08/06/2017

ב"ה י"ד סיוון תשע"ז

בהעלותך
"זכור את אשר- "...
אם נבקש מכל אחד להשלים את הכותרת בוודאי היה אומר מיד" -עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים".
פסוק מוכר ומאד נוכח .מי לא זוכר את שבת "זכור" ,בכמה נוסחי טעמי המקרא היא נקראת ,איזו הכנה אנחנו
עושים לקראת קריאת פרשת זכור ,איזה שקט אמור להשתרר בזמן קריאה זו.
ובכלל אמרת "זכור" מיד ברור שהכוונה לשבת שלפני פורים ,וכי היכן נאמר "זכור"?
אתכֶׁם
וראה זה פלא ,אותם מילים כתובות בפרשת השבוע שלנו" -זָכוֹר אֵ ת אֲ ֶׁשר עָ ָשה ה' אֹ-להֶׁ יָך לְ ִמ ְריָם בַּ דֶׁ ֶׁרְך בְ צֵ ְ
ִמ ִמ ְצ ָריִם" .והרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות של הרמב"ם כותב" -מצוה שביעית ,שנצטווינו לזכור בפה ולהשיב אל
לבנו מה שעשה ה' יתברך למרים כשדברה באחיה עם היותה נביאה ואחיה גמול חסדה ועל ידה ניצל ,כדי
שנתרחק מלשון הרע" ...יוצא איפה שהשבת זו שבת "זכור" למרות שלא נחגוג בשבוע הקרוב את פורים.
כמה קשה לשמור ולקיים את ה"זכור" של השבת לעומת ה"זכור" של פרשת עמלק .יש איזו "נעימות" בלספר לשון
הרע על האחר ,משהו מושך לשם .כמה וכמה הסברים נפשיים ניתן לומר על כך .אך בפרשתנו ,כאשר מרים ואהרן
מדברים במשה ,עיקר טענתם היא -במה הוא יותר מאיתנו!
אנחנו מאד נמשכים להנמיך את הזולת וכך להרגיש כמה טובים אנחנו .בו בזמן שעל מנת להיות יותר טוב עלינו
להתאמץ בעצמנו ,להעצים את אישיותנו ,לעבוד על המידות הפחות טובות שיש בנו ועוד.
נזכה ,אם כן ,לקיים את ה"זכור" של השבת לא פחות מה"זכור" של עמלק.
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 שלישי ,בשעה  21:15בבית באום נתי ושירה.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי החול בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,19:41ערבית .20:09

כניסת השבת19:24 :

יציאת השבת20:30 :

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון ,י"ז סיון תשע"ז ( ,)11/6/17בשעה  - 8:45תנ"כ עם חנה לבל – נביאי בית שני.
יום שלישי ,י"ט סיון ( ,)13/6/17בשעה  - 21:00מופע "עוד חוזר הניגון" במושב בני דרום .
עלות ,₪ 20 :לחבר ק.תומכת₪ 10 -
יום רביעי ,כ' סיון ( ,)14/6/17בשעה  - 20:30סינימה קפה – "קיבוץ למהדרין"  -במבנה מרכז היום בקבוצת יבנה.
קיבוץ בית אלפא -הקיבוץ הראשון של השומר הצעיר ,סמל לסוציאליזם ולחילוניות ,מתמודד עם קונפליקט
שמערער את יסודות ערכי הקיבוץ ,סרט תיעודי משעשע ומרתק הנע לסירוגין מהמתוק אל המר ומהמר אל
המתוק ..בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם הבימאית חגית לירון.
מיועד לכלל הציבור
קהילה תומכת.₪ 10 -
עלות,₪ 20 :
יום חמישי ,כ"א סיון ( ,)15/6/17חוג קרמיקה עם חיה בין השעות 9:15-11:00 :במרכז היום.
עלות ₪ 40 :למפגש (לא כולל תשלום על מוצרים)
=================================================================
יום רביעי ,כ"ז סיון ( - )21/6/17טיול לכרמל בהדרכתה של זהבה ברזילי .
הר אחד ,חמש דתות ,בהאיים ,דרוזים ,נוצרים ,אחמדים וכמובן יהודים.
בתוכנית:
 ביהכנ"ס לעולי קווקז בית תנחום בטירת הכרמל.
 גנים הבהאיים ,הגנים התלויים ובמוזילאום.
 האחמדים שוחרי השלום בכפר כבאביר.
 עוספיה – מרכז מבקרים למורשת הדרוזית בכרמל
נבקר בבית בד ונסייר בסימטאות הציוריות של הכפר.
 ארוחת צהרים
דרגת קושי – בינונית  ,ארוחת בוקר עצמאית.
נא להצטייד בכובע ,שתיה ,נעליים נוחות ,ארוחת בוקר ותעודת אזרח ותיק.
יציאה מהמועצה ב ,7:00 -חזרה משוערת – .19:00
עלות  ₪ 120 :לתושב החבל ,ק.תומכת –  ₪ 100לתושבי חוץ  ₪ 220על בסיס מקום פנוי.
המחיר כולל :אוטובוס ,הדרכה ,כניסות ,טיפים וארוחת צהרים.
המחיר מסובסד לחברים הותיקים בחבל יבנה.
=================================================================
כרטיס חבר ותיק הודות לאיגום משאבים ושיתוף פעולה של כל הגורמים במועצה ,ברווחה ,במתנ"ס וכן כמעט כל
נותני השירותים השונים במועצה כגון :בית העדות בניר גלים ,מרכז אומנויות בקבוצת יבנה ,בית ספר "אדמה"
בגבעת וושינגטון ,ועדת תרבות קבוצת יבנה ועוד....
בע"ה עד סוף החודש יונפק לכל חבר ותיק במועצה כרטיס חבר ותיק.
הכרטיס יקנה הנחה של כ 40%-50% -בפעילויות השונות ברחבי המועצה בכפוף לפרסומים.
כמו כן ,לחברי קהילה תומכת תינתן הנחה נוספת  .הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
בקרוב נפרסם את התוכניות לחודשים יולי-אוגוסט ובע"ה בספטמבר תצא חוברת פעילות שנתית .
=================================================================
ריכוז פעילות העמותה לחודש יוני 2017
עלות

