11/05/2017

ב"ה ט"ו אייר תשע"ז

אמור
"תנא :כולם מתו מפסח ועד פְּ רוֹס עצרת" (מסכת יבמות) -
התאריך אותו מציינת הגמרא כסיום מיתת תלמידי ר' עקיבא מחושב לל"ג בעמר שאנו עומדים בפתחו.
חג עלום ,שרב בו הנסתר על הנגלה.
גם קביעתה זו של הגמרא תמוהה ,כל תלמידי ר' עקיבא מתו ובל"ג בעמר פסקו מלמות .מה קרה בל"ג בעומר
שפסקו מלמות? ובכלל על מה השמחה הגדולה הרי כולם מתו כדברי הגמרא?
התמונה המצטיירת היא שהם פסקו מלמות בגלל שלא היו יותר תלמידים .שהרי היו לו עשרים וארבעה אלף
תלמידים וכולם מתו כדברי הגמרא ,ומלמדת אותנו הגמרא שהדבר קרה בל"ג בעמר .ואם כך ,לא ברורה השמחה
שבחג זה ,הרי כל תלמידיו מתו!!
אולי צריך להתבונן על עוד משפט בגמרא זו" -והיה העולם ָׁשמֵ ם .עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו ֶׁשבַּ ָׁדרוֹם
ּושנָׁאָׁ ּה להם :רבי מאיר ,רבי יהודה ,ורבי יוסי ,ורבי שמעון ,ורבי אלעזר בן ַּשּמּועַּ  ,והם הם העמידו תורה אותה
ְּ
שעה" .לפי זה ניתן לומר שביום ל"ג בעמר אין אנו חוגגים את סוף מיתת תלמידי ר' עקיבא ,אלא את תחילת
תקומת עולם התורה.
אותו ר' עקיבא שאיבד את כל תלמידיו ,בין אם זה היה במחלה ובין אם היה זה במרד בר כוכבא נגד הרומאים,
עמד בפני שוקת שבורה באופן נוראי ,מה יהיה על עולם התורה! ור' עקיבא מצליח לאסוף כוחותיו ,הולך אצל
רבותיו שבדרום ,ומצמיח את דור תלמידי החכמים הבא שיקים מחדש את עולם התורה שנחרב .ואותם חמישה
תלמידי חכמים ,מצמיחים מחדש את התורה שבע"פ .מתוך כך עולה וצומח ספר הזהר ,המוסיף נדבך משמעותי
בהבנת עולם התורה שלנו.
שבת שלום ול"ג בעמר שמח ,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  21:15בבית משפחת ברבירו.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,19:22ערבית .19:51
.

כניסת השבת19:07 :

יציאת השבת20:10 :

בני עקיבא
הורים יקרים ,ה' עמכם!
שבת פרשת אמור ,שבת תנועה  ,בני עקיבא בת  !!88נאחל לה המון מזל טוב .לכבוד יום ההולדת הכין כל שבט
במהלך השבוע ,עוגה מיוחדת ויצירתית.
לאחר תפילת שחרית יתקיים קידוש סניפי בחדר האוכל ואז נערוך תחרות בין כל העוגות הטעימות שהכינו
החניכים .את הניקוד יתנו ארבעה שופטים שיגיעו במיוחד לטעום מהעוגות ולהכריז על העוגה המנצחת.
לקידוש הסניפי חילקנו מה מביא כל שבט .שימו לב ואל תשכחו לשלוח את הילדים עם הכיבוד לתפילה כדי שלא
יצטרכו לחזור הביתה.
שבט זרעים -בקבוקי שתייה
שבט נבטים -עוגיות או עוגות
שבט ניצנים -חטיפים או בייגלה
שבט מעלות -בורקסים או עוגיות
שבט מעפילים -חטיפים או ופלים
שבט הראה -בורקסים או ביסקוויטים
שבט אורות -המדריכים חילקו לחניכים מסוימים להביא חד פעמי וכל השאר שתייה.
ביום ראשון יתקיימו מדורות ל"ג בעומר של כל השבטים ברחבי המושב .נשמח מאוד שאתם ההורים תסבירו
לילדים שאש זה לא משחק ושעליהם להקשיב למדריכים ולא להתקרב יותר מידי למדורה ,ובסיום המדורה
להשאיר את המקום נקי .אני בעז"ה אסתובב בין כל המדורות לראות שהכול בסדר!
בתאריך  29.5יתקיים מופע אור קולי מדהים של מדרשת בני עקיבא בנושא מגלות לגאולה .המופע יתקיים בחדר
האוכל והוא מתאים לכל החניכים .נשמח מאוד שכל הסניף יגיע! חוויה מדהימה שקשורה לכל חגי הגאולה
בחודש זה מפסח ועד שבועות.
אני מזכירה לכם שמערכת הסבסודים פתוחה!! החל מ  01/05ה' אייר ועד  01/07ז' תמוז .הגשת הבקשות
רלוונטית למי שהגיש עד סוף שנה שעברה או לא הגיש בכל .כל מי שהגיש בטו בשבט השנה לא צריך להגיש שוב
אלא לפני טו בשבט שנה הבאה .לא יהיו חריגים בהגשת בקשות .הדרך היחידה לקבלת סבסוד היא דרך המערכת!
בקשות שיאושרו יהיו בתוקף עד  .30/04/2018החל ממחנות קיץ תשע"ז ועד מסע פסח תשע"ח.
מי שצריך עזרה מוזמן תמיד להתקשר):
שבת שלום ,עדן!

