
 
 
 
 
 
 
 

 בס"ד טבת ה'תשפ"ג 

 
 קהילה יקרה ואהובה, 

 
 א. 

מקווה שחג החנוכה עבר על כולם בבריאות ובשמחה. אנחנו מתחילים כעת את החצי השני של שגרת החורף. אנחנו  
 מקווים ומתפללים שזאת תהיה תקופה טובה בכל התחומים לעם ישראל, ולכל אחד ואחת. 

ם, שמגשימים חלום  ברוך ה' הקהילה שלנו שהיא בת ח"י שנים ממשיכה לגדול, בעיקר על ידי משפחות של עולים חדשי
של דורות, ועולים לארץ ישראל שבה זכה העם היהודי להקים מדינה, לאחר קרוב לאלפיים שנות גלות. בפני מדינת ישראל 

 עומדים אתגרים רבים. כולנו מתפללים ופועלים למען הצלחת המדינה האהובה לנו. 

הן אתגרים רוחניים נפשיים והן אתגרים חומריים   גם לכל אחד ואחת מאיתנו הקב"ה נתן סוגים שונים של אתגרים בחיים, 
  וגשמיים. כולנו מתמודדים עם האתגרים, לפעמים בצורה מוצלחת יותר ולפעמים בצורה מוצלחת פחות.

האמונה בהקב"ה היא המפתח ליכולת שלנו לצמוח במסע החיים שלנו. האמונה שיש את ריבונו של עולם שמנהל את  
מתאימה לנו, נותנת משמעות לכול מה שעובר עלינו. ככול שנגדל בתוכנו את האמונה יותר, מסע חיינו בדרך המדויקת וה

  כך נצליח לחיות את החיים בשמחה גדולה יותר.

בצורה קלה    יחד עם זאת, קשה מאוד להתמודד עם כל אתגרי החיים לבד. הקהילה נותנת לנו כוח להתמודד עם האתגרים
  תמיכה.יותר. קהילה היא מקור של חוסן ו

כרב הקהילה, אני ממש רואה זאת יום יום לנגד עיני, ואני בטוח שרבים חשים את אותה הרגשה, שברוך ה' זכינו 
שהקהילה שלנו היא קהילה תומכת ומחבקת, הן בשעות של שמחה, והן חלילה בעת צרה. זכינו להקים קהילה שיש בה  

התקדם, ואנו צריכים להמשיך ולפתח את הרגישות שלנו כלפי  אהבה, אחווה וערבות הדדית. כמובן, שתמיד יש עוד מה ל
  אחרים עוד ועוד.

 
  ב.

בשנים האחרונות אני לומד, בתמיכת בית הכנסת, נושאים שונים שרלוונטיים לבני ובנות הקהילה. בעבר למדתי נושאים  
של אימון לרווקים ורווקות לקראת  של אימון, יעוץ זוגי, טיפול מיני ועוד נושאים קהילתיים. השנה אני לומד את הנושא

חתונה. הלימודים כוללים ייעוץ וליווי בכל מה שקשור לרצון להתחתן, מציאת מועמדים מתאימים, התנהלות בדייטים, 
 קשיים בהחלטה ועוד. 

 בשמחה רבה אשמח להיפגש בנושאים אלו עם כל מי שמעוניין. 

 בכול ממה שאנחנו יכולים. וכמובן, גם בכל נושא אחר טלי ואני תמיד נשמח לעזור 

 
 המשך חורף ושנה בריאים שמחים ומוצלחים לכולנו! 

 שלמה סובול 



BS”D Tevet 5783 

Dear Community 

 
A. 

I hope everyone had a healthy and happy Hanukkah holiday. We are now starting the second half of the 
winter. We hope and pray that this will be a good time in every way for Klal Yisrael and for each and 
every one of us. 
 
Baruch Hashem, our community is 18 years old, and continues to grow, mainly by families of new 
immigrants who fulfill the dream of generations, and immigrate to the Land of Israel where the Jewish 
people have been able to establish a state after nearly two thousand years of exile. The State of Israel 
faces many challenges. Everyone davens and does what they can for the success of our beloved country. 

Hashem has also given each and every one of us different types of challenges in our lives, whether 
spiritual and mental, or physical and material. We all face these challenges and sometimes we are more 
successful in overcoming them, while other times we are less successful. 

Our faith in Hashem is the key to our ability to grow in our life's journey. The belief that there is a single 
Master of the Universe who directs our life's journey in the exact way that suits us, gives meaning to 
everything that we experience. The more faith we have, the happier we will go through this journey in 
life. 

At the same time, it is very difficult to face all of life alone. Our community gives us strength to face the 
challenges more easily.  Community is a source of resilience and support. 

As the Rav of the community, I literally see this every day before my eyes, and I am sure that many feel 
the same feeling, that Baruch Hashem, we have been blessed that our community is supportive and 
embracing, both in times of joy, and, G-d forbid, in times of trouble. We have been privileged to 
establish such a loving, welcoming and caring community.  Of course, there is always more for us to 
advance, and we need to continue to develop our sensitivity towards others and more and more. 

 
B. 

In recent years I have been studying, with the support of the shul, various topics that are relevant to the 
men and women of the community. In the past I studied subjects of training, couple counseling, sex 
therapy and other community subjects. This year I am studying the topic of advising single young men 
and women for marriage. This training has included everything from discussing the desire to get 
married, finding suitable matches, dating, difficult decision-making and more.  

I would be very happy to meet on these topics with anyone who is interested. 

As is always the case, Tali and I are always happy to discuss any topic with any members of our 
community, and help in any way we can. 

 
Have a healthy, happy and successful winter and year for all of us! 

Shlomo Sobol 
 


