
שנה טובה עם בריאות איתנה 
ישראל בית  ופרנסה טובה לכל 

May this year be filled with good health and 
prosperity for you and Am Israel



- קורונה הכוח שבתשובה 
רימון  יוסף צבי  הרב 

ולעשות מעשים טובים  יותר  בתחילת השנה אנו מנסים להתנהג בצורה טובה 
ישנם דברים שנראה  אין כאן רמאות? הרי  אין רק הונאה? האם  יותר. האם 

ייתכן שהנסיון לעשות דברים שבדרך כלל  נוכל לעשות כל השנה?  מראש שלא 
כוחותינו  נועדו לכך שננסה לגלות את  נובע מכך, שהימים הנוראים  לא עושים 

ויכולתינו. 

כיוון משמעותי בעניין  לנו  (דברים) מביא משל היכול לתת  הבעל שם טוב 
ואנשים  זה, מספר הבעל שם טוב על ארמון הנוצץ למרחקים,  התשובה. במשל 

ומכשולים רבים. לאחר  ישנן חומות רבות  רבים מנסים להגיע לארמון. אולם, 
ודברים  ודובים  רואים אריות  שאנשים הצליחו לעבור חומה אחת, הרי שהם 
והצליח  וללכת. מי שהמשיך  ואנשים נרתעים מלהמשיך  נוספים,  מבהילים 

יותר. רק  וחומה גבוהה  יותר  לעבור את החומה הבאה, מגלה חיות מפחידות 
והאריות היו באחיזת עיניים, היו  בסוף מי שמגיע לארמון, רואה שכל החומות 

ודובים  אין אריות  ובאמת  אין חומות,  והוא רואה שבאמת  ("וירטואליות")  דמיוניות 
ופרדסים. גינות  אלא 

 
כך  כל  והנמשל: אדם מפחד להשתנות, מפחד לעשות תשובה. התשובה נראית 
ואת המכשולים,  רחוקה ממנו. אולם, לאחר שאדם מצליח לעבור את החומות 

רואה,  לו. פתאום הוא  כיצד מצבו הנוכחי כל כך מתאים  רואה  פתאום הוא 
שהמכשולים שראה קודם אינם אלא "אחיזת עיניים". פתאום הוא רואה שהמצב 
ודווקא המצב הנוכחי כל כך טוב,  לו כלל,  בו, לא היה מתאים  הקודם שהיה נתון 

וכל כך שייך אליו.  כל כך מתאים 

וייתכן, שבתחילת השנה אדם מנסה הכל; מנסה לתקן הכל, מנסה להשתפר 
ייתכן  גדולה עבורו. אולם,  זו אכן  ייתכן שעוצמה  ומנסה להתעלות בכל.  בכל 

יגלה שדברים  כוחות חדשים, הוא  יגלה  כוחותיו הוא  ניסוי  בהחלט שלאחר 
יגלה  לו שאינם שייכים אליו, באמת כל כך שייכים אליו, הוא  שהיה ברור 

ושייך.  לו כל כך רחוק, באמת כל כך קרוב  שהארמון שהיה נראה 

גדולות מהקורונה. כל העולם נמצא בחשש  אנשים נמצאים כעת בחששות 
מהקורונה. מליונים חולים, מאות אלפים מתו. מצב מסובך.

יש עסקים שהפסיקו  אולם, מעבר לכך מדאיג אנשים רבים עניין הפרנסה. 
או  יש אנשים רבים שפוטרו  יש עסקים שעבודתם הצטמצמה מאוד,  לעבוד, 

יחזרו. מה עושים?  והאם  יחזרו  יודעים מתי  ואינם  שיצאו לחופשה 

גדול מפני בעיית התעסוקה, עמדנו בישראל לפני  במציאות דומה, של חשש 
חמש עשרה שנה, לאחר העקירה של היהודים מגוש קטיף. ראיתי את המציאות 
גוש קטיף. ראיתי את הבעיה העצומה שלהם בכך שלרבים  העגומה של תושבי 

אין עבודה.  מאוד 

כוחות לעשות גם דברים שאנו  נותן  כוחות חדשים,  ב"ה הקב"ה עוזר לגלות 
3,000 אנשים לעבודה,  חושבים שאיננו מסוגלים אליהם. ב"ה הצלחנו להשיב 

כיצד  כוחות חדשים אצל אנשים מדהימים. ראינו,  280 עסקים. לגלות  להקים 
יצליחו לעולם להשתקם, הצליחו לעשות מהלך חדש,  אנשים שחשבו שלא 
וחדשים. בשנים האחרונות הצלחנו לעזור לקהילה  ולהגיע למחוזות טובים 
ולאלפי חיילים (ממשפחות  (בלימודי אקדמיה בסיעוד – אחיות),  האתיופית 

כוחות חדשים, להצליח במקום  ניתן לגלות  כיצד  כולם, ראינו,  מצוקה). אצל 
שהיה נראה שאין סיכוי.

כך גם בקורונה. הקשיים לא פשוטים, אולם אנו מאמינים שה' מוליך את העולם 
ולהצליח  כוחות חדשים  כולם לגלות  יצליחו  יותר. אני מאמין שבע"ה  למקום טוב 

בהצלחות חדשות שלא היו מגיעים אליהם ללא הקורונה. 

נזכה  ולסייע לאחרים לזהות את הכוחות שלהם. בע"ה  כוחות  – לגלות  תפקידנו 
כוחות  ובמשפחתנו, לגלות  ישראל, טוב בעולם, טוב בעצמנו  לראות טוב בעם 

יותר.  ולהפוך את העולם לטוב  טובים 



ומתוקה יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה 

May it be God ’ s will that we will be 
blessed with a good and sweet year 

Pomegranate

יהי רצון מלפניך ה׳ א-להינו
וא-להי אבותנו

כרימון זכויותינו  שתרבה 

Apple and Honey

ברוך אתה ה׳ א-להינו
מלך העולם בורא פרי העץ

יהי רצון מלפניך ה׳ א-להינו
וא-להי אבותנו שתחדש עלינו

ומתוקה שנה טוב 

Carrot

יהי רצון מלפניך ה׳ א-להינו
וא-להי אבותינו

דיננו גזר  רוע  שתעביר 
ושתגזור עלינו שנה טובה

Pumpkin

ברוך אתה ה׳ א-להינו
מלך העולם בורא פרי האדמה

יהי רצון מלפניך ה׳ א-להינו
וא-להי אבותנו

דיננו גזר  רוע  שתקרע 
זכויותנו וייקראו לפניך 

Leek

יהי רצון מלפניך ה׳ א-להינו
אויבנו וא-להי אבותינו שיכרתו 

וכל מבקשי רעת ושונאינו 

Beet

יהי רצון מלפניך ה׳ א-להינו
אויבינו וא-להי אבותינו שיסתלקו 

וכל מבקשי רעתנו ושונאינו 

Fish Head

יהי רצון מלפניך ה׳ א-להינו
וא-להי אבותינו

לזנב ולא  שנהיה לראש 

Date

יהי רצון מלפניך ה׳ א-להינו
ואויבנו וא-להי אבותנו שיתמו שונאינו 

Beans

יהי רצון מלפניך ה׳ א-להינו                                           
כרוביא זויותנו  וא-להי אבותינו שירבו 



מצאו את סימני החג
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