קהילה
אין לשחק במגרש לאחר השעה  23:00בלילה במהלך השבוע ובין השעות  14:00-17:00בשבת בצהריים .זה מפריע
מאד למשפחות שגרות בקרבת המגרש .אנא מנעו מהם אי נעימות.
תודה רבה על ההתחשבות!

לבקשת תושבים ולבטיחות מנחשים נאסף השבוע כל הגזם והפסולת שנזרקו לאורך הגדר בהרחבה א'.
אני מבקש להעיר לגננים הפרטיים שגזם יש לזרוק רק במקומות שיועדו לכך ,ובאותם מקומות יש לזרוק אך ורק
גזם ולא פסולת גינון ,השקיה וכדומה.

ועדת חינוך
מדורות לג בעומר לגיל הרך:
ילדי בני דרום מוזמנים לחגוג את ל"ג בעומר במדורות לפי שכבת גיל:
גן ורד  -ביום שני  5/15בשעה  17:00במגרש מול משפ' סיני .יש להביא תפו"א מבושל עטוף בנייר כסף,
נעליים סגורות וארוחת ערב בקופסא .משפחות אחראיות :גולדנברג וסיני.
גן שושן  -ביום שני  5/15בשעה  17:30בחצר משפ' באום .יש להביא תפו"א מבושל עטוף בנייר כסף .משפחות
אחראיות :באום ומור.
כיתה א -יום ראשון  5/14בשעה  19:00ליד הגינה .יש להביא תפו"א מבושל עטוף בנייר כסף .משפחות אחראיות:
בוזגלו וישראלי.
כיתה ב -יום ראשון  5/14בשעה  19:00מאחורי משפ' שמר .יש להביא  2תפו"א מבושלים בנייר כסף ,קרש חיתוך+
סכין חד ובקבוק מים .משפחות אחראיות :שמר וגורפינקל.

על כל הילדים להגיע למדורות עם נעליים סגורות וכובע.

מרפאה
אבקש להקפיד להרשם מראש לשעות קבלת קהל לרופא ולקיחת דמים.
לתשומת לבכם,
ביום חמישי הקרוב :בבוקר  09:30 - 07:30רופא בלבד ,בערב אחות בלבד .20:00 - 19:00
בשבוע הבא ,בין התאריכים  21:05-24:05אהיה בחופש,
בשבוע זה בדיקות דם ילקחו ביום חמישי  25.05בין השעות . 09:00 - 08:00

מועדון ותיקים
יום שני - 8:15 ,התעמלות נשים - 8:45 ,התעמלות גברים ,ארוחה קלה ויצירה.
יום שלישי - 18:00 ,שיעור עם חנה לבל בניר גלים .נא להירשם על לוח המודעות.
יום רביעי - 8:15 ,התעמלות נשים וגברים ,יצירה בקרמיקה.
יום חמישי - 20:00 ,מופע ירושלים שלי עם חנן יובל ואורי בנאי .הרשמה להסעה על לוח המודעות.
נא להזמין כרטיסים במתנ"ס.
בברכה צוות המועדון.

