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ב"ה י"ב תמוז תשע"ז

בלק
"ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור...לקללך" (דברים כג'):
זהו הזכרון שיש לנו ,למשה בספר דברים מסיפורו של בלעם-הקללה .הקללה שייכת אצלנו לעולם המאגיה,
עולם מיסטי .מה יכלה קללה לחולל כבר?
אך הנה זו עיקר כוונתו וזהו רצונו של בלק מבלעם" .ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה" .וכן בהמשך
"וקוותו לי משם".
ודאי שישנם רבדים שונים במציאות חיינו ,וברור שישנו עולם שלם מעבר לנראה לעין ,ועולם הקללה שייך
לכוחות אלה .אך חז"ל ברצותם לאפיין את אישיותו של בלעם מיקדו זאת באמירה הידועה במסכת אבות בפרק
ה' -עין רעה ורוח גבוהה ,ונפש רחבה ,מתלמידיו של בלעם הרשע.
העין הרעה נתפשת אצלנו גם כדבר השייך לעולם המיסטי .אך ניתן אולי להסביר את כוונת חז"ל באופן הפשוט-
הסתכלות על המציאות בעין שלילית ,או "לראות את חצי הכוס הריקה" .ההסתכלות גוררת בעקבותיה תגובה
ומעשה .המבט על המציאות שייך לעולם פנימי ,אישיותו של האדם היא זאת שקובעת את נקודת מבטו על
המציאות .אדם עם נפש מרירה יביט על אותה מציאות בעין אחרת מאדם בעל נפש חיובית .זוהי נקודת "המאבק"
שבין בלעם לקב"ה.
בלעם "שתם העין" שמושג הראיה חוזר שוב ושוב בפרשה ,מביט אל המציאות בעין הרעה שלו ,והקב"ה הופך את
נקודת המבט" .ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה".
שבת שלום ,הרב שלמה.
הלכות הקשורות לימי בין המיצרים :
ב-יז' בתמוז שיחול השבוע ,נפרצה חומת ירושלים ובמשך שלושה שבועות טבחו והרסו אויבי ישראל את ירושלים
וסביבתה עד לחורבן בית המקדש והגליית עם ישראל מארצו.
מתוך כך קבעו לנו חז"ל הלכות מיוחדות בשלושה שבועות בהם באים לידי ביטוי ארועים אלה.
ימים אלה משמרים בתוכנו את זכרון העבר שמתוכו ומכוחו חיים אנו היום.
כך גם לגבי יום הצום שיחול השבוע ,למרות היותנו בעבודה וכו' -אין אדם פטור מצום זה אלא אם הוא חולה ,או
אשה שבהריון ומניקה .בודאי לגבי הילדים ראוי לקבע יום זה .ילדים מעל גיל מצוות-חייבים כמו הגדולים.
+נמנעים מארועים בהם יש ריקודים ,נגינה בכלי זמר וכיו"ב.
+ראוי להימנע גם משמיעת שירים בכלל.
+נמנעים מלברך שהחיינו בתקופה זו ,אך בשבת מותר .לכן בגד חדש שיש צורך ללובשו ,פרי חדש וכדו'-יש
לדחותם לשבת הקרובה.
+ניתן לקיים מסיבת אירוסין צנועה ומצומצמת.
+אין מסתפרים ואין מתגלחים בימי אלה ,ויש שהתירו להתגלח לכבוד שבת.
+מותר לעבור דירה ,לשפץ ולצבוע את הבית.
+ניתן לצאת לטיולים בימים אלה.
כל ההלכות הנ"ל מחייבות גברים ונשים כאחת.
חלק מקהילות הספרדים נהגו בכל ההלכות הנ"ל רק בתשעת ימי חודש אב.
כל ההלכות האלה באות על מנת לייצר אוירה מסוימת ,אוירה שונה משאר ימות השנה.
בתקוה לימים שייהפכו לימי שמחה ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:30 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה 21:15
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

כניסת השבת19:28 :

יציאת השבת20:33 :

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי החול בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,19:46ערבית .20:14

איחולים מכל הלב
לחנה בר חיים
לנישואי הנכד אביעד
בן לליאורה ושלומי.

לשרה ומשה בכר
להולדת הנינה הראשונה
בת לדבורה'לה ויעקב ריטרמן.

לדוד ורבקה אחיפז
לבר המצווה של הנין עוז
נכד של דליה ואלי זנ"ד
ולהולדת הנין
בן לאורית וספי גלדצהלר,
נכד לדליה ואלי זנ"ד.

למשפחות שמעון שירה ואורן
להולדת הבן,
ולמרים וניסן להולדת הנכד.

