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תשל“ט-תשע“ח

"מי זו קהילת הוד והדר??"
קומץ של חולמים התחילו בשנת  0822במימוש
חלום של קהילה מסורתית – שוויונית ,ובמינוח
אקטואלי – קהילה יהודית ודמוקרטית.
ואת החלום ההוא אנו כולנו חווים היום:
אנחנו – כלל חברי הקהילה נהנים מחברותא,
מסיפוק צרכים דתיים ,מדברי תורה המשלבים
רמת ניתוח גבוהה עם קישורים מרתקים
לאקטואליה כמו גם קישורים ל"ארון הספרים
הישראלי והיהודי".
אנו נהנים מבועה מיוחדת שאנו מקיימים.
העיר כפר סבא (והשרון סביבה) – קיבלה גרעין חברתי ברמה גבוהה,
המשתתף בפעילויות העירוניות ,תומך בחברה הרחבה יותר ,מספק
מקיים טקסי בר/בת מצווה
שירותים חברתיים ודתיים לתושבים כולם,
לילדים בעלי צרכים מיוחדים ואינו בא בתביעות חדשות לבקרים.
מצאנו את האיזון שלנו בין דת ודמוקרטיה .אין לנו "רב קהילה" ו"פוסק".
אנחנו מקיימים דיאלוג והידברות ,דיון ושכנוע ,גם בנושאים שבקהילות
רבות מוכרעים כנראה ע"י אדם יחיד.
כל חיי
תפקוד בית הכנסת והפעילות החברתית והארגונית סביבו,
רוח ההתנדבות שבה התחילו
הקהילה ,מתנהלים ע"י מתנדבים.
המייסדים ,רוח זו לא אבדה ,היא עדיין נושבת .אנחנו תוססים ומנסים,
ממשיכים לחלום רחוק ומעיזים גם
מחפשי המשך התפתחות כרוניים,
לנסות להגשים.
הפעילויות שאנו מקיימים יוצרות את ה"גרעין הקשה" ומחזקות אותו .את
ההרפתקה הנקראת "הוד והדר" ,כבר אי אפשר להפסיק ,אך אנחנו תמיד
מחפשים דרכים נוספות להביא למודעות כלל הציבור ש"יש יותר מדרך
אחת להיות יהודי !"
אנחנו שמחים שאתם כאן
את/אתה שקוראים עכשיו שורות אלה –
ותמיד נשמח לראות אתכם תומכים ומשתתפים בפעילויות ,גם בחגים
וגם אחריהם.
ד"ר נחום קמינקא ,יו"ר הועד

מחזקים את השורשים
סלי בן-משה
גיוס תרומות הינו מרכיב חיוני בחיי הקהילה שלנו .אי
אפשר לקיים את הפעילות ,ולתחזק את הבניין ללא גיוס
תרומות מוצלח .עצם קיומנו כקהילה מסורתית בר-
קיימא תלוי בגיוס מוצלח מגורמים פנימיים וחיצוניים גם
יחד.
עם כל שנה חולפת הקשרים בינינו לבין עצמינו כחברים
בקהילה הולכים ומעמיקים .ואנחנו יוזמים אירועים
מגוונים לגיוס כספים ,ולא פחות חשוב לבלות בחברת החברים בקהילה ולחזק
את הקשרים.
הרעיון לנטוע עצים כחלק מהאירוע השנתי לגיוס תרומות היה סמלי וירוק! במקור
תכננו את האירוע לט״ו בשבט ,אך בסופו של דבר החלטנו להעדיף מזג אוויר נאה
ויבש ,האירוע התקיים ב 42-מרץ  .4102כו' באדר תשע"ז ואכן היה יום בהיר
ונפלא.
ב  04:11בצהריים ,יום שישי ,היום העמוס ביותר בשבוע .הקהילה מתכנסת
בחניון על יד אתר הנטיעות ,על המדרכה כמה מטרים בצד .עובד עיריית כפר
סבא מסיט את התנועה כדי להפריד בין הולכי הרגל והמכוניות .חמשת מכובדי
האירוע – מרים פרגר ,אמילי לוי-שוחט ,ג׳ק שוחט ,שרון פרבר וחיים רובינשטיין –
קיבלו כל אחד עץ מעצי ארץ ישראל ,ביניהם אלונים ורימון ,הרימון נתרם וניטע
על ידי משפחת קמינקא.
מרדכי הנדלמן חיבר תפילה מיוחדת ,אשר כל מכובד ומשפחתו נשאו תפילה זו
לפני התחלת הנטיעה.
שרונה לימן ,מדריכת סיורים אשר נולדה בכפר סבא ,תרמה עצות לכל מכובד על
הדרך הנכונה לנטוע את השתילים הרכים .שרונה ארגנה ותאמה עם אנשי
העירייה את כל פרטי הפרויקט ,כולל התקנת מערכת השקיה לשורת העצים
החדשים .דינה מטמון מילאה תפקיד של אשת קשר בין ועד הקהילה לבין שרונה
(שבמקרה הינה הבת שלה!).
היה מלהיב לראות כל כך הרבה חברי קהילה מברכים אחד את השני ,וכמובן
מחלקים בחינם עצות גינון למכובדים! שיחות החולין המשיכו כשעברנו לאולם
הקידושים בבית הכנסת לארוחת צהריים נפלאה (הגשה-עצמית חופשי-חופשי) –
ערוך בתחנות עמוסות מאכלים אתניים שונים :סושי ,אטריות ,טורטיות ,פיצות,
גבינות ובירה מלאכת-בית שנתרמה על ידי עמי פרגר (שהאפילה על היין הקל
שנתרם ע״י יקבי כרמל)!

