18/01/2018

ב"ה ה' ב' בשבט תשע"ח

בא
"וראיתי את הדם ופסחתי עליכם"-
תמוהה מאד אמירה זו של הקב"ה .בורא עולם המכה את מצרים בעשר מכות ,הבוקע את הים לשניים,
לא יודע היכן גר יהודי אלא ע"י הסימון בדם על המשקוף?
לא רק זאת ,בהמשך נמצא את הפסוק האומר בדיוק ההפך" .והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם".
אז למי מהווה הדם סימן ,לנו,היהודים החיים במצרים או לקב"ה כדי לדעת היכן גרים היהודים?
אולם נראה ששני הפסוקים הסותרים לכאורה ,משלימים האחד את השני.
אין הקב"ה זקוק לסימן היכן גרה משפחה יהודית.
עם שחי מאתיים ועשר שנות שיעבוד ,העבדות הופכת למנטליות.
היכולת להתקומם ,היכולת להרים ראש ,היכולת לעבור מעבדות מצרים ל"עבדות" הקב"ה ,דורשת מהפך
מנטלי ואישיותי.
נתינת הדם על המשקוף המאפשרת להבחין היכן גרים היהודים דרשה אומץ פנימי רב .ויתרה מזאת ,דרשה רגעי
הזדהות עם המורשת היהודית ,עם האמונה בבורא עולם וההזדהות עם היותם דור המממש את ברית בין
הבתרים.
נתינת הדם על שתי המזוזות והמשקוף ,שיקפה שכאן מתגוררת משפחה יהודיה המזוהה עם המורשת היהודית.
עובדה זו היתה "לכם לאות" ,לכם-לעם ישראל לאות ,לאיתות פנימי על מי אנו עם ישראל העומד לצאת מעבדות
מצרים לעבודת ה'.
דומה הדבר למזוזה אותה קובעים אנו בדלת בביתנו.
המזוזה מעידה על תכן הבית שמעבר לה ,מעידה על יושבי הבית.
אמנם לקבוע מזוזה בימינו לא נדרש אומץ מיוחד ,אך בכך עדות הן על יושבי הבית והן לבאים מבחוץ.
שבת שלום ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בשבת בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.15:45 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת נתי באום.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת.

כניסת השבת16:40:

יציאת השבת17:42 :

בני עקיבא
הורים וחניכים יקרים ,ה 'עמכם!
לוז לשבת פרשת בא:
 20:30פעולת ערב שבת.
 15:45מפקד חניכים.
שבת שלום!
עדן הקומונרית.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
בשבוע הקרוב!
יום ראשון ה' שבט תשע"ח21/1/18 ,
 8:45תנ"כ – "מסע בספר תהילים  -עם חנה לבל.
בקרוב ...בקרוב...
יום שלישי י"ד שבט תשע"ח 30/1/18 ,בשעה  – 17:00הסיפור האנושי מאחורי הסיפור החלוצי – עם שרה ברנע –
סיפורו של כפר השילוח.
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.

נא לשריין  .....נא לשריין
מופע "מבט מקרוב" עם השחקנית אוסנת וישינסקי יתקיים בע"ה ביום חמישי ל' שבט תשע"ח15/2/18 ,
בשעה  18:30במושב בני דרום .עלות .₪ 10
ההרשמה לכל הפעילויות במתנ"ס בטלפון 08-8622101
נשמח לראותכם !!!
שלומית אלמוג.

ועדת חינוך-נוער
מארועי הנוער ,והשבוע:
תודה רבה רבה להורי ז'-יב' היקרים שטרחו והגיעו למפגש הורים במוצאי שבת .המפגש היה חשוב ומשמעותי
להמשך עשייה מבורכת .בהזדמנות זו אני רוצה להודות לצוות ועדת נוער  -שירה באום ,ישראל נעים ואורית
רב אחא שעמלים מסביב לשעון לטובת בני הנוער בשמחה ובאחריות חינוכית .תודה!
נוער בני דרום פותחים את חודש שבט-חודש ירוק עם מסיבת ראש חודש מטורפת במוצאי שבת הזו ,בארגון
כיתה ט' .כוולם מוזמנים!
תוכניות נוספות לחודש זה ,שריינו ביומנים:
יום שישי  26/1נטיעות יחד עם המושב ,בעזרה ובהשתתפות שלנו
ובשבוע הבא בניית פינת מדורות עם גדי מקיימות .פרטים נוספים בהמשך!
חודש שבט שמח מלא בפריחה ,גשמים וכיף,
צופיה.