הודעות
ורדה הקוסמטיקאית תגיע בעז"ה ביום רביעי ,בתאריך  17.5.17טלפון ליצירת קשר 0504546322
************************************************************************************************
בשבת פרשת ״במדבר״ נזדקק למספר דירות,
נשמח להעזר בדירות פנויות לשבת זו ,להלנת אורחינו.
בתודה מראש משפחות דביר.
************************************************************************************************
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 (,)18/5/17
בשעה  20:30פתיחת דלתות ,21:00 ,תחילת מופע.
מחיר כרטיס בהרשמה מוקדמת ₪ 20 :וביום המופע , ₪ 30 :יוגש כיבוד ירושלמי.
************************************************************************************************
אירועי חודש הקריאה בחבל יבנה" :ארץ יצורי הפרא"  -עם הגר חופש.
לגילאי  3-8מחיר₪ 10 :
אי"ה ביום א' ,י"ז בסיוון ( ,) 11/6/17בשעה  17:00בבן זכאי.
************************************************************************************************
"מפגש מצויר" עם המאייר שי צ'רקה  -הדגמות על כן ציור ,מצגת והמון הומור
אי"ה ביום שלישי ,י"ב בסיוון ( ,)6/6/17בשעה  17:30בבית גמליאל .המפגש מיועד לילדים מכיתה ה' ומעלה.
כניסה 15 :ש"ח
************************************************************************************************
תיאטרון אגדה מציגים" :המשאלה של צָׁ בִּ י"-הצגת ילדים קסומה וחינוכית עפ"י ספרה של הסופרת מרגלית אשוש
אי"ה ביום חמישי ,י"ב בסיוון ( ,)8/6/17בשעה  17:00בבני דרום.
ההצגה מתאימה לגילאי  .3-9כניסה ₪ 20 :שלשה אחים₪ 50 :
************************************************************************************************
"עוד ניגון חוזר" אלתרמן מקבל פנים של משורר משפחה ולא רק משורר לאומי-
עם נתן סלור – מוזיקאי ונכדו של אלתרמן .עם מוריה קור  -אשת תקשורת וחוקרת ספרות.
אי"ה ביום שלישי ,י"ט בסיוון ( ,)13/6/17בשעה  21:00בבני דרום.
כרטיס כניסה₪ 20 :
************************************************************************************************
איזון וחיבור לנשיות ולאמהות שבך .לבת ,לאמא ,לסבתא ,לאחות ולדודה .הערב מיועד לכל אחת מכן!
אי"ה ביום רביעי ,י"ג בסיוון ( ,)7/6/17מהשעה  18:30בבית העדות בניר גלים.
בתוכנית:
 18:30מכירת כרטיסים ,קפה ומאפה 19:00 .בחירת סדנא אחת מתוך שתיים:
*** סדנא עם מירי שקד" -התקופה שלאחר הלידה"  -כלים להתמודדות (מתאים גם לנשים לפני לידה) וגם
לאמהות המלוות את בנותיהן.
*** סדנא עם חגית דיקשטיין "כלים ליצירת חיבור אל הגוף דרך הנעת המערכת הנשית"
ההרצאה מתאימה לכל אישה ומאפשרת לה לקבל כלים כדי לעזור לעצמה.
************************************************************************************************
*ההצגה " :ברכת אביה"– מונולוג באורך  45דקות מלווה במפגש ודיון עם הקהל .המונולוג מספר על אישה
שחוותה דיכאון אחרי לידה ונפגשת עם חברה המתמודדת עם המשבר.
ההצגה מתובלת בחוש הומור ,ולמרות הנושא הקשה והמורכב ,יוצאות הצופות מחויכות ומחוזקות .
דמי כניסה לכל האירוע ₪ 30 :אמא ובת 50 :ש"ח
************************************************************************************************
סיום חוגים של המתנ"ס:
 אי"ה ביום ראשון ,ג' בסיוון ( ,)28/5/17סיום עונת הכדור סל לנבחרות ופרחי הספורט – בבית העדות.
 אי"ה ביום שני ,ב' בתמוז ( ,)22/6/17סיום התעמלות קרקע – בהדרכת לינור ברוך וליהי – באולם בגבעת
וושינגטון.
 אי"ה ביום חמישי ,ה' בתמוז ( ,)29/6/17מופע חוגי מחול בהדרכת רחל באולם בבני דרום.
 אי"ה ביום שלישי ,י' בתמוז ( ,)4/7/17באולם המופעים ביד בנימין יתקיים מופע מסכם של תלמידות החוג
למחול.