האווירה הייתה עליזה ומלאת שמחה מלווה בלא מעט צחוקים .כל המתנדבים
תרמו את חלקם בעבודה קשה :שלומית קמינקא ארגנה תחנות האוכל
המקושטות היטב תחת עינה הפקוחה של ליטה פולרד .גילה ווגל ,סטפני רקר
וציפי קרופט עמלו ביסודיות במטבח כדי להבטיח שהאוכל הוכן כהלכה (תרתי
משמע) .אלה שהתמזל מזלם למצוא מקום ישיבה ב״מרפסת״ יכלו לצפות
בגינת משפחת שוורץ המחודשת .וליהנות ממערכת הטפטפת החכמה
המייצגת שלושה דורות של משפחת שוורץ – תרומה מכל הלב לזכרה של אֵ ם
המשפחה הלן פינקלשטיין.
אחרי הסעודה התכנסנו באולם תמר לשמוע ולראות סיור וירטואלי בכפר סבא
שהגישה שרונה ,יחד עם סקירה קצרה על אודות העצים שניטעו בסביבה.
שרונה לימן הינה מדריכת טיולים מרתקת בעלת ידע כמעט אין-סופי.
יו״ר הקהילה הנוכחי ,נחום קמינקא ,הגיש תעודות ההוקרה היפות ,שעוצבו
ונתרמו ע״י ליבנה יבנין .לכל מכובד .לכל מכובד היה משהו מרגש לספר וכל
המשתתפים בקהל התרגשו יחד אתם ,באותה מידה ,לדבריהם .לאחר מכן
חזרנו לאולם הקידושים לקינוחים ולקפה.
הכול נראה פשוט ,אולם המארגנים יכולים לספר עד כמה אירוע כזה מורכב
וההכנות דורשות המון זמן ואנרגיה .אולם האהבה למכובדים ולחברי הקהילה
משמחת ומקילה.
הרבה שבחים על עבודתם מגיעים לדוד מרכוס ,אֶ ני קייל-סורנו ,לסלי רטנר,
דינה מטמון ,אסתר פלמן ,ברברה שוורץ ,אילנה גווירץ ,סאם ליימן-וילציג ודן
אהרונובוץ .בנוסף הראיונות שבוצעו ונכתבו ע״י תמי ליימן-וילציג תאמו מאד
את נושא האירוע .נזכיר גם את המתרגמים ,מגיהים ,מפרסמים ,טבחים ,צוות
המטבח וגם אוזניים-קשובות/מייעצים .רב תודות לג'יל ולג׳וליאן גרין על
הדפסת החוברת היפיפייה .ואם שכחתי מישהו – אתכם הסליחה.
כיהנתי כיו״ר האירוע ואני אסירת תודה לבעלי המוכשר ,יהודה ,אשר הצליח
להסב את הרעיונות שלי לכדי ביצוע על הנייר – כגרפיקאי הלוקחים חלק ללא
גיוס תרומות מוצלח זאת עבודת אהבה ה הרבה שבחים על עבודתם .בית.
כשהתחלנו לארגן את הכול אפילו לא ידעתי מהו ההבדל בין  PDFלמסמך
וורד!!
ואחרונה אחרונה חביבה – תודה רבה לסמדר ,מנהלת המשרד היעילה ,עבור
הרעיון המקורי ולכל השעות שהקדישה במשרד להוביל את החוברת לכדי מוצר
מוגמר ואטרקטיבי.
אני מאחלת לכולנו שנזכה לחזק את השורשים של קהילתנו לקראת עתיד
מצליח ומזהיר.

