19/05/2016

ב"ה

בהר
לספור ולספור-
עולם הספירה נוכח בחומש ויקרא במעגלים שונים.
החל מספירת העמר של השבת שעברה דרך ספירת השנים לקראת השמיטה והיובל בפרשת השבוע,
וכן ספירת הזב והזבה וכו'.
ואכן כבר נשאלה השאלה מדוע אין האיש או האשה הסופרים לטהרתם לא צריכים לברך על כך כפי שאנו מברכים על
ספירת העמר? עצם השאלה מראה שהספירה הינה בעלת ערך בפני עצמו.
נדמיין אדם הסופר שטרות כסף .מצד אחד רוצה אותו אדם לדעת את הסכום הסופי ,כמה כסף יש לו.
מצד שני יש לו הנאה מיוחדת מכל שטר שהוא סופר.
תאריך חתונה ההולך ומתקרב -מצד אחד רוצים כבר שיגיע יום החתונה ,מצד שני לכל יום יש מתיקות בפני עצמו
ובעצם הצפיה יש שמחה.
נמצאנו למדים שהמטרה ,היעד נותן את התוקף והמשמעות למשך הזמן הנספר.
אמנם עינינו נשואות ליעד ,אך הספירה נותנת ערך לכל יום.
הדבר תלוי כעת בכל אדם הסופר.
האם כל משאת נפשו היא היעד אליו הוא סופר ואינו מתייחס לימי הספירה ,או שהיעד של הספירה מרומם ומעניק
תוכן לימי הספירה עצמם.
עצם העובדה שאנו מברכים על הספירה ,מראה שיש ערך לספירה עצמה ,וכך עלינו להביט על ארועי הספירה
שבחומש ויקרא.
לתת משמעות וערך לכל יום ולראות בו צעידה והתקדמות נוספת העומדת בפני עצמה ללא קשר למטרה הסופית.
שבת שלום הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בשעה  17:40בבית משפחת בניה אריאלה ואלעד.
חוג תורני  -ביום שני בבית המדרש בשעה  16:45כיתות א' – ב' .בשעה  17:30כיתות ג' – ד'.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.17:00 -
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת זיו.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.

כניסת השבת19:13 :

יציאת השבת20:17 :

מועדון ותיקים
יום שני ט"ו אייר 23.5.16
 :8.15התעמלות נשים,
 :8.45התעמלות גברים,
ארוחה קלה ויצירה.
יום רביעי י"ז אייר 25.5.16
 :8.15התעמלות נשים
 :9.30נסיעה למוזיאון הפלישתים ,לתערוכת "דרך כלה" ולבית האומנים לתערוכת "שבת אחים".
מוזמנים להרשם בלוח המודעות או אצל לואיז.
בואו בשמחה צוות המועדון.