מועצה איזורית חבל יבנה
תושבים יקרים,
ח ום יולי אוגוסט שוב הגיע ,ועמו מוצאים אנו את עצמנו נפרדים משנת הלימודים תשע"ז ומקדמים בברכה את
החופש הגדול שמתחיל בימים אלה .
אנו מסכמים שנת לימודים ברוכת עשייה והישגים ,החל מגני הילדים ועד בית הספר העל יסודי .הייתה זו שנה
של התפתחות והתרחבות יום יומית בשדה החינוכי ,הודות לצוותי החינוך של המועצה בהובלתה של ד"ר רבקה
טאוב ,שמצעידים את תלמידי החבל מעלה מעלה .
והנה ,כעת אנו עומדים בפתחה של חופשת קיץ בת חודשיים ,שצפויה להיות אף היא גדושת קייטנות ,פעילויות
ואירועים .בחודשים האחרונים השקענו זמן ,מחשבה ומאמצים רבים בשיתוף צוות מתנ"ס חבל יבנה בהובלת עדי
רום ,על מנת להבטיח כי ילדי ותושבי החבל יזכו בפעילות קיץ ענפה ,מגוונת ומעשירה .אנו שמחים שמאמצינו,
הן בגזרת התכנים והן בגזרת התקצוב ,נשאו פרי ויעמידו לרשתכם את מיטב הפעילויות והאירועים .
קייטנות הקיץ
בגזרת קייטנות הגנים ,פעילות ותקצוב המועצה ,הביאו להנחה משמעותית במחירי קייטנות הגנים ,כאשר בימים
אלה אנו ממשיכים בקידום הנחה נוספת מול המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,אשר במידה ותאושר תוחזר להורים .
בגזרת בית הספר של החופש הגדול ,החליטה המועצה כי מעבר לסבסוד הניתן על ידי משרד החינוך ,יוענק סבסוד
נוסף מטעם המועצה בסך של  ₪ 100נוספים לכל ילד .
בגזרת הקייטנות לילדי החבל בגילאי א' עד ו' ,הגדילה המועצה את התקציב שהועבר לסבסוד הקייטנות על ידי
משרד המדע ,והרחיבה את מספר הקייטנות המסובסדות מ  4-ל – . 14כמו כן ,הוסיפה המועצה לפעילות
הקייטנות הסעות מיישובי החבל ,חצי שעת פעילות נוספת מדיי בוקר ואיש צוות מטעם המתנ"ס שילווה ויפקח
על כל קייטנה .
פעילויות קיץ
המוע צה מסבסדת מגוון פעילויות תרבות ,מוזיקה וספורט שצפויות להתקיים במהלך הקיץ לילדים ,נוער
ומבוגרים .במרכזה של פעילות הקיץ ,עומד "פסטיחבל יבנה" – שלושה ימים של מופעים ,הצגות ,סדנאות
והרצאות ,הנערכים בשיתוף פעולה עם משרד התרבות והספורט בראשות השרה מירי רגב ,המועצה ,האגף
לתרבות יהודית ומתנ"ס חבל יבנה .חלקם הגדול של אירועי הפסטיבל מתקיימים בחינם ,וחלקם במחירים מוזלים
ומסובסדים.
בברכת קיץ מהנה ובטוח ,משה ליבר ראש המועצה.

קהילה





החופש הגדול הגיע ויש לשים לב לכמה דברים כדי שנעבור אותו בשלום.
יש להדריך את הילדים הרוכבים על אופניים לרכב בשולי הדרך בצד ימין ורצוי עם קסדה.
הסעת ילדים ע"י ילדים על כלים מונעים (טרקטרונים או אופניים חשמליים) מזמינים תאונה בלתי נמנעת
שכולנו נצטער עליה.
הדרך ליד הבריכה צריכה להשאר פנויה למקרה חרום ואין להחנות טרקטרונים ואופניים על הדרך.
מגרשי הספורט אינם מוצלים ולכן ,אולם הספורט פתוח כמעט חופשי לכולם ,נא להתחשב ולאפשר גם
לילדים קטנים לשחק בו ,לשמור על ניקיונו ולשחק רק במשחקים שמתאימים לאולם.
חופשה נעימה בריאה ובטוחה לכולם.

ועדת חינוך

הציבור מוזמן לצפות וליהנות מהציורים
המיוחדים של ילדי חוג ציור!
התערוכה תתקיים בעז"ה בשבת (פרשת בלק),
בין השעות  18:00-19:00בחדר חוגים.

אי"ה ביום ראשון ט"ו תמוז (9/7/17
נקיים פעילות למסיימי כיתות א
ד' :בשעה 16:00-16:45

'ולמסיימי כיתות ד

א' 16:45 :עד 17:30

)
' באולם ספורט

בבקשה שלחו אותם בזמן

.

מה בתכנית? פעילות ספורטיבית ,משחקי קבוצה ושיתוף פעולה

שלחו את הילדים עם בגדי ספורט ,בקבוקי מים.

נתראה ,משפחת אזולאי

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

שריינו תאריכים:
טיול משפחות  2017יוצא לדרך!  -3/8פרטים בקרוב..
שבת עולי כיתה א' +מסיימי י"ב -פרשת ראה  .19/8נתראה ):

מועדון ותיקים
יום ראשון  -17:00מסיבת קיץ בניר גלים לחברי קהילה תומכת ,עם הסטנדפיסטית מרים ברנהרט.
יום שני  - 8:15התעמלות נשים - 8:45 ,התעמלות גברים - 10:00 ,שיחה עם זהבה.
יום רביעי  - 8:15התעמלות נשים וגברים ,יצירה עם יעל.
בואו בשמחה.

הודעות
תזכורת -תושבים שנולדו להם במזל טוב תינוקות בשנת  2016-2017ועדיין ולא העבירו את פרטיהם למשרד,
מתבקשים להזדרז ולעשות זאת בהקדם האפשרי (יש להביא צילום ספח ת.ז .של אחד ההורים בו רשומים
הילדים) .רישום זה חשוב לנו לעדכון מכסת מים של משפחה ,אוכלוסיה וצח"י.
************************************************************************************************
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