קבלת שבת
קהילתית
שנת מצוות
~ כנרת ~
תשע"ז

ערב שבת
מילים :מינה חפץ ,לחן :יצחק אדל
אֶ ת הָ אָ בָ ק ִמכָל פִ נָה נ ִָסיר לִ כְ בֹוד שַׁ בָ ת.
עַׁל הַׁ קִ יר ְתמּונָה ָיפָה נִ ְתלֶה לִ כְ בֹוד שַׁ בָ ת.
ַׁלבֻּבָ ה ִש ְמלָה נְ קִ יָה נַׁלְ בִ יש לִ כְ בֹוד שַׁ בָ ת.
שַׁ בָ ת שָ לֹום ,שַׁ בָ ת שָ לֹום,
ְמנּוחָ ה וְ ִש ְמחָ ה הַׁ יֹום.
ִמטָ ה לְ בָ נָה ַׁלבֻּבָ ה נַׁצִ י ַׁע לִ כְ בֹוד שַׁ בָ ת.
נֹורה נָכִ ין לִ כְ בֹוד שַׁ בָ ת.
נֵר קָ טָ ן בַׁ ְמ ָ
ִשיר ְמנּוחָ ה וְ ִש ְמחָ ה נ ִָשיר לִ כְ בֹוד שַׁ בָ ת.
שַׁ בָ ת שָ לֹום ,שַׁ בָ ת שָ לֹום,
ְמנּוחָ ה וְ ִש ְמחָ ה הַׁ יֹום .
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נטע גרנון
תאריך לידה10.5.2004 :
פירוש השם :מקורו של
השם נטע הוא בתנ"ך,
שתיל ,נטיעה.

תחביבים:
אני אוהבת להיות עם חברים ,לשמוע מוזיקה,
אני מתאמנת ארבע פעמים בשבוע בספורט.
אני אוהבת לרקוד ובעיקר לעשות כיף!
אני אוהבת "לגרור" את אמא שלי לתל אביב,
והכי הכי אוהבת לישון...אל תעירו אותי!!!
חוויה משנת מצוות:
אהבתי את משימת ה"הישרדות",
הלכנו לבד בחושך ,בנינו אוהלים,
הכנו לעצמנו את האוכל והיה לי כיף.
חברים מספרים עלי:
"ישנה יותר מידי"
"נטע חברה טובה"
"אוהבת לעזור תמיד"
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קידוש כנרתי לשבת
אביב סטולר
כנרת ,יוני 2017
בָ רּוְך אַׁ תָ ה ה' ,אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם,
אֲשֶ ר קִ ְדשָ נּו בְ ִמצְ ֹותָ יו וְ צִ ּוָנּו
לְ הַׁ ְדלִ יק נֵר שֶ ל שַׁ בָ ת.

יום יום טורח ועומל
"אדם חוזר וקציר יומו צנוע הוא ודל
ועל גבו צרות החול עומסות לו כמגדל".
הגיע יום שבת ,יום המנוחה והנחלה.
בָ רּוְך אַׁ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם,
כל השבוע אנו עסוקים,
בורא פְ ִרי הַׁ ֶגפֶן.
ֵ
מתרוצצים ,עובדים ,לומדים,
אוהבים ,רבים ומטפלים בילדים,
בָ רּוְך אַׁ תָ ה ה' ,אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם,
מחליטים החלטות הרות גורל
הַׁ מֹוצִ יא לֶחֶ ם ִמן הָ אָ ֶרץ.
הנוגעות לקהילתנו ,דוהרים מדי יום
לכל מלאכתנו באשר היא,
מחכים בקוצר רוח
ליום המיוחל שבו יש תחושה
של חופש באוויר ,רגיעה ושלווה.
מי ייתן והאל ישמור על כל אחד ואחד
בקהילתנו ויראה לו את הדרך הנכונה לו.
שנצליח להבין אחד את השני ,לאהוב ולחיות
יחד בשלווה ואהבה.
שנדע להתפשר ובעיקר
להגיע להחלטות הנכונות.
שיהיה שלום על כל בני ישראל
ותושבי התבל.
ברוך אתה ה' שקידשנו במצוותו
והנחיל לנו את השבת
שבה אנו שובתים
מכל מלאכה.
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אלון כנרתי
תאריך לידה27.8.2004 :
פירוש השם :מקור השם
הוא מהתנ"ך.
סוג של עץ גבוה
ומרשים.

