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 ג"ש תשע"ראה' א, חיים ברנדס, ר הקהילה"דבר יו
 

 שנה טובה
 

 אבא קובנר/ יהודי  מיהו
 

 יהודי הוא מי שרוצה להיות יהודי
 ְּבַעל ָּכרחו ומי שהוא יהודי

 יהודי הוא מי שמאמין באמונה שֵלמה
 שסועה ויהודי הוא שמחזיק באמונה

 יהודי הוא מי שמניח טלית ותפלין
 ותפלין תויהודי הוא מי שזרק טלי

 יהודי הוא מי שקשה לו להיות יהודי
 ומי שמתקשה להיות דבר אחר

 הוא רמאי יהודי
 שהצליח להונות את עצמו

 יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה
 מי שאינו יודע היכן קבר אמו ויהודי הוא

 יהודי הוא מי שהתיר עצמו מכבלים
 שאסר עצמו בכבלים ויהודי הוא מי

 נושות את הגעפילטע פיש במקורםיהודי הוא מי שהוריש לא
 ך בתרגום"ספר התנ ואת

 יהודי הוא מי שכותב מימין לשמאל
 לימין ומי שהשמאל לעולם דוחה אותו

 יהודי הוא שמעגל יצירתו נתגלם באותיות מֻרבעות
 ִרּבּוַע המעגל ומי שקיומו עדין בבחינת

 יהודי הוא מי שאינו נבדל משאר בני ֻאמות העולם
 דול מהםב מלבד מה שהוא

 יהודי הוא מי שהאחרים שונאים אותו בחשאי
 עצמו בראש חוצות ויהודי הוא מי ששונא את

 יהודי הוא מי שמסר את נפשו להביא את העולם לביתו
 מי שַחָּיב למסֹר את נפשו על ביתו הוא ויהודי הוא

 יהודי הוא מי שיודע לשאֹל
 מי שאינו יודע לשאֹל ויהודי הוא

 :עד שפותחים לו
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י ,ציונ, איש חזון, לוחם בנאצים, לוחם חרות, פרטיזן,  קובנר שהיה סופר ומשורראבא
 ח ואיש השומר הצעיר וזהותו היהודית מעלה אצלו שאלות רבות"איש הפלמ

שפורסם בשנה האחרונה מעלה בפנינו הרבה " מן העיזבון"בשירו מתוך הקובץ 
 אולברצוני להמשיך במחשבות משלי ולש. שאלות תהיות ומחשבות

" כי גרים הייתם בארץ מצרים"האם יהודי הוא מי שבחר לגרש פליטים ושכח את 
 .. היהודי של מדינת ישראלהבשם השמירה על אופיי

  או פוגרום בטבורה של עיר כי סתם בא לו'האם יהודי הוא זה שיבצע לינץ
 האישית שלו ירשה לעצמו להצית ההאם יהודי הוא זה שבשם החזון והאידיאולוגי

 .זרים כנסיות ומסגדים ולכסות אותם בכתובות נאצהמנ
האם יהודי הוא זה שרץ לספר לאומות העולם כמה אנו לא בסדר בפעולות אותם אנו 

 .עושים
והאם יהודי הוא מי שקורה להטיל חרם ולרדוף נציגי ישראל השונים בשם תפיסת 

 . עולמו לטוב ולרע
 וחשוב  על מיהו היהודי שהייתם השאלות על מיהו יהודי רבות ואשאיר לכם להמשיך
 . רוצים לראות או לחבור אליו או להרגיש שהוא אתם

הנאמרת במוספי ראש השנה ויום הכיפורים אומרים אנו את " ונתנה תוקף"בתפילת 
במסכת ראש , גם במשנה". בראש השנה יכתבון ובצום יום כיפור יחתמון"המילים 

מלשון (ש השנה וגזר דינם מתחתם הכל נידונין ברא"השנה פרק א אנו לומדים 
 .ביום הכיפורים) נחתם

לבדוק הן את עצמנו והן ,  ומאחר והיום הוא יום הדין ובו יש לעשות את חשבון הנפש
את הסובב אותנו ברצוני לפתוח בבקשת סליחה מכל מי שפגעתי בו בין ביודעין ובין 

 .בין בגלוי ובין בסתר, בלא יודעין
רתית וכלכלית נראה לי שממשלת ישראל לא חיכתה במבט על הסובב אותנו חב

לראש השנה על מנת להתחיל בכתיבת הגזרות ובטח לא ליום הכיפורים על מנת 
ונמנה מספר דוגמאות אשר משפיעות על חיי כולנו אם . להתלבט לפני החתימה

 .כפרטים ואם כציבור וקהילה
 אך אם   הרי מדובר בתוספת בסכום נמוך-מ באחוז אחד  "העלאת המע .1

מ  כמו שרותי דואר מים הרי היום " מעונזכור שבעבר לא על כל דבר שילמנ
 .אנו משלמים על כל הדברים המשמשים אותנו לחיינו

 יבואו ויתרצו לנו זאת בעלית תשומות היצור של –העלאת מחירי הלחם  .2
 ב"המאפיות ובבצורת ששוררת שארה

 למדינות אחרות אין אנו  וגם כאן יספרו לנו שבהשוואה–העלאת מחירי הדלק  .3
אך לא יספרו לנו שמחצית ממחיר הדלק הינו מס . משלמים יותר מהאחרים

וכן זוהי גם תשומה שייקרה את מחיר הלחם וגם את . העובר לקופת המדינה
 .הובלתו
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 ואין לנו כאן את הזמן הדרוש להסביר על המנגנונים – העלאת מחירי המים  .4
 חיים לממן אותם כי ישראל מתייבשת לא שנופחו בשם היעילות ולמה הציבור

