחי, זה רעיון של מיליון דולר אחי  
איתו  - מדבר  שאתה  למי  יכתוב  שהוואטסאפ  יחשבו    אחי  שלא  כדי  תמונה/אימוג׳י/סטיקר״  ״מחפש 

 שאתה סתם מסנן אחי 

 אחי אפליקציה שאומרת לך אם נעלת את הבית כי נמאס לחזור ולבדוק אחי -

 אחי אורות של הברקס גם בקדימה של הרכב כדי שתדע אם הרכב עוצר לך במעבר חצייה אחי  -

 שעון מעורר שעוצרת רק כשהמד צעדים בפלאפון מתחיל לספור  אפליקצית -

 עורך: עידו שרוני 
 תקשורת בחסות צוות 

 
 דבר תורה // רותם גרנות

 "החשיבות של מצוות השופר "
יש לנצל את הרגע המיוחד ואת המעמד 
המרגש של תקיעת שופר בראש השנה, 

שהרי ברגע אחד ניתן להרוויח שנה 
 שלמה של חיים טובים..

 
 משל למה הדבר דומה:

לאדם שתעה ביער עבות ובו חיות רעות 
ושודדים ולסטים. בידו אחז האיש קשת 

ועל גבו הייתה תלויה אשפה מלאה 
חיצים. מידי פעם היה נדמה לו כי חיה 

רעה מתקרבת אליו בין השיחים, ובחושבו 
באותו הכיוון  כך מהר לשלוח חץ

 להבריחה.
 

לבסוף נתברר לו כי באשפתו נותר חץ 
 אחד בלבד!...

 -"על החץ הזה עלי לשמור מכל משמר" 
"אבוי לי אם אירה  -חשב האיש לעצמו

 אותו לשב , בחץ זה תלויים חיי"...
 

בימים  -והנמשל: אמר המגיד מדובנא
שבית המקדש היה קיים היו בני ישראל 

קורבנות והיו זוכים לכפרה. אולם מביאים 
כיום , בעוונותינו הרבים, חרב בית 

מקדשנו ואין לנו אלא "חץ אחד בלבד" 
 הלא הוא השופר.

בזכותו יהפוך לנו ה' ממידת הדין למידת 
הרחמים ויכתוב אותנו לחיים טובים 

 ושלמים ...
וגמר חתימה  שנה טובה ,שבת שלום

 טובה

 מה הלו"ז?? 

   "ראש השנה " שבת פרשת

   18:24 :החג \ כניסת השבת

   19:16 :חגה צאת

 

קומונרית דבר ה    
כרון תרועה" כלומר  יכרון "ז י ראש השנה הינו יום ז

 כרון, ימטרת התרועה היא הז 

אנו תוקעים בשופר בראש השנה כדי להעלות את  

 כרוננו לפני הקב"ה. יז

כרון שקשור לעבר כמו אירוע שהתרחש י ואין זה ז

למדדי הזמן, עבר במהות של  אלא עבר שהוא מעבר 

שורש. לזכור את השורש של כל אחד ואחד מאיתנו,  

זכר  יכרון אנחנו לא נאבקים כדי להי ביום הז

באירועים שהתרחשו לפני כמה שנים, אלא  

משתדלים לזכור את היסוד של המהות שלנו, את 

 מי שאנחנו. 

 להיות איש פירושו לא לשכוח את המהות שלי. 

אותנו לזכור מי אנחנו  תקיעת השופר מעוררת 

 באמת, מה השורש שלנו ומה המהות. 

כרון הזה משמח אותנו, כי בעזרתו  אנחנו  י והז

 מצליחים להיות מי שאנחנו באמת. 

השנה ראש השנה יהיה קצת אחר, בלי תפילה  

המונית ומחברת, בלי משפחה מורחבת, יש משהו  

בתקופה הזאת שיכול לגרום לנו לשכוח את  

יש בתקופה הזו משהו מאד   מצד שני נו..יעצמ 

עוצמתי. יותר הקשבה, יותר הבנה, יותר יכולת 

לראות את החברים והקרובים כפי שהם באמת ולא 

רק כחלק מהכלל. אנחנו מסוגלים לזה! לא נשכח  

 את עצמינו. 

מאחלת שנזכה להצליח ולהתחבר אל החג, לשמוע  

 זכר בעצמינו, באמת! יאת התקיעה ולה

 כאן גם מרחוק,

     תמר

 

 

אלה רוטר י תפזורת // אר   
  בנושא: ראש השנה

 

 

 

 
 

 

// אריאלה רוטר   ( ראש השנה )בנושא:    תשבץ   
 

 :( חג שמחשבת שלום ו|   18.09.2020 התש"פ | לולא ט כ"בס"ד | 

תשובות: שופר, תפוח בדבש, תפוח, שנה, שנה   טובה, תשרי, 

רימון, דג.  

 שרוני  ליעדעורך: 
 בחסות צוות תקשורת 

 

 מאונך: 

. איחול מסורתי לראש  1

 השנה 

. החודש הראשון בשנה  3

 העברית 

. פרי למאכל עם הרבה  5

 גרעינים 

. אוכלים את הראש שלו  6

 בחג 

 מאוזן: 

.כלי נשיפה עשוי מקרן חלולה  1

 של חיה בעלת קרניים 

 . אוכלים אותו בחג 2

 . פרי שקשור לראש השנה 3

 ימים   365. פרק זמן של  4


