
לכל תומכי וידידי "בית מוריה" היקרים!
שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה

סעודת  את  לפתוח  ישראל  קהילות  מנהג 
מתוקים  מאכלים  באכילת  השנה  ראש 
ותפילה מיוחדת שנזכה להתחדשות השנה 
תקפ"ג  סימן  הרמ"א  וכדברי   במתיקות 
תפוח  לאכול  נוהגין  ויש  "הגה.  וז"ל:   א' 
עלינו  'תתחדש  ואומרים  בדבש  מתוק 
דברי  ומדוע מכל  נוהגין".  וכן  שנה מתוקה', 

המתיקה נבחר הדבש? 

בעל  מסוכטשוב,  בורנשטיין  שמואל  רבי 
מהפך  הדבש  מבאר:  משמואל",  ה"שם 

חשוכא לנהורא ומרירא למיתקא

לדבש יש כח להפוך כל דבר שנכנס בתוכו, 
בין מר בין מתוק, לדבש. בראש השנה, אנו 
לוקחים את תכונת הדבש, ופועלים על פיה 
כדי למתק את המציאות, תהא אשר תהא. 

הכוללת  הראשית  נקודת  הוא  השנה  ראש 
הכול  לכן  הכול,  תוצאות  ואשר ממנה  הכול 
בטל אליה. בראש השנה אנו מחזירים את כל 
הבריאה אל נקודת השורש שלה, אל היום בו 
עולם".  "הרת  יום  התחיל העולם להתהוות, 
ביום זה היה העולם שלם ומתוקן, טרם נפל 
אל המרירות והחושך ועומק החטא. לכן ביום 
זה אנו שבים ומבררים מהי מגמת הבריאה 
למגמה  שלילית  מגמה  להפך  ומסוגלים 

חיובית ונכונה. 

ישראל  בית  כל  עם  יחד  שנזכה  בתפילה 
לראות בשנה זו המתחדשת עלינו לטובה 
ולברכה, את גילוי כבוד מלכות שמים עלינו 
ועל כל העולם, ויתקיים בנו: "ובכן תן כבוד 
לעמיך תהילה ליראיך ותקוה טובה לדורשך 
וצמיחת קרן  שמחה לארצך וששון לעירך 

בן דוד משיח צדקך".

שנה
טובה

יצחק נחושתן
יו"ר הנהלת בית מוריה

הרב שמעון כהן
ראש מוסדות בית מוריה

ציון חדד
מנכ"ל בית מוריה



מרתקים  מפגשים  לשני  עדים  היינו  לאחרונה, 
יצאו  מוריה, אשר  בית  רבים מבוגרי  של חברים 
עיצוב  של  רבות  שנים  לאחר  העשייה  לעולם 

דמותם בבית המדרש.
כיצד  יחד  לחשוב  הייתה,  ההתכנסויות  מטרת 
בית  של  הברוכה  העשייה  את  להמשיך  ראוי 
שזכינו  בסיפוק  לומר  ניתן  לאל,  תודה  מוריה. 
למעלה  במשך  שבע  בבאר  עצומה  להשפעה 
הצלחה  מדד  צוין  השאר  בין  עשורים.  משני  
משמעותי והוא ההצלחה הרבה של השתלבותם 
של בוגרי בית המדרש כמנהלי מוסדות וכראשי 

קהילות )המספר מדהים ... נסו לעשות חשבון(
בשמחה  ציין  כהן  שמעון  הרב  הדברים  בפתח 
כי ראוי לברך על מפגש מעין זה ברכת שהחיינו 

ולהודות על הטוב הגדול שהתברכנו בו .
ונפלאים הועלו לאורך המפגשים  רעיונות רבים 
ונגעו בתחומים רבים. ניכר היה, שהחברים רוצים 
מנת  על  חברים  ובדיבוק  יחד  ולפעול  לשוב 

שהמפעל העצום שהתברכנו בו 
ופירי פירות. שני  ולהוציא פירות  ימשיך לשגשג 
בימים  ביישומם  מתחילים  אנו  שכבר  רעיונות 
אלו הם :א. לאורך השנה יתקיימו בעז"ה מפגשי 
חברותות של כל בוגרי בית מוריה שיוזמנו למשך 
המדרש  בבית  יחד  וללמוד  לשוב  וחצי  כשעה 
לחמישה  אחת  שיתקיים  מפגש  על  .מדובר 

אין ספק  יפורסמו בקרוב(  )התאריכים  שבועות 
להביא  יכול  המדרש  בית  סביב  זו,  שהתלכדות 
על  סמואל  יוני  לרב  נודה  רבה.  ברכה  עימו 

התנדבותו להוביל תכנית זו .
המשותפת  החשיבה  מתוך  שעלה  שני  פרויקט 
בוגר  של  בחודש  פעם  שתתקיים  שיחה   : הוא 
שהשתלב עם השנים בהובלת קהילה או מוסד  
תובנותיו  עשייתו/חוויותיו/  על  וישתף  שיספר 
וכיוצ"ב לפורום של אברכי בית המדרש. החיבור 
גם  כפולה:  ברכה  בו  ויש  ביותר  הינו חשוב  הזה 
חיה  הדגמה  לקבל  שיוכלו  המדרש  בית  לבאי 
בפועל  התורה  אור  ולהפצת  ברוכה  לעשייה 
לצור  הבוגרים  של  החיבור  העמקת  ומאידך, 
מחצבתם. המפגשים יתקיימו בעזרת ה' לאורך 
השנה במסיבות ראש חודש. בהזדמנות זו נודה 
לרב גדי רווח שלקח על עצמו להוביל תהליך  זה.