 .בה במקום ישראל מתביישת
 

ולא אמשיך בדוגמאות כי אם אומר שהממשלה שגזרה גזירות אלה היא מהמנופחות 
 קצצו במספר משרדים ניתן היה לחסוך סכומים ניכרים לטפל ובממשלות ישראל ול

 .בבעיות החברה בישראל
 נושא שוויון הנטל ם יש לזכור שבין הנושאים העומדים גם השנה על הפרק קיי

ואם ביטולו של חוק טל שעבר מן העולם הרי יש לחזור ולגייס את . באוכלוסיה
? האם נראה למי מכם שהנושא מטופל . החרדים והערבים  לשרות  העם והמדינה
היום מי שיעמוד בפרץ לצערי אין לנו ? האם יש כאן מי החושב  שהנושא יטופל 

איני מדבר על גיוס ערבים ליחידות העלית . ויחייב את כלל האזרחים לשאת בנטל
וגם אני לא בטוח שהיתי רוצה לראות אל בחורי הישיבה ביחידות חיל הים . הצהליות

וכן (  בכל הצעירים שלא עושים היום דבר ראך ניתן היה להיעז. או האוויר במדינה
על מנת ) ללמוד בישיבה  מול שרות צבאי זה לא עושים דברלצורך השואה לשבת 

שיעזרו לטפל בתשתיות עירוניות בקשישים ונזקקים  ביחידות כיבוי אש בערים 
 מילואים חזמן חרום גם ככובואתם יודעים הם יוכלו לשמש . ובישובים בהם הם חיים

 .באותם ישובים
 

 מהפך עם פתיחת הגנים קהילת מבקשי דרך עברה. ומספר מחשבות לגבי הקהילה
פתיחת הגנים הן גן דוד והן הגן העירוני במסגרת גני . בסוף חודש אוגוסט האחרון

 הקהילה אשר ראו בחזונם קמפוס ימייסדחיים מהווים  חלק ממימוש חזונם של 
 שפתיחת הגנים תהווה ערך האני תקוו. חינוכי גדול ורחב אופקים על יד הקהילה

 . בירושלים נוספותוש ומיסוד עתידה לשנים רבותמוסף לקהילה לחיזוק גיב
אך בגנים אלה לא סימנו את המלאכה ועל מנת לסיימה עלינו לסיים את בנית כל 

 . הבניין  של המרכז החינוכי על שם פרידה וסידני דיודסון
 

.  כ המאמצים של חבריה"רצוי לציין היום שקהילה יכולה להתקיים אך ורק בשל סה
יעברו , יהיו מתנדבים שירימו את כל אירועי התרבות במשך השנהלא מובן מעליו ש

לפעילות , לגבאות, ידאגו לקידושים,  דברי תורהויישא, לפני התיבה בשבתות
בניין הלתפילות בימים הנוראים להקמת , לקורסים, לקהילה תומכת, סביבתית

דאוג שכל לא מובן מעליו שצוות הקהילה יעבוד שעות רבות כדי ל. חדש ועוד ועודה
.  ותודה מקרב לבחלכולם מגיע יישר כו. התוכניות יצאו לפועל על הצד הטוב ביותר

 .וגם תודתי האישית נאמרת כאן לכולם
 

על , ובאים לתת את הדין על עצמנו, כאשר אנחנו עושים את חשבון הנפש, אך
כל שנה ושנה נדרשים . עלינו להבין שהדרך עוד ארוכה, קהילתנו ועל עירנו
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עומדים בפנינו אתגרים רציניים לשנה הקרובה ולשנים הבאות . כולנוצים של המאמ
חשבון הנפש של כל חבר קהילה מחייב לבחון מה החלק של כל אחד , .אחריה

 ובעתיד ירושלים חופשית . בעתיד הקהילה
את התשובה נדע אולי  רק בעוד ? האם נצליח בשליחות הקהילה כאזרחי ירושלים

 . במעשים כבר היוםתמידהאך עלינו ל, שנים
 

פרשת  ניצבים דברים פרק ל פסוק מלפני יומיים  מהשבת הקודמת הואסיים בפרש
  יד נאמר–א "י

 
  .ְולֹא ְרחָֹקה ִהוא, ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמָך-לֹא-- ַהּיֹוםְמַצְּוָךֲאֶׁשר ָאנִֹכי ,  ַהִּמְצָוה ַהּזֹאתִּכי יא
, אָֹתּהְוַיְׁשִמֵענּו , ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו-ַיֲעֶלהִמי , ֵלאמֹר  :ִהוא,  ַבָּׁשַמִיםלֹא יב

,  ָּלנּוְוִיָּקֶחָהֵעֶבר ַהָּים -ָלנּו ֶאל-ִמי ַיֲעָבר,  ֵלאמֹר :ִהוא, ֵמֵעֶבר ַלָּים-ְולֹא יג  .ְוַנֲעֶׂשָּנה
  }ס { .ַלֲעׂשֹתֹו,  ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך :אֹדְמ, ַהָּדָברָקרֹוב ֵאֶליָך -ִּכי יד  .ְוַנֲעֶׂשָּנה, ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה

  ואם נחליף את המצווה לחזון ולחלום הרי נראה שהחלום ניתן להשגה 
 וכפי שנאמר בסוף פסוק יט באותו פרק 

 

 .ַאָּתה ְוַזְרֶעָך, ְלַמַען ִּתְחֶיה--ַּבַחִּיים, ּוָבַחְרָּת

 

 שנה טובה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