תכנית בר/בת מצווה
התכנית שלנו לבני מצווה ולבנות מצווה מתרעננת ומתחדשת .את
החוג ילמדו אנשים צעירים שגדלו בקהילה ,ברשת תל"י ובנוע"ם,
והחוג הראשון (מתוך ארבעה חוגים המתוכננים לשנת תשע"ח) יצא
לדרך בהנחייתן של נעמה בר-גיל ואורלי מוס.
כל חוג ייפתח ביום שישי לפנות ערב במפגש קצר שלאחריו יכנסו
הנערים ,הנערות והוריהם לתפילה ומשם ימשיכו בארוחת ערב
קהילתית שבה יפגשו המשפחות החדשות את חברי הקהילה.
מפגשים אלה הם פרי יזמתה של לסלי רטנר ,ולאורך השנים הוכיחו
את עצמם כדרך נעימה (וטעימה) להפגיש את המשפחות את
הקהילה.
ללורן בר ולשרה פרידמן חגבי ,חברות הוועד ,תפקיד מרכזי ביצירת
הקשר שבין המשפחות לקהילה .עמנואל נשרי ילווה את הנערים
ואת הנערות ,יחד עם הורים מתנדבים לחלוקת מזון במסגרת מפעל
מלוא הטנא .אניטה תמרי ,שלימדה את השיעורים בעבר ,תרכז את
התכנית.
לפרטים ולהרשמה ,אנא פנו לסמדר במשרד בית הכנסת.

כנפי רוח(ניות) באמצעות תפילות מוסיקליות
רבה יהודית אדלמן-גרין

קהילת הוד והדר מהווה תזמורת אמיתית של אנשים הבאים מרקע ,מסורת ופעילות
בעלת גוונים רבים ושונים .התפילה המוסיקלית מאפשרת (עבור אנשים מסוימים ,ניתן)
לאחדים למצוא שלום ותקווה מתוך השקט בין התווים .אחרים חשים בקולות הרועשים של
המצילות והתופים את פעימות לב היהדות .כל אחד בדרכו.
ככלל בקהילה התפילות מובלות ומנוהלות על ידי אנשים מהשורה ,כל אחד ואחת בסגנון
שלו .קבוצה קטנה מתוכנו התארגנה כדי ״לתזמר״ תפילות מוסיקליות בערב שבת .באותם
ערבי שבת בימי הקיץ ,לפני שקיעת השמש( ,ולפני כניסת השבת) ,בהובלת אותה קבוצה
אנחנו שרים ומנגנים את התפילות בליווי כלי נגינה .השימוש בכלי הנגינה מבוסס על
הסכמת כלל חברי הקהילה ,אין זה חידוש להשתמש בגיטרה או בפופים בליווי של תפילות,
אולם הדרך בה אנו עושים זאת והתוספת המלודית ,הינה מיוחדת עבור חברים בקהילה
המוצאים במוסיקה כמקשרת ומקרבת לשכינה .אחרים מרגישים שהמוסיקה נושאת אותם
אל על  ,מכאן השם לקבוצה זו ״כנפי רוח״.
הטבע הינו המקום שבו מרגישים את הבריאה באופן הברור ביותר ,ובמיוחד כשצופים
בשקיעת השמש ובצאת הכוכבים בערב שבת .לעתים אנחנו מקימים התפילות המוסיקליות
בגן שנתרם ע״י משפחת שוורץ – לזכרה של אהובתנו הלן פינקלשטיין .גם הנכדות שלה
בין מובילות תפילות אלו .הן גדלו בקהילה שלנו ,ולשתיהן קולות ערבים לאוזן .ממש מרומם
את הרוח ומרגש לראות הרבה צעירים ומשפחות צעירות המתחברים אלינו בגן .בתפילות
המוסיקליות לוקחים חלק בין  04 – 04משתתפים.
כשיגרה וליפני כניסת השבת ,אנו מדליקים נרות ומברכים את ילדינו מתחת לטלית.
התפילות המוסיקליות משמחות מאד ילדים ,אלה מוצאים אתגר וענין בהרפתקה כאשר
שמים כלי הקשה מתחת לשמיכה במרכז ,בתוספת בייגלה! שמחת הילדים מושכת את
המבוגרים להיכנס לקצב.
הקיץ ,באחד מימי השישי לקראת השבת יוהנה גרינר הביאה  04דרבוקות ולימדה את
כולנו כיצד לתופף!!! זה ריגש אותי במיחד כי נזכרתי ֶש ִב ִתי אילנה סיפרה שבהיותה בת
שלוש רצתה להביא תופים לתפילות ,מאחר ש״אלוהים לא יכול להבין אותה בלי התוף
שלה רוב התפילות ותוספת מלןדית ,לוקחים חלק...״.
אנו מרגישים שהשבתות המוסיקליות האלו משלבות את הקבוע בתפילה יחד עם הכוונה –
משהו ידוע ומשהו חדש לעורר אותנו רוחנית.
לקבלת מידע נוסף על
אודות כנפי רוח ,נא ליצור
הרבָ ה גייל
קשר עם ַ
שוסטר-בוסקילה,
שרי לניס ,עליזה דנגורי,
הרבָ ה
רינה שלף ,או ַ
יהודית אדלמן-גרין.

