26/05/2016

ב"ה י"ח אייר תשע"ו

בחוקותי
"ואם לא תשמעו לי"...
חלק נכבד מפרשתנו עוסק בתוכחה ,אם לא נשמע ולא נקיים את התורה.
לא נעים לשמוע את רשימת הקללות עד כדי שבעל הקורא מנמיך את קולו בזמן קריאת הקללות( ,כאילו שזה
יעזור.)...
מזכיר הדבר את מעמד החופה .זוג נכנס לחופה מלא באהבת אין קץ זה לזו .ובאמצע החופה ,בין הקידושין
לנישואין מקריאים את הכתובה .בעצם הכתובה היא שטר-טרום גירושין ,ושטר זה נקרא תחת החופה.
הסיבה המרכזית לקריאת הכתובה היא על מנת ליצור הפסקה יזומה בין הקידושין לנישואין.
אבל אולי מעבר לסיבה הלכתית זו ,טמונה בקריאה זו מחשבה נוספת .מחשבה האומרת לזוג ,שעם כל האהבה
הנוכחת ברגעי החופה ,לא תמיד היא זו שמרחפת מעל חיי כל זוג .אומרת לנו הכתובה שגם כאשר האהבה אינה
פורחת ממשיכים לשמור את חיי הזוגיות ,מכוח המחויבות המנוסחת בכתובה .אף אחד לא רוצה שהכתובה היא
זאת שתחיה את חיי הזוגיות ,אולם בקריאת הכתובה טמון הרעיון על מהלך חיי הזוג.
מתוך מבט זה אולי יש להתבונן בחיי עם ישראל והקב"ה .ברור שאנו רוצים שהקשר שלנו עם בורא עולם ,עם
התורה יהיה קשר של אהבה וחיבור .אולם לא תמיד תהיה זאת המציאות .יהיו בודאי תקופות משבר בקשר זה,
האם נעזוב וננתק את הקשר? באה התוכחה כאומרת לנו שיש בינינו ובין הקב"ה סוג של כתובה .לעיתים הקשר
שלנו עם בורא עולם הינו מכח המחויבות ולא מכח האהבה הגדולה.
זוג שיצפה שחייו יהיו ללא תקופות שפל ,ינתק את הקשר ברגע שתתעורר בעיה .אדם החושב שעולמו הדתי יהיה
רצוף אהבה ,ינתק את הקשר עם בורא עולם ברגע שמשהו לא יסתדר לו עם מה שקורה לו.
באה פרשת התוכחה ומבארת את מערכת קשרים זאת.
שבת שלום הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' ב 17:40 -בבית משפ' ארמן.
חוג תורני  -ביום שני בבית המדרש ,בשעה  16:45כיתות א' – ב'.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.17:00 -
נשים ונערות קוראות תהילים  -השבת ,שבת מברכים חודש כסלו ,במועדון לחבר ,בשעה .16:00
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת צעירי.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

בשעה  17:30כיתות ג' – ד'.

כניסת השבת19:17 :

יציאת השבת20:22 :

בני עקיבא ונוער
גאים לשתף כי בתאריך ט' בסיון  ,15/6תתקיים בת המצווה שהגרעינרים ,מדריכי וחניכי שבט הרא"ה עמלו עליה
בחצי שנה האחרונה.
בחודשים האחרונים עסקו בני הנוער ב :מציאת אולם אירועים ,איסוף תרומות ,מציאת שמלה ,נעליים ,מתנדבים
לצילום ,איפור ,עיצוב שיער ,עיצוב הזמנות ,הדפסת הזמנות ,צילומי בוק ,מצגת תמונות ,סרט ברכות של
סלבריטאים ,הקלטת שיר באולפן הקלטות ועוד ועוד ועוד.
בזכות בני הנוער שעבדו קשה ,חשבו על כל פרט ופרט כדי שבת המצווה תהיה מושלמת ובזכות אנשים טובים
שפתחו את ליבם את כספם ואת זמנם ,בת המצווה באמת יוצאת לפועל!!
תודה עצומה להדס להמן המדהימה ,שלקחה על עצמה את הפקת הפרוייקט העצום הזה בהתנדבות מלאה (!)
מאז שעזבתי ,ויישר כח לחבר'ה המדהימים שלמרות האתגרים הרבים בדרך לא התייאשו וממשיכים בכל הכח.
בהזדמנות זו ,אנו זקוקים ל :צלם וידאו מתנדב שיוכל להסיע הלוחזור לאיקאה.
ליצירת קשר נעמה 0525095967
שבת שלום! דרישת שלום אביגל.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  08:45 -תנ"כ – חנה לבל.

