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ב"ה ח' אייר תשע"ז

אחרי מות  -קדושים

"דבר אל כל עדת בני ישראל".
בשונה מכל הפתיחות שבתורה ,פרשת קדושים פותחת בלשון מיוחדת" -דבר אל כל עדת בני ישראל" ,הוראה
מיוחדת –"כל עדת בנ"י"  ,לא "דבר אל בנ"י כפי שאנו מכירים.
חז"ל הרגישו בכך ,ורש"י מלמדנו"-מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל ,מפני שרוב גופי תורה תלויין בה" .כלומר-
פרשה זו מרובה ועמוסה בהנחיות יום יומיות חשובות ביותר ולכן יש לאומרה בהקהל .דברי רש"י אלה יוצרים
דרוג בין קטעי התורה השונים ,כלומר -יש חלקים יותר חשובים ופחות חשובים.
אך אולי ניתן לראות בדברי רש"י כוונה נוספת .יכול אדם לקבוע קריטריונים לקדושה ,להקפיד הקפדות יתרות
ולהנהיג את עצמו ואת החברה בה הוא חי ,בהנהגות של קדושה .מלמדת אותנו התורה ,שקדושה אינה נחלת
האדם הפרטי ,קדושה נמדדת בציבור .לומר לך ,אינך יכול לקבוע ערכי קדושה אלא בהתייחסות ובמבט ציבורי.
אדם המרומם את עצמו ,הינה תופעה מבורכת ,אך נקודת המבט צריכה להיות איך גורמים לציבור להיות קדוש.
לכן דווקא פרשה זו נאמרה בהקהל ,כיוון שכל ענינה הוא ליצור את קדושת המחנה כולו ולא את קדושת היחיד
בלבד .משימתנו היא ליצור ציבור ששואף לקדושה ,ציבור שרוצה עולם ערכי ורוחני.
היהדות איננה דוגלת בנזירים ,באנשים בודדים שיתבודדו ויקמו את עצמם ללא כל התיחסות לציבור ממנו באו.
דווקא אחרי יום העצמאות ,בו באה לידי ביטוי לאומיותנו ,נדרשים אנו לבחון את עצמנו בעיניים ציבוריות ולא
רק פרטיות.
שבת שלום ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:30 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:25בבית משפחת באום נתי ושירה.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי לאחר תפילת ערבית.

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,19:17ערבית .19:46

כניסת השבת19:02 :

יציאת השבת20:05 :

