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(אזרחית)גדלנו בשנה –טרללה  הופהופ 

:ל"מדברי חז

"  כי לא תוכלו להשיבו, חישבו ושיקלו הדבר טרם תוציאו אותו מפיכם"
איגרת המוסר, ם"הרמב

  ,הזמן מושג על תהיות כמה

 שנה של המשמעות על

- וגם ,הנבחר לעם אזרחית

 לשנה לעצמנו נאחל מה

?הבאה האזרחית
  .2016 שנת לה הגיע – זהו אז

  מיני כל זוכר אני ?מאמינים אתם

  פרויקטים ותכניות עבודה  תכניות

 את כתבנו בהם ,רבות שנים מלפני

  רחוק כך כל נראה זה .2016 השנה

  מושג כל .כאן אנחנו ,והנה .ועתידני

  .בעיני חמקמק היה תמיד ,הזמן

 שמשתנה דבר היא הזמן תחושת

  הלפני כל ראשית .קיצונית בצורה

  רחוק נראה הכל ,לפני:ואחרי

 ,לאחור כשמתסכלים אבל ,וארוך

 שמתם .טס שהזמן נראה פתאום

 ,וכמובן ?לא ,מעניין ?לזה לב

  שאנו ככל:שלנו לגיל בהתאם

  הזמן תחושת כך ,יותר מבוגרים

 עד .וקטנה הולכת שלנו היחסי

 לא ,סוף אין עד חיים היינו שאם

  .הזמן את כלל מרגישים היינו

  שאנו למה גם קשורה הזמן תחושת

  צפויה לא או ,קשה חוויה .חווים

 כשהדברים .כנצח להרגיש עלולה

 ממש הזמן ,רוטינית בצורה זורמים

  מסכמים כשאנו גם ולכן .לנו טס

  אחרת לנו נראים הדברים ,שנה

 כשהתחילה היו הם מאשר לגמרי

  כמו קרה הכל אם אפילו ,השנה

 ,שנמשיך לפני עוד אבל .שצפינו

 בדילמה אתכם לשתף חייב אני

לה  שותפים  שהרבה  חושב  שאני

  במדינת כאן ובמיוחד ,ישראל בעם

  בכלל צריכים אנחנו איך :ישראל

?בארץ כאן ,האזרחית לשנה להתייחס

 שנה חוגגים אנחנו ,אחד מצד הרי

  בראש ,העברי הלוח פי על חדשה

  לכל טובה שנה איחולי ומפזרים ,השנה

  והרי ,נוצרי חג זה והרי  .גבול ללא עבר

  של הולדתו מיום הספירה את מציין זה

  נהגו שבו יום זה והרי ,ליצלן רחמנא ישו

  זה והרי ,ביהודים פוגרומים לעשות

  שהיה  ,סילבסטר של לשמו נקשר

  ,ביהודים לפגוע שקרא ידוע אנטישמי

 השנה את מלחגוג גלותי יותר ומה

  כולנו אנחנו ,שני מצד אבל .האזרחית

  מתכננים ,הללו התאריכים לפי עובדים

  עובד העולם כל ,הזה הלוח לפי תקציב

  יום את חוגגים מאיתנו רבים ,איתו

  לכן .הנוצרי הלוח  לפי  שלהם  ההולדת

 ללא אלינו אנרגטית שייכות הרי לו יש

  אם יחליט אחד כל ,כן אם .ספק של צל

 של כניסה לציין רוצה הוא כמה ועד

  חושב לפחות אני .חדשה אזרחית שנה

  להתכלל צריך ,אותה לציין שצריך

 עם שלנו המקום מתוך מסוימת ברמה

  ובצורה ,מסוימת רמה עד העולם כל

  גם הזדמנות יש ואם .מאוד מוגבלת

  ,ולשמוח ,טובים בדברים אנשים לברך

.רע דבר להיות יכול לא זה הרי

  לנו לאחל זו הזדמנות מנצל אני לכן

  יותר ,פנימי שלום יותר :וכקהילה כעם

  יותר ,אהבה יותר ,הכלה יותר ,סובלנות

  אמונה יותר ,חסדים יותר ,רחמים

 יותר ,יוזמה יותר ,שמחה יותר ,בעצמנו

  התפתחות יותר ,אחדות יותר ,חדשנות

  לחזור לנו שיתנו אולי וגם ,פנימית

                  .זה    בעיתון    עמודים   יותר    לכתוב



  עמודים בכמה מתארת שמות פרשת

  ותנודות אדירים תהליכים ,בודדים

  בהיותו שלנו העם על שחלו קיצוניות

  משול .מאוד רב בקיצור ,במצרים