יום שני  10:15 -הרצאה" :וייאטנם" – עם יורם רוזנפלד
כמו כן יתקיים בזאר מכירת בגדים (צביקה) בין השעות.9:00-12:00 :
יום שלישי  17:00 -חוויה מהסרטים עם ענת שפרן-אור  -אביב של סתיו – הזדמנויות של שמחה.
חברי קהילה תומכת ,נא לשריין ! היכונו למסיבת קיץ בניר גלים ,ביום שני ה 20/6/16 -אחה"צ.
סטודיו "צבעים משלימים" וסטודיו נטיעה ,מזמינים אתכן הנשים לסדנאות שישי נשי,
סדרת מפגשים בימי שישי בבוקר (סה"כ  3מפגשים),
בין השעות 9:00-13:00 :בסטודיו צבעים משלימים ,בקבוצת יבנה.
המפגשים כוללים:ארוחת בוקר מפנקת ,היכרות,סדנת יצירה וסיכום.
תאריכי הסדנאות24/6 ,10/6 ,3/6 :
העמותה הגיעה להסדר שהנחה בשיעור של  20%תינתן לחברים ותיקים בני +60
פרטים בטלפונים 050-6998426:רחלי וייצמן 050-6998318 .נטע קנדל

בס"ד

במלאת שבע-עשרה שנה לפטירתה של

ארנה
היקרה והאהובה שלנו,
נעלה לקברה ביום חמישי,
כ"ה אייר ( ,)2.6.16בשעה  ,18:00בבית העלמין.
לאחר מכן נתאסף בביתנו לתפילת מנחה ,ושעור ע"י הרב עמיהוד.
מרים ומוסה שאול והמשפחה

קהילה
דברים שנכתבו לזכרה של חברתנו רבקה לחר ז"ל ע"י המשפחה.
אמא יקרה,
אנו עומדים כאן לידך ולא יכולים להאמין שזו דרכך האחרונה.
דרך ארוכה עברנו ביחד מאז שנולדנו ועד היום וכל כך הרבה דברים הענקת ונתת לנו במשך החיים:
היכולת להקשיב לזולת ,לקבל את האחר והשונה ,היכולת להבליג על עלבונות או קשיים ולדון את השני תמיד לכף זכות...
מעולם לא התלוננת וגם בשעות של מצוקה ידעת להודות על הטוב.
בבית החולים ,כאשר אחות או רופא באו לטפל בך או לתת זריקה ,גם כשזה כאב ,תמיד אמרת להם בחיוך "תודה רבה".
כל בשורה מרופא על הידרדרות או החמרה ,קיבלת בשקט והשלווה המיוחדים שבך.
מתוך העוצמה הפנימית שלך והאמונה שעם הכול ניתן להתמודד ,חיזקת אותנו במקום שאנו נחזק אותך,
תמיד ידענו שאת חזקה ולאחרונה ,נדהמנו בכל פעם מחדש לגלות עד כמה...
אף פעם לא הרשית לעצמך להתפנק ,בכוח ובנחישות עשית לבדך מה שיכולת כל זמן שיכולת...
לאחרונה ,שכל כך נחלשת ,נאלצת להיעזר בדברים בסיסיים רבים ,וגם בשעות אלו ,לא התלוננת ולא ביקשת שנעשה כך או
אחרת ,מה שעשינו בשבילך היה טוב עבורך סבלת בדומיה ובגבורה מעוררי השתאות.
כל הזמן קיווינו לראותך חוזרת הביתה ,חוזרת להיות אתנו ושלנו במשרה מלאה ,ואת עשית מאמצים בלתי נלאים
ולפרקים  -הצלחת!
גם החזרות לבית החולים בכל פעם ,לא החלישו את רוחך.
כשהיית בבית ,היו אלו תקופות משמחות ונעימות שבהן ,שוב למדנו לראות את ההודיה על הדברים הפשוטים ,כמה נהנית
לשבת ליד השולחן בבית ולאכול קצת סלט וחביתה ולומר שכבר הרבה זמן לא אכלת ארוחה כל כך טעימה.
בשמחה סיפרת שהכנסת מכונת כביסה ושהשקית את העציצים .כחלק מהיכולת הזו שלך להודות על הטוב ,ליהנות ממה
שיש ,לראות את חצי הכוס המלאה ולהתייחס בהומור לקושי ולכאב.
בכל הזדמנות פתחת את ספר תהילים והשתדלת להתפלל ולבקש על אחרים.
בשקט ובטוב שלך נגעת בכל כך הרבה אנשים שחשים אתנו את הכאב הנורא הזה עכשיו.
תמיד זכרת כל פרט הקשור בנו ,מה כל אחד מאתנו אוהב לאכול והשקעת מאמצים ואהבה רבה בטרחה לשם כך.
מעולם לא שמענו ממך מילה רעה על אדם כלשהו.
בשנה וחצי האחרונות ,אבא ,בכל יום ויום ,במסירות אין קץ ,היה שם בשבילך ונילחם אתך ,החזיק את התקווה ,סייע
והקל בכל מה שניתן.
ובכך לימדתם אותנו – שניכם ,שיעור בנתינה ,זוגיות ,קבלה ואהבה.
לך ,אמא,
ראוי מכל הפסוק להיאמר ,כמו שאבא תמיד שר לך בקבלת שבת והדגיש לנו
"אשת חיל מי ימצא ,ורחוק מפנינים מכרה ,בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר גמלתהו טוב ולא רע ,כל ימי חייה"...
תודה על שזיכית אותנו בלהיות אתך.
נעשה ככל שנוכל להמשיך בדרך הטובה הזו שלך ,לשמור אחד על השני וכמובן לשמור על אבא.
אמא,
הייתה לי תחושה חזקה שאזכה שתהיי לצדי גם בהמשך הדרך ,קשה לי לדמיין את האירועים הצפויים בלעדייך,
נתת לכולנו ביטחון בידיעה שאת כאן כדי להישאר.
אוהבים תמיד.