חווית בר מצווה בקהילת הוד והדר
הקיץ מתקרב במהירות לסיומו ,אבל בשבילנו זה היה קיץ בלתי נשכח .בחודש
יולי חגגנו את בר המצווה של בננו הבכור ,עידן ,בקהילת הוד והדר .המסע שלנו
לאירוע מיוחד ומשמעותי זה החל לפני קצת יותר משנה ,כשהתחלנו לחפש בית
כנסת קונסרבטיבי שנוכל להרגיש בו "כמו בבית" .החיפוש שלנו לא נמשך זמן
רב.
זמן קצר לאחר שנכנסנו לבית הכנסת של קהילת הוד והדר לתפילת ליל שבת,
קיבלנו החלטה .החום שחברי הקהילה הרעיפו עלינו ,העובדה שמדובר
בקהילה שמצליחה לחבק ולקבל חברים מכל קשת החברה הישראלית וממגוון
רחב של רמות הקפדה על שמירת מצוות ,שכנעה אותנו כי הגענו למקום הנכון.
בנוסף ,הצלילים והמנגינות המוכרות של התפילות והעובדה כי מדובר בקהילה
מאורגנת ,נטעו בנו וודאות ותחושת ביטחון שהמסע של משפחתנו בליווי בנה
הבכור למצוות יהיה משמעותי ומוצלח.
במהלך השנה השתתפנו לעיתים קרובות בתפילת שבת .עידן ,זכה להשתתף
בחוג בר/בת מצווה של הקהילה ובשיעורים פרטיים עם חבר הקהילה שמאוד
העצימו אותו .לאורך כל הדרך נענו שאלותינו ברצון ובסבלנות רבה וזכינו לסיוע
משמעותי בהכנות הנדרשות .כך למשל ,לקראת טקס בר המצווה ,חבר קהילה
הציע לעזור לעידן לכתוב את הדרשה שלו ,ואף נשאר איתו לאחר התפילה ,כדי
לסייע בהתקדמותו ולוודא שבמעמד בר מצווה הוא ירגיש בנוח לעמוד מול חברי
הקהילה ולשאת את דבריו.
כאשר דודו של עידן ,המתגורר בניו יורק ,הציע לשמש שליח ציבור ביום בר
המצווה ,הוא התקבל בזרועות פתוחות וחברת קהילה הקדישה זמן ומאמץ ניכר
על מנת לסייע בהכנות ובתאום הנדרש.
יום האירוע לא היה יכול להיות מרגש יותר עבורנו .עידן ,הגיע ליעד לאחר הכנה
נאותה ,משמעותית ומעשירה לא רק כפועל יוצא של העבודה הקשה שהוא
השקיע במהלך הדרך ,אלא גם בזכות ההדרכה והליווי שזכה לקבל.
היינו מוקפים באהבתם של חברים ובני משפחה ,אבל גם של בני משפחת
קהילת הוד והדר שבאמת השתתפו בשמחה שלנו.
אילנה בן אליעזר.