תחביבים:
אני מתאמן שלוש פעמים בשבוע
בהפועל עמק הירדן בכדורגל.
במגרש אני בתפקיד ,מגן ימיני.
אני אוהד שרוף של מכבי תל אביב בכדורגל!

חוויה משנת מצוות:
עשו לנו "השבעה" ,זחלנו ברפת בזוגות-
התלכלכנו ,השפילו אותנו ו"התעללו" בנו.
היה כיף במשימות למרות הגועל.
חברים מספרים עלי:
"מצחיק ויש לו יציאות טובות"
"טוב בכדורגל"
"הדוגמן הבא של "מאניאק-ג'ינס"
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אנא בכח
מיוחס לרבי נחוניא בן הקנה ,לחן :עובדיה חממה
רּורה
אָ נָא בְ כֹ חַׁ גְ ֻּדַַּׁת יְ ִמי ֶנ ְ ָ תַׁ ִתיר צְ ָ
נֹורא
קַׁ בֵ ל ִרנַׁת עַׁ מֶ ְ ָ שַׁ גְ בֵ נּו טַׁ ה ֲֵרנּו ָ
דֹורשֵ י יִ חּודֶ ְ ָ כְ בָ בַׁ ת שָ ְמ ֵרם
נָא גִ בֹור ְ
בָ ְרכֵם טַׁ ה ֲֵרם ַׁרחֲמֵ י צִ ְדקָ תֶ  ָ תָ ִמיד ג ְָמלֵם
ח ֲִסין קָ דֹוש בְ רֹוב טּובְ  ָ נַׁהֵ ל עֲדָ תֶ  ָ
יָחִ יד גֵאֶ ה לְ עַׁ ְמ ָ פְ נֵה זֹוכְ ֵרי קְ דֻּשָ תֶ  ָ

ּושמַׁ ע צַׁ עֲקָ תֵ נּו יֹודֵ ַׁע תַׁ עֲלּומֹות
שַׁ וְ עָתֵ נּו קַׁ בֵ ל ְ

שבת
מילים :שמואל בס
לחן :יואל וולבה
עֹוד ְמעַׁט י ֵֵרד אֵ לֵינּו
יֹום שַׁ בָ ת הַׁ טֹוב.
לִ כְ בֹודֹו תָ כִ ין ִאמֵ נּו
מַׁ ְטעַׁ ִמים לָרֹ ב.

אַׁ ְך נַׁפְ ִסיק פֹ ה לִ מּודֵ ינּו,
הַׁ בַׁ יְ תָ ה נְ מַׁ הֵ ר.
נִ ְתקַׁ דֵ ש לְ שַׁ בָ תֵ נּו
בִ פְ ָרחִ ים ּובְ נֵר.

בֹואי הַׁ בְ רּוכָה,
בֹואיִ ,
ִ
יֹום שַׁ בָ ת ,יֹום ְמנּוחָ ה!
בֹואי נָא ,הַׁ מַׁ לְ כָה !
בֹואי נָאִ ,
ִ

בֹואי הַׁ בְ רּוכָה,
בֹואיִ ,
ִ
יֹום שַׁ בָ ת ,יֹום ְמנּוחָ ה!
בֹואי נָא ,הַׁ מַׁ לְ כָה!
בֹואי נָאִ ,
ִ
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אמה ריווס
תאריך לידה2.3.2004 :
פירוש השם :אמא,
אם אלוהים ,אוניברסלי,
אינסופי ,שלם.

תחביבים:
אני אוהבת התעמלות מכשירים,
מגיל  7אני בחוג בבית בנדל,
מבלה שם הרבה שעות בשבוע.
אוהבת לרקוד ,לשיר ולעשות המון ספורט.
חוויה משנת מצוות:
עברנו השבעה והחוויה שהכי זכרתי היא שהיינו
צריכים לאסוף "קקי של פרות" לתוך דלי עם הידיים.