קהילת בני דרום משתתפת בצערם של דוד לחר והילדים :שלוית ,דרור ,רקפת ,עינת ושלמה
על לכתה של חברתנו רבקה ז"ל.
*************************************************************************************************************************

מרפאה
שעות מרפאה 29/05-02/06
יום שלישי –  08:00-09:00בדיקות דם (שני) 09:00-10:00 ,אחות.
יום רביעי  21:00-18:00 -ד"ר פיבניק (אחות מהשעה ,19:00שני).
יום חמישי  11:00-08:00 -ד"ר אורלוב,
 11:00-08:00טיפת חלב,
 12:30-11:00אחות(שני).
מרשמים כרוניים לחודש  06/2016נא להגיש בהקדם .במידה ואין בידיכם מרשמים ,נא לעדכן את האחיות.

ועדת חינוך
ל"ג בעומר -עבר בשמחה ובצהלה עם פעילות וארוחה ,ועל כך תבוא הברכה לכל העוסקים והעוסקות במלאכה
מקרב הורי השכבות ומדריכי/ות בנ"ע .תודה לכל הבנות והבנים שהתנהגו באחריות ליד האש והזרדים.
הורי נוער -
תודה לכל ההורים שהגיעו למפגש ביום רביעי שעבר .בימים אלו מתגבש המשך התוכנית ותפורסם בקרוב.
יום ירושלים -
נצא יחד לטיול משפחות לציון יום ירושלים .ניפגש ביום ראשון ,כ"ח אייר ( ,)5.6בשעה  16:15ונצא ברכבים
פרטיים לשמורת המסרק .מדובר על מסלול מעגלי ,קל ונעים .מתאים לתינוקות במנשאים (לא בעגלות(.
נערוך פיקניק משותף (כל משפחה מתארגנת בכוחות עצמה מהבית) ופעילויות בשטח לילדים/ות.
בכדי שנוכל להתארגן ,אנא הירשמו בהקדם בטופס שיפורסם בגוגל-גרופ ובקבוצות הוואטסאפ.
הרישום נסגר בערבו של יום רביעי אור לכ"ה אייר .1.6.16
קיץ של פעילות -
מטרה :גיבוש של כל שכבה בנפרד ושל חברת הילדים והנוער בכלל.
אמצעי :פעילויות שכבתיות אחת לשבוע במהלך חודש יולי/תמוז.
ביצוע :בכל שבוע ,משפחה אחת או שתיים מהורי השכבה מעבירים פעילות כייפית בעלות אפס ,כיד הדמיון
הטובה עליהם.
היכנסו לקישור (שישלח בוואטסאפ/מייל) והצטרפו לכייף ולזכות שבגיבוש חברת ילדינו.
עכשיו שהעשן מתחיל להתפוגג ,פתחו יומנים וסמנו תאריכים כי כוווולם באים:








יום רביעי ב' סיון ( ,)8.6פעילות לשכבה א' לקראת קבלת הסידור.
יום שבת ה' סיון ( ,)11.6טקס חלוקת סידורים לשכבה א' לאחר תפילות מוסף.
מוצ"ש  /ערב שבועות ( ,)11.6לימוד הורים וילדים  -תרומת הדור הצעיר להשלמת קריאת התנ"ך
הקהילתית.
יום חמישי ר"ח תמוז ( ,)7.7פעילות שבוע הספר בעיר חולון.
מיועד למשפחות שבהם ילדים בגילאי גן ורד עד מסיימי ג'.
יום חמישי אור לט"ו באב ( ,)18.8טיול לילי.
יום שבת כ"ג אב ( ,)27.8סעודת שלישית קהילתית לכבוד העולים לא' ,מסיימי י"ב והמשפחות החדשות.
יום ראשון כ"ד אב ( ,)28.8מסיבת סיום קיץ בבריכה.

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה.
 - 10:00שיחה עם זהבה ,שתוקדש לעילוי נשמתה של חברתנו רבקה לחר .ארוחה קלה ויצירה.
יום רביעי  - 08:15 -התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
 - 17:30הרצאה פתוחה לכלל ציבור ,במועדון לחבר ,שתועבר על ידי דוריה לנגלבן-כהן,פסיכולוגית שיקומית
מומחית " -האם אנחנו תלמידי רבי עקיבא? מי מפחד מ"ואהבתה לרעך כמוך?"
בואו בשמחה צוות המועדון

איחולים מכל הלב
לרוחמה וחיים רפאלי
להולדת הנין  -נכד לטלי ומוטי רפאלי
בן להדר וערן.

הודעות
ורדה הקוסמטיקאית תגיע ביום רביעי הבא .1/6 ,המעוניינות יצרו איתה קשר ישירות בטלפון.0504546322 -
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 .
לגילאי  3-7אי"ה ביום ראשון כ"א באייר ( )29/5/16בשעה  17:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
==============================================================
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
יוגש קפה ומאפה!
עם הקב"ה .מחיר כניסה₪ 20 :
==========================================================
"בואי כלה ,בואי כלה" .בראש חודש סיוון .אי"ה ביום שלישי א' בסיוון ( )7/6/16בהיכל התרבות בגבעת
וושינגטון
 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"החלילן האמיץ" מסע קסום בצליל וסיפור עם עמנואל אלמוסנינו
עלילה קסומה ,בעזרת אוסף עשיר של כלי נגינה שבטיים נארג תיאטרון מותח המוביל אותנו בקולות ושבילי טבע
אל ליבו המתרגש של הנער הפוגש טורף באופן לא צפוי.
אי"ה ביום שלישי ח' בסיוון ( )14/6/16בשעה  17:00בבית גמליאל
מחיר כרטיס ₪ 10:00 :לילדי כיתות גן ומעלה
שישי נשי .בשיתוף עם ההסתדרות הציונית .בוקר חוויה .לנשים! עם נשים! על נשים!
אי"ה ביום שישי י"א בסיוון ( )17/6/16מהשעה  9:30עד  12:30בקבוצת יבנה
בתוכנית :פינוקי בוקר – ארוחת בוקר ישראלית
בחלקו הראשון של הבוקר סדנת יצירה שימושית .אחרי ...הרצאה של אישה מיוחדת והפעם..
הגב' אירית אחדות – מנהלת מוזיאון דונה גרציה
מחיר לאישה ₪ 40 :בהרשמה מוקדמת  ₪ 50בבוקר שישי
==================================================================
ביום שלישי כ"ג אייר תשע"ו  . 31.05.16מגיעה גילדה (מניקור כולל לק-ג'ל ,פדיקור ,קוסמטיקאית ,עיצוב גבות,
ספרית ,איפור כלות ,איפור לאירועים).
לתאום נא להתקשר לפלאפון  .055-2273231נא להביא מגבות.
נא להשאיר בקבוקים בתוך המתקן בלבד!
נא לא להשאיר שקיות ניילון!
באולם מסיבות חסרות מפות לבנות-עגולות.
מי שברשותו נמצאות מפות ,מתבקש להחזירן אלי (ניתן להניחן במרפסת ביתי(.
שבת שלום ,מרים שאול

נר זיכרון

יוסי גרניט ז"ל  -כ"ד אייר תשמ"ב
ישראל גלר ז"ל  -כ"ו אייר תשס"ו