תאריך

יום

שעה

פעילות

11/6/17

ראשון

8:45

תנ"כ עם חנה לבל

היכן
אולם מרכז יום
בקבוצת יבנה

₪ 25

13/6/17

שלישי

21:00

מופע
עוד חוזר הניגון

בני דרום

ותיק ₪ 20
 - ₪ 10ק.תומכת

21/6/17

רביעי

7:00-19:00

טיול לכרמל

הר הכרמל

ותיק ₪ 120 -ק.תומכת ₪ 100
אחר – ₪ 220

איחולים מכל הלב
למשפחות פלק ובן זאב
לבת המצווה של הילה.
למשפחת להמן להולדת הנכדים,
בן ובת להדס וישי.

למשפחת רב אחא
לבת המצוה של ליאור.
למשפחת וייס להולדת הנכד,
בן להראל וענת.

למשפחת לוי לואיז וז'וז'ו לנשואי
תהילה עם אורי.

קהילה

כ ו ל ם מוזמנים ליריד שבוע הספר שיתקיים
בהובלת המעון.
היריד יתקיים ביום שלישי ,י"ט בסיון (,)13.6.2017
בשעה  17:00ברחבת הגרנוליט.
ביריד נקיים שוק החלפת ספרים.
מוזמנים להעביר אליי ספרים שמחפשים בית חם.
מוריה צפריר-לסקר.

************************************************************************************************************************

חברים הלוקחים מהמחסן כסאות ושולחנות לאירוע בביתם ,מתבקשים להודיע לי ב SMS-על מספר הכסאות
והשולחנות ,לשמור על שלמותם בהעברות ובבית ,ולהחזירם למחסן מייד לאחר האירוע.

מועדון ותיקים
יום שני - 8:15 :התעמלות נשים - 8:45 ,התעמלות גברים ,ארוחה קלה ,יצירה.
 - 11:00פעילות עם ילדי גן שושן ,בגן.
יום שלישי - 17:00 :הפנינג שבוע הספר ,פעילות סיפורי סבתא לילדי המעון.
" - 21:00עוד חוזר הניגון" מופע מוזיקלי של שירי אלתרמן .באולם המסיבות.
יום רביעי - 8:15 :התעמלות גברים ונשים,יצירה וארוחה קלה.
" - 20:30סינמה קפה" -קיבוץ למהדרין -בק.יבנה.
בואו בשמחה ,מומלץ מאוד!

מרפאה
ביום חמישי  15.6המרפאה תיסגר בשעה

.22:00

הודעות
הנכם מוזמנים למפגש קפה ספרות עם הסופרת אמונה אלון  -ביום יום חמישי ,י"ד סיוון (,)08.06.2017
בשעה  ,20:15המפגש יתקיים הפעם באולם האירועים בקבוצת יבנה .
הכניסה חופשית ,בואו בשמחה!
ביום שלישי ,בתאריך  13.06.17 -מגיעה גילדה (מניקור כולל לק-ג'ל ,פדיקור ,קוסמטיקאית ,עיצוב גבות ,ספרית,
איפור כלות ,איפור לאירועים) .לתאום נא להתקשר לפלאפון  .055-2273231נא להביא מגבות.
"ארץ יצורי הפרא" עם הגר חופש  -אי"ה ביום שני ,י"ח בסיוון ( ,)12/6/17בשעה  17:00במועדון בבן זכאי.
מחיר.₪ 10 :
לגילאי ,3-8
אלתרמן מקבל פנים של משורר משפחה ולא רק משורר לאומי -
אי"ה ביום שלישי ,י"ט בסיוון ( ,)13/6/17בשעה  21:00בבית העדות בניר גלים.
מוריה קור ונתן סלור מגיעים לחבל יבנה! הם ידברו על מוזיקה ,ישירו על שירה ,וישעשעו אותנו בסיפורים.
נתן הוא מוזיקאי ומוריה היא אשת תקשורת וגם חוקרת ספרות-
ביחד הם יוצרים מופע שכל חובב מוזיקה עברית צריך לראות!
כרטיס כניסה 20 :ש"ח