חברים מספרים עלי:
"הבית השני שלה הוא בית בנדל"
"שקטה רק בכאילו"
"מלכת התירוצים"
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אדון עולם
מיוחס לר' שלמה אבן גבירול ,לחן :עוזי חיטמן
אֲדֹון עֹולָם אֲ שֶ ר מָ לְַׁך .בְ טֶ ֶרם כָל יְ צִ יר נִ בְ ָרא:
לְ עֵת ַׁנעֲשָ ה בְ חֶ פְ צֹו כֹ ל .אֲ זַׁי מֶ לְֶך ְשמֹו נִ קְ ָרא:
נֹורא:
וְ אַׁ ח ֲֵרי כִ כְ לֹות הַׁ כֹ ל .לְ בַׁ דֹו יִ ְמֹלְך ָ
וְ הּוא הָ יָה וְ הּוא הֹ וֶה .וְ הּוא יִ הְ יֶה בְ ִתפְ אָ ָרה:
וְ הּוא אֶ חָ ד וְ אֵ ין שֵ נִ י .לְ הַׁ ְמ ִשיל לֹו לְ הַׁ חְ בִ ָירה:
אשית בְ לִ י תַׁ כְ לִ ית .וְ לֹו הָ עֹ ז וְ הַׁ ִמ ְש ָרה:
בְ לִ י ֵר ִ
וְ הּוא אֵ לִ י וְ חַׁ י גֹואֲ לִ י .וְ צּור חֶ בְ לִ י בְ עֵת צָ ָרה:
כֹוסי בְ יֹום אֶ קְ ָרא:
וְ הּוא נִ ִסי ּומָ נֹוס לִ יְ .מנָת ִ
בְ יָדֹו אַׁ פְ קִ יד רּוחִ י .בְ עֵ ת ִאישָ ן וְ אָ עִ ָירה:
וְ עִ ם רּוחִ י גְ וִ י ִָתי .ה' לִ י וְ ל ֹא ִא ָירא:
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יני לנואל
תאריך לידה27.7.2004 :
פירוש השם:
בהירה ,לבנה

תחביבים:
אני אוהבת לצייר בשעות הפנאי.
מציירת כמעט על הכל חוץ מדפים.
אני מתנדבת בגן חיות ,פעם בשבוע,
עוזרת לצוות ודואגת לחיות.
חוויה משנת מצוות:
היינו בטיול של יומיים.
ניווטנו ברכבים והתארחנו בקיבוץ סאסא.
היה לי כיף לישון עם החברים מחוץ לבית.

חברים מספרים עלי:
"מציירת טוב"
"אוהבת לעזור לחיות"
"נדיבה ואוהבת לעזור"
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ברכת הילדים
שבת שלום לכולם ותודה שבאתם.
ישבנו וחשבנו איך נוכל לספר לכם מה עברנו במשך השנה .
חווינו ,צחקנו ,למדנו ,לא וויתרנו אבל הכי חשוב לעולם לא נפרדו.
בטיול של יומיים עם "וויז" שלא עובד או סדנה עם ההורים
שנמשכה  4שעות.
בהישרדות ,עם שומר שנראה כמו "זומבי" או בהשבעה,
בזחילה בקקי של פרות .
במשימה של הקיבוץ ,למדנו דבר או שניים על כנרת של פעם
והיום.

בקיצור ובלי הרבה "חפירות" עברנו שנה ואיך נקרא לה....מעניינת.
אז תודה לכל מי שעזר לנו במהלך הדרך -להורים ,לחברים
ולמדריכים.
בשנה זאת למדנו לקחת אחריות על המעשים שלנו
התבגרנו והתאפקנו לא לבכות ,למרות שזה ממש קשה
הבנו איך זה להיות בוגר ,שמצפים ממך ליותר ,למדנו לקבל
החלטות
ותכל'ס אחרי כל זה עדיף להישאר קטן.
"אז זה הזמן למצוא בפנים את הכוח  ,לגלות הכל ללמוד איך
לפרוח"
אז נראה לי "שחפרנו" יותר מידי ...במילה אחת  -תודה
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מעיין רוכברג
תאריך לידה16.3.2004 :
פירוש השם :מקור מים
הנובע מן האדמה.

תחביבים:
אני אוהבת לרקוד ,אני בחוג היפ-הופ
במרכז למוזיקה ומחול.
אני אוהבת לעשות ספורט ,אני אוהבת לישון
הרבה ואני אומרת "שאני צריכה לגדול ולצמוח".
אני אוהבת לשמוע מוזיקה
ובעיקר את שלמה ארצי והתקווה .6
חוויה משנת מצוות:
יצאנו למשימת הישרדות בה הלכנו מחוף
"צינברי" לחוף "ירדן כנרת".
בדרך עברנו משימות קבוצתיות רבות שהגענו
היה עלינו לבנות אוהלים ולהכין בעצמנו
ארוחת ערב .היה כיף!
חברים מספרים עלי:
"חברה טובה ועוזרת הרבה"
"ישנה הרבה מאוד"
"תמיד כיף להיות איתה"
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ירין יצחקי
תאריך לידה30.8.2004 :
פירוש השם :מקור השם ירין
הוא מעולם המוסיקה .ישיר,
יזמר.