קונצרט בהוד והדר
אם תגיעו לקהילת הוד והדר בשבת בבוקר ,תגלו מקום הומה ילדים ,צחוק
וזמירות תפילה.
ופתאום במוצאי שבת כשאנו עורכים את סדרת הקונצרטים שלנו ,אולם התפילה
הופך לאולם קונצרטים.
והמוזיקה כמנהגה גורמת לכולנו לחשוב על מחוזות רחוקים ולדמיין שאולי אנחנו
באירלנד או ניו אורלינס.
מאחורי הקלעים דינה וסלי הן האמרגניות המהוללות שמזמינות את המוסיקאים
השונים להופיע אצלנו כחלק מאירוע שנתי שחוזר על עצמו.
בעשור האחרון בקהילת הוד והדר מגוון רחב של מוסיקאים התארחו בינהם:
מוני ארנון ולארי פוגל מציגים את סיימון וגרפונקל ,הביג זבאנג ג‘אז באנד ,סטנלי
רוס והסט ומפרס ,לה וואש קיריט ,הבלומרס ,גל ניסנמן ,לארי ומינדי ,סוניטה
סטניסלו ,שי טוכנר וחבריו.
וממש לאחרונה הגיטריסט עודד שוב וזמרת הסופרן הדס פארן הציגו שירי
אהבה ונשמה ישראליים שם המופע היה ”הכניסיני תחת כנפך“
ההופעה הייתה ברגשות מעורבים לחברי הקהילה ולמשפ‘ שוב חברי קהילה
ותיקים.
הקונצרט היה קונצרט הנצחה ע“ש עמוס שוב השחקן והבמאי ,אחיו של עודד ,
שנפטר לפני כשנתיים.
עמוס למעשה היה הנער הראשון שעלה לבר מצווה בקהילת הוד והדר.
הקונצרט היה ביטוי והכרה
בכישרונותיו ובפועלו של עמוס ז“ל.
קונצרט זה היה קונצרט מקסים ביופיו
ולא רק מהבחינה הרגשית אלא גם
מבחינת האומנים שהופיעו.

ועד הוד והדר שמח להודיע על הצטרפותנו ל"פרויקט סבון".
פרויקט סבון מסייע לאלפי משפחות בישראל אשר אינן יכולות להרשות לעצמן
מוצרי טיפוח אישי כגון סבון ,שמפו ,משחת שיניים ודאודורנט.
כמו כן הפרויקט מסייע למשפחות שמוצאות עצמן ”נמלטות“ בחיפוש אחר
מקלט .
שקיות המתנה הללו שמכילות בתוכן סבונים מוצרי טיפוח והגיינה אחרים יכולות
לעשות את השינוי ולגרום להם לאושר גדול.
וכאן אנחנו נכנסים לתמונה,
אתם יכולים לקחת חלק בפרויקט ע“י כך שכשאתם נמצאים בחו“ל /בבתי מלון/
בטיסות אתם יכולים לאסוף את הסבונים שמוצעים בחינם ולהביא אותם אל תיבת
איסוף לפרויקט סבון בהוד והדר.
כמו כן במקרים של מבצעים בחנויות כמו אחד פלוס אחד ,ואנא ,חשבו על אלו
שלא שפר עליהם מזלם וקנו מוצר אחד נוסף על מנת לעזור להם.
נכון להיום ,החבילות מופצות באזור תל אביב  /חיפה ,אך לאט התרומות מתרחבות
ומתבצעות במקומות נוספים כמו אצלנו בקהילת הוד והדר.
אנא אל תהססו לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף.

למידע נוסף יש לפנות לג‘ויס וויט
157-8812022

 8בספטמבר -ארוחה קהילתית
 71בנובמבר -טיול מקומי
 7בדצמבר -ארוחה קהילתית
 71בדצמבר -מסיבת חנוכה
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 02בינואר -קונצרט
 71בפברואר -ארוחת בוקר
 08בפברואר מסיבת פורים (לאחר קריאת מגילה)
 9במרץ -ארוחה קהילתית
 71במרץ -קונצרט
 02במאי -ארוחה קהילתית

בעלי תפקידים 7102-7102
שם
סלי בן משה
לורן בר
אליזבט גוט
דינה מטמון
עמנואל נשרי
מקס פולק
שרה פרידמן-חג'בי
נחום קמינקא
אלן שור
נעמי לייטנר
עובד דבורה
מוטי לקסמן

תחום
ריכוז נושאי אירועים
ריכוז נושאי התרמות חו"ל
ריכוז נושאי חברה
גזברות ותפעול
תחזוקה ותרומות מוסדיות בארץ
ריכוז נושאי קשרי תורמים חו"ל
תאום נושאי בר/בת מצווה
יו"ר
ריכוז נושאי חינוך
מרכזת ועדת תפילה
ועדת ביקורת
ועדת ביקורת

:למידע נוסף על תוכניות חינוכיות אנא היכנסו לדף הבית שלנו
http://hodvehadar.org/
 המתוחזק באופן קבוע ע“י,או פשוט הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
שושנה צוקר
https://www.facebook.com/HodVeHadar/
:תודה רבה לכל העוסקים במלאכה
ג‘וליאן גרין
 וילציג-סאם ליימן
דינה מטמון
בתיה מליחי
עמנואל נשרי

For current information on Adult Education consult our
webpage.
http://hodvehadar.org/
Or join our facebook page maintained by Shoshana Zucker.
https://www.facebook.com/HvHadar/
Thanks to those who helped compile this newsletter:
Julian Green
Sam Lehman-Wilzig
Dena Matmon
Batya Malichi
Emanuel Nishri