תרבות
"עם אחד -קהילה אחת!"
לאחר סיומם של אירועי יום העצמאות ,אנחנו ,בוועדת תרבות ,מסתכלים אחורה בסיפוק רב ,וגאים במה שהצלחנו
להפיק יחד אתכם ,ציבור יקר.
כל אחד ואחת מאיתנו השתדל לעשות את המקסימום להצלחת האירוע ,הן בצד הלוגיסטי ,שחלק מאיתנו היה אחראי
עליו ,והן בצד האמנותי ,שעליו היה אחראי החלק האחר בוועדה .ללא עזרתכם לא היינו מצליחים ,כמובן ,לעשות
כלום .כמעט לכל אחד מכם היה חלק במשהו ,קטן או גדול יותר ,ועל כך ברצוננו לומר תודה!
תודה לכל גדודי התורנים המסורים ,מי בסידור ,בניקוי ,בהעמדת כסאות ומזנונים ,בחלוקת אוכל ,בהגשה במזנונים,
בהבאת האוכל מאשדוד ,פינוי אשפה ,אפיית עוגות ,וכל משימה שהיתה דרושה בקטע הלוגיסטי!
תודות מיוחדות לתיפי ואביה שאול ,שהיו שותפים זמניים בוועדה ,ודאגו לתקתוק האוכל והתורנים ,לרותי צבי שדאגה
לשיבוץ התורנים לאורך כל השבועיים שקדמו לאירוע,
לאסתר בן-זאב ונאוה רוזן שקישטו בכשרון רב את הבמה ,לניב בכר ,דרור אחיפז ,שקד צבי ואמיתי רוזנברג ,שעזרו
בהקמת ופירוק התאורה וההגברה המורכבות ,ולראובן שור שעזר מאחורי הקלעים.
קדמה לארוחה הרקדה של תזמורת המשק שלנו ,וגם להם נאמר תודה! נתי באום הבלתי נלאה ,אליו הצטרפו דורון
ליברמן ,עמיחי לביא ,אלי כהן ,עופר ורד וגלעד ברנט.
על המופע שראיתם באולם ,עמלו במשך שבועיים לפני האירוע רבים וטובים ,שכתבו ,הסריטו ,שיחקו ושרו ,הקליטו,
עבדו עם קבוצות הילדים והמבוגרים השונות על קטעי במה וסרטים ,ודאגו לתכנית במיטב כשרונם:
מיטל פליישמן ,רוני רוזן ,מוריה משען ,שירה באום ,דליה צעירי ,נירית כהן ,ליאת ועידן קלר ,ניצן ושגיא קניג-יאיר,
עפרי גורפינקל ,יאיר קבון ,מירם ברבירו ,דורי רוזן ,סידני פריש ,גבי סלמון ,יקי ואוריה קליינמן ,עינת לסנר ,יוני
רוזנברג ,ליאור שובל ,דורון ליברמן ,ליעד משען ,יאיר דביר ,כנה פלק ,טליה ורד ,יובל באום ,אסף שור ,וכמובן כל
הילדים המקסימים שהשתתפו בשירה ובריקודים לאורך כל המופע .תודה גדולה לכולכם!
ואחרונה אחרונה חביבה ,למרות שהיא חברה בוועדה ,ולא צויינה לעיל ,ברצוננו לפרגן מכל הלב לסמדר ורד ,שכתבה
כמעט את כל מה שראיתם על הבמה ,וממשיכה לעשות זאת כבר שנים רבות! אין עלייך!
שמחנו לעשות יחד עם הקהילה אירוע שכולו תוצרת בית!
שלכם ובשבילכם ,וועדת תרבות

בני עקיבא ונוער
ה' עמכם!!
בשבוע האחרון נפגשנו (הצוות) כדי לראות איך למרות כל הלחץ אנחנו ממשיכים לרוץ קדימה בסניף!
בחודש הזה יהיה בעז"ה חנוכת סניף ביום חמישי הקרוב! טקס קביעת מזוזה וחתימה על אמנה סניפית!
בנוסף ל"ג בעומר שכל שבט עושה מדורה! (פרטים מדוייקים יגיעו בהמשך!)
וגם שבתנועה שיתקיים בשבת הבאה!!
ולא נשכח את הקו לחיים השבת שבני עקיבא לוקחים בו חלק!!
השבת לא יהיה מפקד ,תהיה פעילות סניפית בסעודה שלישית יחד עם קו לחיים בחסות בני עקיבא בשעה !!18:00
מחכים ומצפים לכם!!
שבת שלום
צוות ההדרכה ודניאל...

שבת שלום לכולם וברוכים הבאים לילדי קו לחיים!
גאה מאד בנוער היקר שעבד קשה בחודשים האחרונים על השבת המושקעת הזאת.
תודה גדולה לכל המשפחות היקרות שנרתמו ולקחו חלק.
כולכם מוזמנים לסעודה שלישית משותפת עם הנוער ,בני עקיבא ,המשפחות המארחות וחניכי קו לחיים,
בחדר אוכל בשעה .17:30
מקווה לעוד הרבה עשייה ורוח התנדבות שכזאת.
שבת שלום ,סהר באר.