תחביבים:
אני בחוג כדורגל בהפועל עמק הירדן.
בתפקיד מגן .מתאמן  3פעמים בשבוע.
אוהב ומשקיע ונהנה במשחקים מול קבוצות אחרות.
אני אוהב לשיר והזמר האהוב עלי הוא אייל גולן.
חוויה משנת מצוות:
הינו במשימת הישרדות והיה כיף.
וגם היינו בטיול של יומיים,
שאבא שלי ליווה אותנו והיה כיף!
חברים מספרים עלי:
"הכי חופר שבעולם"
"עם אנרגיות שלא נגמרות אף פעם"
"מותק של ילד"
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ִׁש ַירת הָ עֲשָ ִׁבים
דַׁ ע לְ  ָ
שֶ כָל רֹועֶ ה וְ רֹועֶ ה,
יֵש לֹו נִ גּון ְמיֻּחָ ד
ִמשֶ ַֹּו.
דַׁ ע לְ  ָ
שֶ כָל עֵ שֶ ב וְ עֵ שֶ ב
יֵש לֹו ִש ָירה ְמיֻּחֶ דֶ ת
ִמשֶ ַֹּו,
ּומ ִש ַׁירת הָ עֲשָ בִ ים
ִ
ַׁנעֲשֶ ה נִ גּון שֶ ל רֹועֶ ה.
כַׁמָ ה יָפֶ ה,
כַׁמָ ה ָי ֶפה וְ נָאֶ ה,
שֹומעִ ים הַׁ ִש ָירה שֶ ַָּהֶ ם;
כְ שֶ ְ
טֹוב ְמאֹ ד
לְ הִ ְתפַׁ ֵַּל בֵ ינֵיהֶ ם
ּובְ יִ ְראָ ה ַׁלעֲבֹוד אֶ ת הַׁ שֵ ם,
ּומ ִש ַׁירת הָ עֲשָ בִ ים
ִ
ּומ ְשתֹוקֵ ק.
ִמ ְתמַׁ ֵַּא הַׁ ֵַּב ִ
ּוכְ שֶ הַׁ ֵַּב
עֹורר
ִמן הַׁ ִש ָירה ִמ ְת ֵ
ּומ ְשתֹוקֵ ק אֶ ל אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל;
ִ
אֹור גָדֹול
אֲ זַׁי נִ ְמשַׁ ְך וְ הֹולְֵך
ִמקְ דֻּשָ תָ ה שֶ ל הָ אָ ֶרץ
ָעלָיו,
ּומ ִש ַׁירת הָ עֲשָ בִ ים
ִ
ַׁנעֲשֶ ה נִ גּון
שֶ ל הַׁ ֵַּב.
נעמי שמר ,ע"פ רבי נחמן מברסלב
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נטע גפן-פלקון
תאריך לידה7.3.2004 :
פירוש השם :מקורו
של השם נטע הוא בתנ"ך,
שתיל ,נטיעה.

תחביבים:
אני בחוג ימי ,מתאמן כארבע וחצי שנים,
חותר בקיאק אולימפי ומתחרה בתחרויות.
אני גולש רוח ,ומתפקד כאחד האחראים בחוף.

חוויה משנת מצוות:
יום הצילומים היה כיף ,אני אוהב את הקטע
של להצטלם ,יצאו תמונות יפות לי ולשאר החבר'ה.
חברים מספרים עלי:
"טוב בקיאקים"
"הכי חכם בכיתה"
"אוהב לעזור"
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מי האיש
ִמי הָ ִאיש הֶ חָ פֵץ חַׁ יִ ים אֹ הֵ ב י ִָמים לִ ְראֹות טֹוב
ּושפָתֶ י ָ ִמדַׁ בֵ ר ִמ ְרמָ ה
נְ צֹ ר לְ שֹונְ  ָ מֵ ָרע ְ
סּור מֵ ָרע ַׁועֲשֵ ה טֹוב בַׁ קֵ ש שָ לֹום וְ ָר ְדפֵהּו.
תהילים לד ,יג-טו

