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ב"ה

אמור
"ויקב בן האשה הישראלית את השם".
פרשת המקלל המופיעה בסוף פרשתנו מעוררת שאלות רבות .אולם דברינו מכוונים לפועל בו משתמשת התורה
למעשה הקללה-נקב.
בפשטות לנקוב משמעותו לעשות חור .כאשר אני נוקב חור בכלי,מצד אחד אני מקלקל אותו ,שכן מעתה לא ניתן
להשתמש בו ,הכל נשפך החוצה .מאידך ,נקיבת חור בכלי יכלה לגרום לו שניתן יהיה להשתמש בו .כל עוד הוא
אטום ,לא ניתן לשפוך ממנו מים,ורק ע"י הנקב בא הכלי לכדי שימושו.
יהוידע הכהן עושה חור בארון ורק כך ניתן להשתמש בארון" -וַ י ִַּקח יְה ֹוי ָָדע הַ כֹהֵ ן ,אֲ רוֹן אֶ חָ ד ,וַ ִּיקֹב חֹר ,בְ ַדלְ ּת ֹו"
(מלכים ב' י"ב).
אנחנו מקפידים שלא לקרא בשם הפרטי לאדם חשוב אלא בכינוי שלו .אדם שיפגוש את ראש הממשלה לא יקרא
לו ביבי וכן הלאה.
ויכוח חינוכי ידוע האם לקרא למורה בשמו או רק בכינויו .קריאה בשם מוזילה את מה שעומד מאחורי השם.
היא מחוררת אותו ,מקלקלת אותו אצלנו כותבת התורה"-וַ ִּיקֹב בֶ ן-הָ ִּא ָשה הַ י ְִּש ְראֵ לִּ ית אֶ ת-הַ ֵשם ,וַ י ְַקלֵל" .נקיבת
השם שהיתה כאן היתה במובן השלילי -ויקלל.
לקלל אינו מחייב אמירת מילים קשות ולא יפות .בכוונת התורה לומר לנו שאותו בן האשה הישראלית נקב ,חורר
את שם ה' במובן של קלקול ולא במובן של תיקון ויעול.
קריאה בשם יכלה להוות דוגמא לקשר ישיר ועמוק ויכלה להתפרש כזלזול .נקיבת בשם השם במקרה שלנו
מטרתה היתה ליצור זלזול ,לנקוב על מנת לקלקל.
שבת שלום .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה.
חוג תורני  -ביום שני בבית המדרש בשעה  16:45כיתות א – ב .בשעה  17:30כיתות ג – ד.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב17:00 -
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת .פרטים אצל אילן שם טוב.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.

כניסת השבת19:13 :

יציאת השבת20:18 :

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  -לא יתקיים חוג תנ"כ עם חנה לבל .העמותה וצוות מרכז היום משתתפים בצערה של הגב' חנה לבל,
על מות אחותה ז"ל .שלא תדע עוד צער.
יום שני " 10:15 -עד הלום"  -דוד אלבדה
להזכירכם  -ההרשמה לסיור של אלידע בר שאול לקרית ענבים ,נמשכת הזמן קצר ,היזדרזו להירשם!
יתקיים בע"ה ביום שני ח' אייר תשע"ו 16/5/16 ,בין השעות15:00-18:30 :
חטיבת "הראל" של הפלמ"ח בפיקודם של יצחק רבין ויוספל'ה טבנקין ,לחמה במלחמת העצמאות במערכה על
הדרך לירושלים וגבולותיה ואיבדה בקרבות  425לוחמים! בין החלקות והשבילים נתחקה אחר סיפוריהם האישיים
של "יפי הבלורית והתואר" מערכות הגבורה ומסירות הנפש של דור תש"ח המקרינים גם לימינו אלו .משך הסיור
כ 3-3.5 -שעות .יציאה ממרכז היום בשעה14:00 :
אורחים (שאינם תושבי החבל)₪ 80 -
עלות :רגיל –  ,₪ 70ק.תומכת – ₪ 60
נא להצטייד בנעלי הליכה נשנושים ושתיה!
טלפון למידע ולהרשמה .08-8548693 :הרשמה עד לתאריך .11/5/16 :הזדרזו להירשם ,הזמן קצר!
קיום הטיול מותנה במספר המשתתפים
נשמח לראותכם ! צוות העמותה.

מועצה איזורית חבל יבנה
שלום לכולם
אנחנו פותחים סדנת כתיבה לבני הדור השני יחד עם המרכז הישראלי לביבליותרפיה.
הסדנה הינה תהליך מרגש ואינטימי ,בה נעזרים בטקסטים ובתרגילי כתיבה של המשתתפים.
אין צורך בכישרון כתיבה אלא רק ברצון לשתף לבוא ולקחת חלק.
מפגש הכרות חינם יתקיים ביום ראשון ה 22/5בין השעות  ,21:30 – 20:00בבניין המועצה
(התכנסות בשעה )19:30
המון תודה :קרן 054-4550887 -

קהילה
יישר כח לכל העוסקים והעוזרים בכל הטקסים ופעילויות התרבות בימים אלו.
הוכחתם שיש בקרבנו כישרונות ורצון של חברים ,נוער וילדים להעלות ערבים מרשימים ומוצלחים .אני ממש
גאה שהדברים נעשים ע"י כוחותינו ללא עזרה חיצונית.
בשבועיים הקרובים אני בחופש .בדברים דחופים ניתן לפנות למשה פרסי.
ראובן שור

ועדת חינוך

על טקס יום הזיכרון המכובד ומרגש ,התודה לשכבה ח' והוריהם ולמי שכיבד בהשתתפותו :דוד אחיפז ,דיוויד
ברנר ,אברהם לוי ,שי אלבז ,נתי באום ודורון ליברמן .השכבה מבקשת להודות לעוזרים בהפקה :אירית שובל,
תמר שמר ,יוני קלר ,דרור אחיפז וראובן שור.
על טקס המעבר מרומם הנפש ,מגיעה תודה רבה לאורה גורפינקל ,אדוה פלק ,ערן שור ,ונעמה מזרחי שמאחורי
הקלעים.
כמו כן ,כל הכבוד על ההופעה המרשימה של מדליקי המשואות ,ליז חזן ,יוני ישעיהו ,סידני פריש ,נכדיו ונכדותיו,
אביעד דגן ,והילדים והנוער שהדהימו בדגלנות!
תודה לצוות התומך המדהים שבני דרום בורכה בהם .בלעדיכם "עשרת ימי תקומה" לא היו אותו הדבר :יוני
קלר ,נתי באום ,דורון ליברמן ,דרור אחיפז וראובן שור .ולכל אחד ואחת מכם שבזמן אמת באו ועזרו והטו כתף.
קהילתיות בשיאה.

מרפאה
שעות מרפאה 15/5-19/5
יום ראשון  11:00-08:00 -אחות בלבד (מירית)
יום שני  21:00-18:00 -דר פיבניק(אחות מ-19:00שני)
יום רביעי  09:00-08:00 -בדיקות דם 10:00-09:00 .אחות (מירית).
יום חמישי  12:00-08:00 -דר אורלוב 11:00-08:00 .טיפת חלב.

 21:00-18:00דר פיבניק (אחות מ-19:00שני)
 12:30-11:00אחות(שני)

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה.
 - 10:00שיחה עם זהבה ,יצירה.
יום רביעי  - 08:15 -התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
תזכורת :חברים ותיקים מוזמנים להשתתף בשיעור התעמלות,מומלץ מאוד.
בואו בשמחה צוות המועדון

נר זיכרון

אלזה רוזנר ז"ל  -י"א אייר תשמ"ג