שתי התוכניות האלו מהוות פתיחה, והכוונה היא 
שיח  מתוך  שעלו  הרעיונות  מרבית  את  ליישם 

החברים. 

לכשיפוצו מעיינותיך חוצה
הלל מאור, בית מדרש בוגרים

שנה מוצלחת



מגוון  לחבריה  מספקת  תומכת  קהילה 
חיים  איכות  על  לשמירה  המסייעים  שירותים 
לחברים  מעניקה  התכנית  ופרטיות.  עצמאית 
רפואיים,  לשירותים  נגישות  אישי,  ביטחון  בה 
פעילות  ביממה,  שעות   24 לקשר  אפשרות 
חברתית ותרבותית המאפשרת להתמודד עם 
תחושת בדידות, תחזוקת בית, סיוע בסידורים 

יום יומיים, ייעוץ ושירותי מידע.
מצוקה"  "לחצן  התומכת  הקהילה  לחברי 
המשמש לחצן קריאה ואזעקה למקרה חירום. 
החירום  מוקד  עם  קשר  נוצר  אחת  בלחיצה 
של הקהילה התומכת, המאפשר יצירת קשר 
אב  אמבולנס,  שירות  רפואי,  מוקד  עם  מיידי 
 - משפחה  ובני  אש  מכבי  משטרה,  קהילה, 

בהתאם לצורך ולנדרש.
י"א מתקיימת כבר  ברחוב החיד"א בשכונה 
פרוייקט  במסגרת  תוססת  קהילה  שנים   6
 3 נפגשים  הקהילה  חברי  תומכות.  קהילות 
פעמים בשבוע ומשתתפים בפעולות השונות

בישול,  מדוברת,  עברית  מחשבים,  ספורט, 
חגים  טיולים, פעילויות סביב  ומוסיקה,  שירה 

ועוד ועוד ועוד.

המסור- הקהילה  אב  מרכז  הקהילה  את 
גבריאל גל

דורה  מרכזת-  החברתי  המועדון  ואת 
אברמוביץ המוכשרת

נוספות  תומכות  קהילות   2 מוריה  לבית 
בשכונה ד' ובשכונה ג'.

את פרוייקט הקהילות התומכות מנהלת 
אפרת טובול ניתן לפנות אליה להצטרפות, 

קבלת פרטים ועוד.052-8903980

קהילה תומכת י"א
אפרת טובול, מנהלת תחום רווחה וחינוך - בית מוריה 

שנה דבש



צמאה 
לך

נפשי
כמה לך
צמאה בשרי

לך
נפשי

כמה לך
בשרי

מרכז מוריה
לחיזוק התא המשפחתי 

מרכז מוריה
לחיזוק התא המשפחתי   

חוגי העשרה תשע"ח

*פתיחת החוגים מותנית במינימום נרשמים.
* בחוג ציור קיימת אפשרות להנחה ע"פ מצב סוציואקונומי

shira@machar.net | 08-640-9762 :להרשמה

חדש • חדש
משחקיית ג'ימבורי לפעוטות

לגילאי 0.5-4 שנים.
ראשון-חמישי 16:00-19:00

צמאה לך
נפשי  

כמה לך
בשרי  

צמאה

צמאה

נפשי

נפשי

נושאים נלמדים:
��תהילים��במעגל השנה

��חשיבה הכרתית-לימודי ימימה��תנ"ך
��חוכמת נשים - סדנא להעצמה נשית 

     באמצעות כלי הבעה אומנותיים.
��פרשת השבוע

��ניצוצות ממשנתו המאירה של הרב קוק
��פרקי אבות לאמהות 

��ההורים שלי ההורה שבתוכי - התבוננות  
     מצמיחה במעגלי החיים.

��סדנאות חוויה ויצירה.

מרצים: 
��הרב שמעון כהן��הרב יאיר הילר

��הרב חנניה מלכה��הגב' ענת רבינצקי
��הגב' אורנה חודק��הגב' יעל רט

��הרב אחיה בן פזי��הרב אבי סנדיק.

ציור אמנותי | יצירה אמנותית
ג'ודו- הגנה עצמית | ליטוף והפעלה  
ריקודי היפ הופ וזומבה

ם
ילדי

ם
בוגרי

ריפוי טבעי בתנועה | ציור ורישום 
מקצועי | תפירה מקצועית
זומבה לנשים

בקרוב...
קורס הדרכת חתנים | קורס הדרכת 

כלות | מופע נשים ענק! | סדרת 
מפגשים בנושא זוגיות והורות ובהם 
הרב והרבנית שפירא, ציפי ריין, אילן 

והילה יפרח ועוד...
פרטים נוספים בקרוב.

הלימודים יתקיימו במתנ"ס בית  מוריה 
)רח' אברהם אבינו(

החל מיום רביעי כ"ח תשרי - 18/10/17

מחיר: 165 ₪ * 10 תשלומים
 לממשיכות: 100 ₪ הנחה

לנרשמות עד י' אלול תינתן הנחה ע"ס 50 ₪

נשמח לראותך איתנו בילמוד

לפרטים נוספים, עדכונים והרשמה הכנסו לאתר בית מוריה: 
💻www.bmoriah.org.il

בית מוריה שמח לבשר על פתיחת שנה"ל תשע"ח

במדרשת יעלת חן
לימודי בוקר לנשים

באווירה חוייתית, חמה ומפנקת, צמיחה, התחדשות ומיולי מצברים.

צמאה לך
נפשי  

כמה לך
בשרי  

פרטים נוספים: רויטל: 052-8119742
* אין כפל הנחות  *שתיה חמה וכיבוד קל כל היום

❇✳❇