פרשת השבוע
פרשת קרח
"כָל מַׁ חֲלֹוקֶ ת שֶ הִ יא לְ שֵ ם שָ מַׁ יִ ם ,סֹופָ ּה לְ הִ ְתקַׁ יֵם.
וְ שֶ אֵ ינָּה לְ שֵ ם שָ מַׁ יִ ם ,אֵ ין סֹופָ ּה לְ הִ ְתקַׁ יֵם .אֵ יזֹו
הִ יא מַׁ חֲלֹוקֶ ת שֶ הִ יא לְ שֵ ם שָ מַׁ יִ ם ,זֹו מַׁ חֲלֹוקֶ ת הִ ֵַּל
וְ שַׁ מַׁ אי .וְ שֶ אֵ ינָּה לְ שֵ ם שָ מַׁ יִ ם ,זֹו מַׁ חֲלֹוקֶ ת קֹ ַׁרח
וְ כָל עֲדָ תֹו" (פרק ה' משנה יז)
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רן סטולר
תאריך לידה21.10.2003 :
פירוש השם :שמחה,
צהלה ,שירה וזמרה.

תחביבים:
אני אוהב ספורט .אני מנגן בגיטרה כבר שנה,
לומד לבד אקורדים ומתאמן עם עצמי
בחדר שלי.
חוויה משנת מצוות:
יצאנו לטיול של יומיים .ניווטנו ברכבים והגענו
להתארח בקיבוץ סאסא.
גיליתי שיש קיבוץ יותר "טחון" מדגניה!

חברים מספרים עלי:
"יש לו את הבדיחות הכי טובות"
"תמיד שמח וברוח שטות"
"גבוה יתר על המידה"
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ברכת ההורים-
לילדי כיתה ז' היקרים שפע ברכות:
בתחילת השנה ישבנו ההורים והצוות וחשבנו כיצד אנו רוצים לציין את
שנת המצוות עבור ילדינו.
חשוב היה לנו ששנה זו תהיה משמעותית ,מעניינת ומגוונת עבורכם.
בנוסף ,רצינו שתתנסו בעצמאות ,תראו ותכירו אותנו ואתכם בעיניים
של בוגרים.
שנה זו התחילה עם ה"השבעה" שהכינו עבורכם ילדי כיתה ח' -
כניסה לשנת המצוות .קצת סבלתם ,התחשלתם ועברתם זאת בגבורה.
לאחר מכן נחשפתם והכרתם פעילויות שונות בקיבוץ כפי שהיו פעם
וכפי שמתקיימות כיום.
תחילה סיירתם עם אלכס קפלן במטע הבננות  ,המשכתם לשיעור
עם שלומית אופיר בכיתה ולסיום ביקרתם בגלריה של דובי סדן.
כמה חשוב להיחשף ליצירה מקומית.
התנסיתם ביום "הישרדות" ,בו פעלתם כקבוצה עצמאית במשימות שונות-
עברתם חוויה מעצימה כקבוצה וכיחידים.
בהמשך יצאתם לטיול של יומיים במהלכו הכרתם ולמדתם על האזור
והסביבה בה אנו גרים .ניווטתם ,צחקתם ,וביליתם זמן איכות כקבוצה.
ובין לבין קיימתם שפע פעילויות ושיחות שונות ,כמו סדנת הורים וילדים,
סדנת צילום והקלטת שיר סיום ,אשר הביאו אתכם לסיום השנה עם זיכרון
של חוויות רבות.
והיום אנו מסכמים שנה זו בקבלת שבת המשתפת את הקהילה כולה
בתהליך שעברתם.
אז לכם ילדים יקרים:
מקווים שתמצאו את הדרך המתאימה לכל אחד ואחת מכם ולקבוצה כולה.
שתדעו עצמאות ,אך גם שיתוף פעולה ועזרה הדדית.
שתוכלו למצוא את העניין שלכם בקיבוץ המתחדש.
שתלמדו לפעול למענכם ולמען החברה שלכם.
שתמצאו תחומי עניין אישיים וקבוצתיים.
ואנו שתמיד מלווים באהבה ובביטחון ביכולתכם ,מאחלים לכם הרבה הצלחה.
ולכם ,רוית ותלי המדריכות וירון מנהל החינוך החברתי ,שהובלתם את התהליך
בשיתוף והנחיה של איתמר לפיד מהתכנית "כזה ראה וחדש" של
התנועה הקיבוצית .תוך השקעת מחשבה ועבודה רבה ומעמיקה .מודים אנו ,על
התכנון וההפקה ,גיוס ההורים והעשייה שאפשרו ויצרו שנה מיוחדת זו,
מלאת חווית ,מגוונת ומשמעותית.
אנו מודים לכם מעריכים ומוקירים ,תודה מכל הלב.
באהבה הורי ילדי כיתה ז' – תשע"ז.
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נועה בר
תאריך לידה27.9.2004 :
פירוש השם :נועה היא דמות
מהתנ"ך ,אחת מחמשת
בנות צלפחד.