  ההוליוודיים בסרטים משעתיים ליותר

  עוברים אנו אחת בבת .הנושא סביב

  לעבדים ,במצרים לאדונים מהיותנו

 מהמאה לכם מוכר) ונרדפים נרצעים

  באה הנפילה עם אבל .(...?האחרונה

  שאנו פעם כל .לצמיחה האפשרות

  ככל להיות של למלכודת כעם נופלים

 מטעמי כל את ולנצל ולהנות ,העמים

 כח מגיע מיד ,הזה העולם תאוות

 גם פעם כל אבל .אותנו לנער מלמעלה

  לצמוח לנו המאפשר כח אותו מתעורר

  התפתחות קפיצת ולקפוץ מצב מאותו

  ,מכל יותר שמעניין מה אבל .קוונטית

  כח אותו .נעשה זה בה הדרך היא

  למשות שבה שם על ,משה שנקרה

 .נפלנו אליו ים-מהמצר החוצה אותנו

  אולי שאנו הצדיק דמות אינו איש אותו

  נביא דמות מעין :לעצמנו מציירים

  דווקא אלא ,רוחניות שכולה סגפנית

 שנמצא וזה ,החומריות ,הכוחניות סמל

 אם .רבנו המש –ממש לפרעה כשני

  רואים והיינו כעת במצרים יהודים היינו

 של בסופו ושהם הנכונים מהמניעים זה

  הגדלות בעיני וזו .במעשיהם טוב יביאו דבר

 ,בודק הזמן שכל ,רבנו משה של דמותו של

  ,הנכון הדבר מה עצמו את שואל הזמן כל

 ודווקא .עצמו של לאגו ליפול לעצמו נותן לא

  כל לו ושהיו ,ממצרי מצרי יותר שהיה ,הוא

 את ,אמיתית בחירה בחר ,השלטון מנעמי

  הנצחיות של הבחירה את ,הלב בחירת

 את .הזה העולם תאוות פני על והאמונה

  עם ואהבת הבורא באהבת הבחירה

 אהבת לשם העצמי אהבת פני על ,ישראל

  מנת על רק זה העצמי אהבת ואם .העצמי

  שרוצה בן כמו ,ליוצרו רוח נחת לעשות

  כדי רק ,אביו ממתנת הניתן ככל להנות

 .לו להעניק מיכולתו ייהנה שאביו

רגבאיל 

 ,ָהֱאֹלִהים-ֶאל ,מֶֹשה וַיֹאֶמר“

”ַפְרעֹה-ֶאל ֵאֵלְך ִכי ,ָאנִֹכי ִמי

  שאנו מתקדם הכביכול מהעולם מתקדמת

  וכאשר .היום בו חיים שאנו חושבים

 מסע דרך משה את מעביר הבורא

  לפניו אותו ומביא המצפוני הייסורים

  כדי הכל עושה משה ,ממש גלויים בניסים

  ,לי יאמינו איך ,בכלל אני מי :להתחמק

  אבל .תירוצים ועוד ועוד דיבור קשה אני

  והדמות ,ישראל נביאי גדול הוא דווקא

  אז .לדורותיו היהודי העם של המחוננת

  בדיוק זה מאבל ?להיות יכול זה איך

 גדולי דווקא ,האמת אנשי דווקא – העניין

 לעצמם יניחו שלא אלו הם ,באמת הרוח

  שלא עד ,אמיתית להשגה יגיעו שלא עד

 שהם ,בליבם קל הכי ספק עוד יהיה

את עושים שהם   ,הנכון הצעד את עושים
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:אמרת השבוע

בני אדם ומדינות מתנהגים בחכמה  " 

אחרי שהם מיצו עד תום את כל  

"האפשרויות האחרות
אבא אבן

!דרושים מתכנתים צעירים לסטארט אפ סודי 

.עבודת צוות ויצירתיות, רצון ללמוד ולפתור אתגרים, סקרנות: כישורים נדרשים 

!!לא נדרש ידע מוקדם בתכנות
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  ככל אהו –מבחוץ אותו

  האחרון היה הנראה

  יכולים היינו שאותו

  .יהודי לצדיק לשייך

  אשר ,הוא ודווקא

  המצרים עם התכלל

  ,אפשרית דרך בכל

  חכמת את רכש אשר

  יתגלה שעוד המצרים

  כמה על בקרוב לנו

  הרבה .גדולה היתה

  מה לכל ומעבר מעל

  לעצמנו משערים שאנו

יותר     הרבה     ,היום
משה במעמד הסנה הבוער

http://ebag.cet.ac.il

