25/01/2048

ב"ה ה' ט' שבט תשע"ח

בשלח
"פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה".
עם ישראל לא הולך בדרך הקצרה ממצרים לארץ ישראל ואת ההסבר אומרת התורה"-פן ינחם העם...ושבו
מצרימה" .אמנם התרגלנו לפסוק זה ,אך בהקשבה נוספת מצלצל הפסוק בקול לא פשוט" .ושבו מצרימה"? אותו
עם שנאמר עליו "ותעל שוועתם אל האלוקים ויזעקו" מהעבודה הנוראית והסבל העצום!
אכן עם של עבדים היוצא אל הלא-נודע ,אין זה פשוט כלל שידע להילחם .לאחר בקיעת הים פורצת השירה
שכולה שיר הלל לקב"ה" .אשירה לה' כי גאה גאה...זה א-לי ואנוהו ,א-לוקי אבי וארוממנהו ...ימינך ה' נאדרי
בכח...נשפת ברוחך כסמו ים...ה' ימלוך לעולם ועד" .מתאימה שירה זו לעם היוצא ממצרים .מבחינתם הכל מאת
ה' ,עומדים ומתפעלים.
לעומת שירה זו מכירים אנו שירה נוספת ,שירת דוד "ביום הציל אותו ה' מכף כל אויביו" (שמו"ב,כב').
"בצר לי אקרא ה' ואל אלוקי אקרא...משוה רגלי כאילות...מלמד ידי למלחמה ...ארדפה אויבי ואשיגם ולא אשוב
עד כלותם...ויפלו תחת רגלי."...
ניכר ההבדל בין השירות ומובנת גם סיבת ההבדל .בשירת דוד ניכר חלקו שלו בקרבות ברצון להילחם ולנצח.
עם היוצא ממצרים לעומת דוד מלך ישראל ",עדינו העצני" היודע להילחם ולגבור על אויביו.
והיכן אנחנו בין שני קטבים אלה?
שבנו מהגלות הארוכה ובמשך השנים מאמצים אנו לעצמנו את עמדתו של דוד המלך .היודע "בצר לי אקרא ה'"
ובאותה נשימה יודע ש"ארדוף אויבי ואשיגם" לא סותרים זה את זה .אמנם לא תמיד מודעים אנו למצבנו זה,
לעיתים חלושה היא אמונתנו בעצמנו ובתהליך בו אנו נמצאים .הפער שבין שתי השירות מהווה עבורנו סוג של
מראה היכן עומדים אנו ,לאן קרובים אנו יותר לשירת הים או לשירת דוד המלך.
שבת שלום .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בשבת בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:00 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת שובל.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת

בני עקיבא
הורים וחניכים יקרים ,ה' עמכם! לוז לשבת פרשת בשלח:
פעולת ערב שבת בשעה  20:30עם ד"ר דודי פויכטונגר
מפקד חניכים בשעה 15:45
לימוד מדריכים בשעה 15:30
שבת שלום! עדן הקומונרית

כניסת השבת16:46 :

יציאת השבת17:49 :

נוער
במוצאי שבת חגגנו יחד במועדון את ראש חודש שבט בחידון קהוט בנושא צמחים ובארוחת ערב טעימה ומפנקת.
תודה רבה לצוות המארגן מכיתה ט'! כיתה י' היכונו לחודש הבא..יגיע תורכם !
ביום שלישי התחדשנו ברהיטים חדשים למועדון לקראת החורף החמים -כולם מוזמנים להמשיך ולהגיע ולקחת
הפוגה קטנה מעמל השבוע...
חודש ירוק :בניית פינת מדורות עם גדי נדחתה בגלל הגשם.פרטים אצלי.
שבת נוער! נקבע תאריך לשבת .אנא שריינו -א' ניסן  17/3פרטים בקרוב....
שבת שלום! צופיה

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
מדרשת ח"י
בשבוע הקרוב!
יום ראשון בשעה  8:45תנ"כ – "מסע בספר תהילים  -עם חנה לבל.
יום שלישי בשעה  – 17:00הסיפור האנושי מאחורי הסיפור החלוצי – עם שרה ברנע – סיפורו של כפר השילוח.
בקרוב ...בקרוב...
יום ראשון י"ט שבט תשע"ח 4/2/18 ,בשעה  – 17:00פטרוני האמנות ברנסנס האיטלקי – משפחת קיג'י והקירות
של רפאל – עם ד"ר אפי זיו.
יום שלישי כ"ח שבט תשע"ח 13/2/18 ,בשעה  – 16:30מועדון קריאה עם יהודית בר יש"ע גרשוביץ  -כרוניקה של
מוות ידוע מראש -גבריאל גרסיה.
יום חמישי ל' שבט תשע"ח 15/2/18 ,בשעה  18:00במושב בני דרום -מופע "מבט מקרוב" עם הזמרת והבדרנית
– אוסנת וישינסקי  .עלות₪ 10 :
ההרשמה לכל הפעילויות במתנ"ס בטלפון  08-8622101נשמח לראותכם !!! שלומית אלמוג
=================================================================
פעילות במרכז יום חבל-יבנה
הנכם מוזמנים להגיע בימי חמישי לבוקר אקדמי במרכז יום חבל יבנה.
 9:15מייק נעמן – שיחה על פרשת שבוע.
 10:00קפה ומאפה.
 10:15-11:00יוסי בנטולילה – על יהודה איבן תיבון – אבי המתרגמים.
בואו בשמחה ! שוש זלקינד פרטים בטלפון08-8548693 :