תחביבים:
אני אוהבת לרקוד ,להתאפר ולעשות "שופינג".
אוהבת לעשות פוזות למצלמה.אני עוזרת
לאמא שלי במטבח ,אוהבת לאפות ולבשל.

חוויה משנת מצוות:
היה לנו יום צילומים עם צלמת מקצועית.
היינו צריכים להצטלם הרבה.
ויצאו תמונות יפות לכל אחד.

חברים מספרים עלי:
"היא חיה בסרט שהיא נועה קירל"
"תמיד מרימה את המצב-רוח"
"מכל דבר נבהלת"
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ניגונים
מלים :פניה ברגשטיין ,לחן :דוד זהבי
ְשתַׁ לְ תֶ ם נִ גּונִ ים בִ יִ ,א ִמי וְ אָ בִ י,
ְמֹורים ְשכּוחִ ים.
נִ גּונִ ים ִמז ִ
ג ְַׁרעִ ינִ ים; ג ְַׁרעִ ינִ ים נְ שָ אָ ם לְ בָ בִ י–
צֹומחִ ים.
עַׁתָ ה הֵ ם עֹולִ ים וְ ְ
עַׁתָ ה הֵ ם שֹולְ חִ ים פ ֹארֹות בְ דָ ִמי,
עֹורקַׁ י ְשלּובִ ים,
שָ ְרשֵ יהֶ ם בְ ְ
נִ גּונֶי ָ ,אָ בִ י ,וְ ִש ַׁיריִ ְך ִא ִמי,
ֵעֹורים וְ שָ בִ ים.
בְ דָ פְ קִ י נ ִ
עַׁר ִשי הָ ָרחֹוק
הִ נֵה אַׁ אֲ זִין ִשיר ְ
הִ בִ יעַׁ פִ י אֵ ם אֱ לֵי בַׁ ת.
ּושחֹוק
הִ נֵה לִ י ִתזְהַׁ ְרנָה בְ דֶ מַׁ ע ְ
"אֵ יכָה" ּוז ְִמירֹות שֶ ל שַׁ בָ ת.
כָל הֶ גֶה יִ תַׁ ם וְ כָל צְ לִ יל יֵאָ לֵם
בִ י קֹולְ כֶם הָ ָרחֹוק כִ י יֵהֹום.
עֵ ינַׁי אֶ עֱצֹ ם ַׁוה ֲֵרינִ י ִא ְתכֶם
מֵ עַׁל לְ חֶ ְשכַׁת הַׁ ְתהֹום.
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"בכל משברי שפקדוני לאורך הדרך –
דבר אחד לא נשבר.
לא חדלתי להיות אדם מאמין.
אף בגדול שבשברוני לא נתמוטטה אדמת אמונתי.
אמונה  -מרכזה העבודה ,נשמתה  -תפילה .
אין שירה אמיתית ,שאינה בבחינת תפילה(.)...
זהו דבר יהודי ,היותר ייחודי שביהדות,
להיות אחד ממניין.
לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי ,והאחד לתשעה.
אפשר שזה הדבר המשמעותי ביותר שביהדות.
ואין דבר יותר ייחודי ויהודי בתנועה זו בה חונכתי.
תפילתי תמיד להיות אחד מכולם,
שמילותי הטובות תצטרפנה למלים שממלמל הציבור.
גם הקרוב לתיבה,
הוא "העובר לפני התיבה"  -ולא יותר.
אין משמעות לחיים אם הם לעצמם.
רק בזיקתם אל ההווייה ,אל המלים שבאו עדיך,
ובאים מרחוק לקראתך ,יש משמעות לעמידה.
אחד  -אבל אחד בציבור.
אבא קובנר /על הגשר הצר
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