פרשת שבוע  -לאחר חשיבה מחדש ,פרשת השבוע מועברת לשעה  .17:40המיקום יהיה לבחירת המשפחה
שמעבירה את הפעילות :בבית המשפחה או בבית המדרש.
לאור השינוי ,הנכם מוזמנים להירשם להעברת פרשת השבוע בקישורtinyurl.com/bd-prasha :
תפילת ילדים לילדי הגן (ושכבה א' שחפצים בכך) תתקיים בחדר חוגים לקראת סוף תפילת מוסף .מיד לאחריה
ייתקיים לימוד הורים וילדים כרגיל.

ל"ג בעומר הנה בא!!
תודה להורים שמארגנים את המדורות לשכבות גן עד ג' ,ולמדריכות/ים שמארגנים בבנ"ע.
האחריות של המארגנים מסתיימת עם תום הפעילות (בבנ"ע מדובר על  24בלילה) .הורים מוזמנים להתארגן מראש
לנוכחות תמידית במדורה לפני ואחרי  24בלילה.
רגע לפני שנוסיף את הקיסם הראשון למדורה ...ונשמרתם מאוד לנפשותיכם :מומלץ לרענן את כללי ההתנהגות
בקרבת אש עם ילדיכם הפרטיים בכל הגילאים.
לנוחיותכם ,מפה של מיקום המדורות ולהלן הפירוט:
ילדי גן ורד היקרים
ניפגש ביום רביעי הקרוב בשעה  ,17.00בחצר משפחת סמדר ודידי באום (רחוב הכלניות) למדורת ל"ג בעומר.
אנא הביאו תפוחי אדמה מבושלים עטופים בנייר כסף.
מחכים לראותכם ,משפחות אדלר ובאום.
ילדי גן שושן-
נפגשים למדורה ביום ד' ,בשעה  17:30בגן עדן מקדם .נא להביא תפו"א מבושל עטוף בנייר כסף ומצב רוח טוב!
משפחות בן שושן ורוזנברג.
ילדי כיתות א'-
המדורה תתקיים בשעה  ,18.30מתחת לבית של גוטליב לכיוון הכביש ההיקפי .ניפגש...
משפחות בכר וצבי.
ילדי כיתה ב'-
מוזמנים למדורה בשעה  ,18.00בשטח שליד משפחת דביר (אבישי וטליה) .בואו בשמחה.
משפחות דביר ,פליישמן ועזריה.
ילדי כיתות ג' המקסימים! נפגשים לחגיגת ל"ג בעומר בע"ה בשעה  ,18:00בגן עדן מקדם.
מה להביא? המון מצב רוח ותפו"א מבושל עטוף בנייר כסף .מצפים לראותכם.
משפחות הראל ועובדיה.
מדורות השבטים בבני עקיבא:
נבטים – גן עדן מקדם בשעה .20:00
ניצנים – גן עדן מקדם (שעה מדויקת תפורסם).
מעלות –בשוקי בשעה .21:00
מעפילים – בין הגינה הקהילתית לגן השעשועים הגדול.
הרא"ה – ייעודכן בוואטסאפ.

מרפאה
לתשומת לבכם,
מרשמים כרוניים לחודש  06/2016נא להגיש בהקדם .במידה ואין בידיכם מרשמים ,נא לעדכן את האחיות.
שעות מרפאה :22/05-26/05
יום ראשון
 11:00-08:00ד"ר אורלוב
 09:00-08:00אחות (מירית)
 12:00-11:00אחות(שני)
יום רביעי
 09:00-08:00בדיקות דם בלבד.
בערב המרפאה סגורה.
יום חמישי
 11:00-08:00ד"ר אורלוב
 11:00-08:00טיפת חלב
 12:30-11:00אחות(שני)
שבת שלום ,צוות המרפאה.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון י"ד אייר תשע"ו22/5/16 ,
 -8:45תנ"כ  -חנה לבל
 -17:00הרצאתו של דוד אבגי " :דם הכלנית וכתם הכרכום" -על עצים ופרחים באמנות הישראלית.