מועצה איזורית חבל יבנה
תחילת ההרשמה לגני הילדים וכיתות א' במועצה
הרישום לבתי הספר ולגני הילדים במועצה עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשע"ט יחל ביום ראשון
הקרוב ,י"ב בשבט התשע"ח ( 28בינואר  ,)2018ויימשך עד מוצאי שבת ב' אדר התשע"ח ( 17בפברואר .)2018
בתקופה זו ניתן להירשם באמצעות אתר המועצה באופן קל ומיידי ,בכתובת ,www.hevel-yavne.org.il :בו
מפורסמים גם הסבר ופרטים נוספים על תהליך הרישום.
תושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה אחד מיישובי חבל יבנה ,ירשמו את ילדם במחלקת החינוך אצל הגב' עינת
ולני בתאריכים הבאים :יום שני כ' בשבט תשע"ח ( )5.2.18וכן יום רביעי כ"ט בשבט תשע"ח ( ,)14.2.18בין השעות
 .16:00-18:00לפרטים נוספים ניתן לפנות לעינת בטלפון . 08-8622130
יובהר ,כי חובות הרישום לגן ילדים מוכר והביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי)
חלה על ילדים בגיל  3ואילך בגלאי הרישום שנקבעו בחוק לימוד חובה.
בברכה ,מחלקת החינוך של המועצה

קהילה
הזמנה לאסיפה ביום ראשון י"ב שבט 28/01/18
סדר יום:
-1שאילתות
-2בחירת מנהל קהילה
הסבר :ב סיום הליך איתור ומיון לאיוש משרת מנהל קהילה החליטה הנהלת הקהילה להמליץ על מועמד מן החוץ
מר חיים פוגל למנהל הקהילה החדש.
ביום ראשון הקרוב  28.1.18בשעה ( 20:00בהיעדר קווארום נתחיל ב )21:00-נקיים אסיפת קהילה אליה יוזמן
המועמד המומלץ על ידי הנהלת הקהילה על מנת שתוכלו להכירו.
כמו כן נסקור בקצרה את תהליך האיתור והמיון ונבקש את אישור האסיפה להמלצת ההנהלה.
ככל שהמלצת ההנהלה תאושר יחתם עם המועמד המומלץ הסכם העסקה .נודה לכם על השתתפות מלאה.
בברכה :יוני רוזנברג .יו"ר ההנהלה

********************************************************************************************
שלום לכולם.
עם תחילת השנה החדשה נתחיל לגבות מיסי ארנונה למועצה ולוועד המקומי החל מחודש פברואר כל חודשיים בעשירי
לחודש ( )10/12 ,10/10 ,10/08 ,10/06 ,10/04 .10/02הארנונה למועצה  ₪ 23.78למ"ר לשנה ולוועד המקומי  ₪ 11.03למ"ר.
המשלמים בהוראת קבע יקבלו זיכוי כחוק של .1%
המשלמים בתשלום אחד לכל השנה מראש יקבלו זיכוי כחוק של .2%
המשלמים בתשלום אחד מראש נא להביא למשרד עד  10/02/2018תשלום לפי החישוב הבא:
שטח הבית במ"ר *  = 0.98 * 34.81סה"כ ארנונה שנתית לפי חישוב לאחר הנחה.
להזכירכם לפי החלטת האספה המאחרים בתשלום יחוייבו בתשלום נוסף של ( 8%מענק המועצה על תשלום בזמן).
מס הקהילה ייגבה בנפרד לפי החלטות שנת  2017ויתוקן בהתאם לאחר החלטות האספה על תקציב ומס .2018
ראובן שור.

***********************************************************************************************
חברי המושב השיתופי שלא דיווחו על ימי חופש לשנת  , 2017מתבקשים להגיש בדחיפות דיווח על ימי חופש
לצורך מעקב וזיכוי עבור המרת ימי חופש.
תודה :לונדון גיורא.

מועדון ותיקים
יום ראשון 17.00 :הרצאה של יגאל בן דניאל " המגילות הגנוזות מקומראן".
יום שני 8.15-9.00 :התעמלות ,יצירה.
יום שלישי 17.00 :הרצאה של שרה ברנע "סיפורו של כפר שילוח" במרכז יום בק .יבנה.
" :19.00יהודי מרוקו בסרטים נדירים" ,הרצאה בבית עדות.
יום רביעי 8.15-9.00 :התעמלות ,צביעה על משי עם יעל.
לכבוד ט"ו בשבט נעשה ארוחת בוקר חגיגית ,אבקש להודיע לי מה כל אחת יכולה להכין משהו קטן .תודה.
בואו בשמחה ,צוות המועדון.

דב לסנר ז"ל  -י"ג שבט תשס"ט

נר זיכרון