מועצה איזורית חבל יבנה
מרוץ חבל יבנה ה ,3-לזכר הנופלים אי"ה ביום ראשון ,י"ח באייר ( )14/5/17בין השעות  16:00עד .19:30
התכנסות גבעת וושינגטון מצורף הקישור לאתר. http://h-yavne.sportweb.co.il:
גם השנה ,כבשנים קודמות אנחנו מקיימים את מרוץ חבל יבנה ביום ל"ג בעומר ,היוצא השנה ביום ראשון
ה .14.5.17-המרוץ הוא מסורת קהילתית הנמשכת משנה לשנה ,והוא אחת ההזדמנויות המיוחדות ,להיפגש
לאירוע ספורט עממי משותף של כל תושבי המועצה.
המרוץ הוא הזדמנות נהדרת לבני כל הגילאים  -מגן חובה ועד לוותיקי החבל ,לעסוק ביחד בפעילות ספורטיבית,
להינות מהפנינג מושקע וממפגש עם שכנים וחברים שלא רואים כל יום .ועוד יותר מזה ,המרוץ הוא פשוט כיף.
כיף לילדים להיות חלק מאירוע גדול ,כיף להם לרוץ ולזכות במדליה ואפילו בגביע ,כיף עם תחושת התחרות וכיף
עם תחושת ההישג.
בכל שנה אנחנו עושים מאמצים להציע לצד המרוץ גם הפנינג פעילויות מגוונות לכל המשפחה ,כולל מתקנים
מיוחדים המגיעים לחבל יבנה רק ביום זה .השנה ,בגלל הדחייה ברגע האחרון של חופשת ל"ג בעומר של מוסדות
החינוך ,נוצר קונפליקט בין יום הדלקת המדורות לבין המרוץ .המרוץ הוא אירוע המתוכנן חודשים מראש,
ומתואם עם גורמים רבים ולא ניתן היה לדחותו בהתראה כה קצרה .דחיה ארוכה יותר כבר היתה מביאה אותנו
אל תוך ימי הקיץ החמים .התלבטנו מאוד אם לקיים את המרוץ או לבטל אותו ,והחלטנו שלא שוברים מסורת,
ושאנחנו סומכים על הקהילה שלנו ,שבעבודה משותפת נצליח למצוא פתרון.
אנחנו פונים אליכם בבקשה להתאים את מועדי המדורות כך שלא יתנגשו בשעות המרוץ .המרוץ יתקיים כאמור
ב ,14.5.17-החל מהשעה  16:00ועד השעה  19:30בערב ,בגבעת וושינגטון .ניתן לקבוע את המדורות ביום אחר -
לקבוצות הגיל הצעירות יותר  -כמו יום חמישי או יום שני ,או להתחיל אותן כשחוזרים מהמרוץ בשעה .20:00
אנחנו קוראים לכולכם להירשם בעצמכם ולרשום את ילדיכם למרוץ ,באתר ,/http://h-yavne.sportweb.co.il
ומבטיחים לכם שאחרי שתזיעו כהוגן בריצה ,תבלו במתקנים ,ותאכלו איזה ארטיק קטן ,המדורה תהיה כייפית
שבעתיים.
מחכים לכולכם צוות המתנ"ס.
בקיצור ,ממשיכים את המסורת ורצים בל"ג בעומר.

קהילה
תודה לדליה בן ארצי ,ילדי שכבה ה' ,הנגנים והמארגנים את טקס יום הזיכרון לשואה והגבורה ,אשר נגע בכולנו.
תודה רבה לאירית שובל ,ילדי והורי שכבת ח' ,הקריינים והזמרים על הכנת טקס יום הזיכרון ,המכובד והמרגש.
תודה רבה לקרן גוטליב ,אדוה פלק ,הקריינים ,הזמרים ,ומדליקי המשואה על הכנת טקס המעבר אשר מידי שנה
מהווה סיפתח מכובד וחשוב לחגיגות יום העצמאות.
תודה למארגני הדגלנות המושקעת והמוצלחת!
תודה לכל השותפים הרבים בהכנת פסטיבל ערב יום העצמאות ,תודה לצוות המארגן ,על שעות העבודה הרבות
והירידה לפרטים ,תודה ליואב לנגרמן שניהל ביד רמה במשך ימים את המטבח ,ולצידו טרחו במשך שעות ,חברים
רבים .תודה לילדי שכבה ו' על קטיף הקלמנטינות לאירוע.
תודה לכל מי שעזר בהכנת הופעות הילדים ,טרח במשך שעות על הכנת האוכל ,הסידור והגשתו ,הכנת הפופקורן
והעוגות ,בארגון הפעילות והצגת הדמויות ב'חפש את הדמות' ,ארגון הסרטים ,הפעלת ריקודי העם וערב השירה
בציבור.
תודה לנוער המדהים שלנו ,בכל גילאיו ,שהיה שותף לכל צעד.
תודה לכל מי שעמד ,ארגן ,הכין ,פירק וניקה ועוד ,ועוד ,ועוד.
תודה רבה למארגני ומלווי רונדו האופניים השמח כתמיד.
הקהילה כולה הייתה שותפה מלאה לעשייה ויכולה להתגאות בתוצאה! יישר כוח!
קהילה יקרה,
השנה ,לשמחתי הרבה ,לקחתי חלק פעיל בחג העצמאות .שמחתי מאוד שיכלתי לחזור על מסורת של שנים,
שבה עשיתי את מה שאני אוהב לעשות בקהילה שלנו ,לחגוג ולשמוח ,וכמובן .....להאכיל ולאכול):-
אני רוצה להודות לצוות הנהדר שנרתם ועשה בעבודת צוות משותפת חג שמח לכולם.
תודה אחרונה אבל הכי חביבה ,ליפה שבלעדיה כל זה לא היה קורה.
באותה הזדמנות ,אני רוצה להתנצל ,אם תוך כדי תנועה פגעתי במישהו ,הכל היה מתוך כוונה טובה ,כדי שהחג
יואב לנגרמן.
הזה יעבור על הצד הטוב ביותר.
לכל מי שהיו לו אורחים במסיבת העצמאות או מי שהשאיל שולחנות/כסאות
נא לשלוח לי הודעה ב SMS-על המספר (למספר )050-5603949 -וכמובן להחזיר את הציוד מסודר למחסן.