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 -

מירוץ ח"י ה3-









לזכר הנופלים בני יישובי חבל יבנה
היכונו .....כולם רצים....כולם נהנים...כולם זוכים.....
מועצה אזורית חבל יבנה והמתנ"ס מזמינים אתכם להצטרף
למירוץ שהפך למסורת בשבילי החבל היפים.
אי"ה ביום חמישי י"ח באייר ()26/5/16
תחילת אירוע בשעה  16:30בגבעת וושינגטון
במרוץ משתתפים מכל הגילאים,
התינוקות עם עגלות ,הקטנים –"מירוץ אפרוחים" והשאר בעממי  2ק"מ
או תחרותי  2ק"מ 5 ,ק"מ  10ק"מ
ישוב שישלח הכי הרבה רצים יקבל באירוע יישובי בקיץ
כל מי שנרשם מקבל חולצה
כל מי שרץ מקבל מדליה
במקום הפנינג מרשים ,באנג'י ,קרוסלה ,מתנפחים ,ג'ימבורי לתינוקות הפעלות ספורטיביות ועוד
אוכל מגוון במקום ,בתשלום
פרטים נוספים באתר האינטרנט .לינק הרשמה /yavne.runisrael.org.il
קוד הנחה לתושבי החבל ניתן לקבל במתנ"ס08-8622101 :
הבטיחו את מקומכם ,והקדימו להרשם!!!

****************************************************************************************************************
הצגה אחרונה בתוכנית המנויים ה:5-
דירה להשכיר – תאטרון "מופע",מופע מחול מרהיב בשיתוף להקת המחול הקיבוצית ותיאטרון הקיבוץ,
לפי ספרה של לאה גולדברג ,אחד הספרים האהובים ביותר על הילדים מזה שנים ,בעיבוד למחול  ,בביצוע רקדני
להקת המחול הקיבוצית .
אי"ה ביום ראשון כ"א באייר ( ,)29/5/16בשעה  ,17:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
לגילאי . 3-7
****************************************************************************************************************
מפגש אחרון!
דמיון ומציאות ביחסי אישות
עם עינת לב – מנחת קבוצות ,שיטת המודעות לפוריות.
אז איך נפגשים? דרכים ליצירת אינטימיות מיטיבה ,תתקיים במושב בני דרום ,בשעה 20:30
ט"ו באייר (.)23/5/16
כולל קפה ומאפה.
עלות– , ₪ 60
****************************************************************************************************************
אבאל'ה-משחק -אביתר לזר ,כתיבה ובימוי -גלעד אלפסי יוצאי תאטרון "תאיר",
אי"ה ביום שלישי ,כ"ג באייר (  ,)31/5/16בשעה  21:00במושב בית גמליאל.
מסע חובק עולם של חוזר בתשובה ואביו.
ערן ,חוזר בתשובה ,יוצא עם אביו למסע במקומות שהובילו אותו לחזור בתשובה .במהלך ההצגה עולה המתח שבין
"אבא" ל"אבאל'ה" (טאטע) המבטא את השאיפה של ערן לחיבור עם הקב"ה.
מחיר כניסה ₪ 20 :יוגש קפה ומאפה!
****************************************************************************************************************
"בואי כלה ,בואי כלה"  -בראש חודש סיוון
אי"ה ביום שלישי א' בסיוון ( ,)7/6/16בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון ,בתוכנית:
 18:00התכנסות וכיבוד קל ,דוכני תצוגה ומכירה.
" 19:15עין בעין"  -עדן הראל ועודד מנשה
הפסקה וארוחת ערב
" 21:00עלמ'ס"
מחיר כרטיס :לכל האירוע או לחלקו  ₪ 50 -לאישה ₪ 40 ,לתושבות החבל.