קהילה

************************************************************************************************
אנו מבקשים שוב מכל הציבור היקר,
אין לעלות עם כלי רכב מכל סוג על הגרנוליט ועל כל השבילים המיועדים להולכי רגל.
דרוש/ה מתנדב/ת לעריכת הדפון ,ניתן לפנות לאחד מחברי הנהלת הקהילה.
שבת שלום הנהלת הקהילה.
************************************************************************************************
אנו מודים לכל המשפחות והחברים שאירחו ,עיצבו ,ניגנו ,אפו ובישלו לכבוד בר המצוה של בננו נדב.
שימחתם אותנו מאד .תודה רבה! שנזכה תמיד להשיב בשמחות.
זהבית וישראל דוד.
************************************************************************************************
למשפחת בני דרום היקרה,
תודה רבה על הליווי ,החיבוק החם ,והתמיכה שהענקתם לנו בתקופה אחרונה בכלל ובשבוע האחרון בפרט.
הרגשנו עד כמה אבא היה משמעותי עבור כולם.
שנזכה לשמחות,
רבקה ,זאבי ,דליה ,עופר ,רמי ,רנה ,אסף והמשפחות.
************************************************************************************************
קהילה יקרה עד מאוד..
ביום רביעי בבקר זכינו לארח  80חיילים ,מחייליו של בננו לארוחת בוקר ברחבת הגרנוליט.
תקצר היריעה מלתאר את רגעי החסד שהענקתם ברוב טובכם לחיילים היקרים שלנו בראותם את השולחנות
עמוסי כל טוב וברוחב לב .
הבעת התדהמה וההתרגשות על פניהם בראותם את המגוון והשפע הייתה שווה כל שניה של מאמץ.
ההתגייסות וההערכות של הקהילה במהירות האור דמו למבצע צבאי שלא היה מבייש את הצבא החזק והטוב
ביותר בעולם { צה"ל כמובן} ועל כך נתונה תודתנו מקרב לב ,לכל האנשים הטובים והיקרים שעצרו לרגע את
מרוץ החיים בכדי להוציא לפועל את ארוחת הבוקר ,כל אחד ואחת בדרכם שלהם ,זה לא מובן מאליו כלל.
תודה מיוחדת על אישור הלינה באולם הספורט ,על התרומות ממחסן הביצים ,ממפעל השימורים ,ממחסן
המכירות ומהצרכנייה.
דליה רמי ואביתר בן ארצי .
מי ייתן ונזכה לארח את חיילינו היקרים בעתות שמחה שכאלו.

מועדון ותיקים
יום שני  8:15-9:00 -התעמלות 10:45 ,שיחה עם זהבה.
יום שלישי " 19:00 -תור הזהב של יהודי ספרד" ,הרצאה בבית עדות.
יום רביעי 8:15-9:00 :התעמלות ,צביעה על משי עם יעל.
שריינו את יום ראשון -תאריך , 28/1בשעה  - 17.00הרצאה של יגאל בן דניאל.
בואו בשמחה ,צוות המועדון.

הודעות
************************************************************************************************
"סביבה והלכה"  -הרצאה של הרב דוד איגנר על ספרו "סביבה והלכה",
מכון התורה והארץ והמופע "מרגיש כי אני עם" עם להקת שיר אדמה  -אי"ה במוצש"ק ,שבת פרשת "בא",
ד' בשבט תשע"ז ( ,)20/1/18בשעה  20:30במועדון בית גמליאל.
קהילה תומכת.₪ 10 :
כרטיס₪ 30 :
************************************************************************************************
הפנינג חי צומח דומם -במושב בן זכאי  -מופע חיות של שלמה ,לביבות חובזה ,מיצים ויצירה:
אי"ה ביום שלישי ,ז' בשבט תשע"ח ( ,)23/1/18בשעה  17:00במועדון בבן זכאי.
למשפחה₪ 50 :
כרטיס לילד₪ 20 :
************************************************************************************************
"מסע בין מזרח למערב"  -תור הזהב של יהודי ספרד – הרצאה עם אוריאל פיינרמן ,
אי"ה ביום שלישי ,ז' בשבט ( ,)23/1/18בבית העדות בניר גלים.
מחיר ₪ 10
************************************************************************************************

משפחת אחיפז היקרה,
תנחומינו בהילקח מכם יקירכם וחברנו

דוד ז"ל
מי יתן ולא תדעו עוד צער
"...ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים"...
(ישעיהו כ"ה ,ח')
משפחת בני דרום.
במלאת שמונה שנים להסתלקותה של אימנו רחל,
ושמונה עשרה שנים להסתלקותו של אבינו דניאל
נעלה לקברם ביום ו' ,כד' בשבט (,)9.2
ניפגש בבית הקברות בשעה .9.30

יהי זכרם ברוך!

עמיחי ,מרב ודפנה אברהמס.