מרפאה
ביום ראשון  07/05בין השעות  10:00 - 08:00המרפאה תהיה סגורה עקב בקרת תרופות  +ספירת מלאי במרפאה.
המרפאה תהיה פתוחה בין השעות .12:00 - 10:00
בדיקות דם
בימי שני בין השעות  09:00 - 08:00בלבד .יש להירשם לבדיקות דם בדף הרישום במרפאה.
שבוע טוב  ,שני.

מועדון ותיקים
יום ראשון -21:00 :המופע של רוחמה בן יוסף ומיה אוחנה מורנו בג .וושינגטון.
הרשמה על לוח המודעות ,יציאה בשעה  .20:30נא להרשם במתנ"ס.
יום שני -8.15 :התעמלות נשים  ,8:45התעמלות גברים  ,10:00שיחה עם זהבה.
יום רביעי -8:15 :התעמלות נשים וגברים -9:00 ,יצירה בחימר ,ארוחה קלה.
בואו בשמחה צוות המועדון

הודעות
ביום שלישי ה ,09/05/17-מגיעה גילדה (מניקור כולל לק-ג'ל ,פדיקור ,קוסמטיקאית ,עיצוב גבות ,ספרית ,איפור
כלות ,איפור לאירועים) .לתאום נא להתקשר לפלאפון  .055-2273231נא להביא מגבות.
=================================================================
המשבר כמבשר הופעתן של רוחמה בן יוסף עם מאיה אוחנה מורנו" .המשבר כמבשר" -מאיה אוחנה מורנו,
אלמנתו של סא"ל עמנואל מורנו הי"ד שנפל במלחמת לבנון השנייה ,בסיפורה האישי ,במופע משותף עם רוחמה
בן יוסף .מופע נוגע ללב על הבחירה בחיים ,חיבור של כאב ,אמונה ושמחה.
אי"ה ביום ראשון ,י"א באייר ( ,)7/5/17בשעה  21:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
המופע לנשים בלבד! לא תתאפשר כניסת תינוקות למופע! דמי כניסה 30 :ש"ח
אירועי יום ירושלים בחבל יבנה" :ירושלים שלי" -מופע לציון  50שנה לאיחוד העיר ירושלים.
נאוה שפיצר מארחת את חנן יובל ואורי בנאי:
אי"ה ביום חמישי ,כ"ב באייר ( ,)18/5/17בשעה  20:30פתיחת דלתות ,21:00 ,תחילת מופע.
מחיר כרטיס בהרשמה מוקדמת ₪ 20 :וביום המופע ₪ 30 :יוגש כיבוד ירושלמי.

במלאת שנה לפטירתה של יקירתנו ,רבקה לחר ז"ל,
נקיים אזכרה ביום חמישי ,ט"ו אייר ( ,)11/5/17בשעה  17:15בבית העלמין.
לאחר מכן (בשעה  17:45משוער(,שיעור לעילוי נשמתה על ידי הרב שלמה וייס
ודברים לזכרה במועדון לחבר.
המשפחה

נר זיכרון

אלזה רוזנר ז"ל  -י"א אייר תשמ"ג
לחר רבקה ז"ל – ט"ו אייר תשע"ו

