02/06/2016

ב"ה כ"ה אייר תשע"ו

במדבר
"מקום ארון אינו מן המידה" (מגילה,י')-ליום ירושלים.
משפט זה המצוטט ממסכת מגילה ,נאמר על הארון שהיה בקדש הקדשים .הדבר נאמר מתוך התבוננות במידותיו של הארון
ומידות קדש הקדשים.
קדש הקדשים היה בגודל עשרים על עשרים אמה (כ  10מ"ר) .הארון היה בעל מידות של שתיים וחצי על שתיים וחצי
אמות .כאשר הניחו את הארון במרכז קדש הקדשים נשאר ממנו ועד הקיר-עשר אמות.
על כך אומרת הגמרא"-אמר רבי לוי  :דבר זה מסורת בידינו מאבותינו :מקום ארון אינו מן המידה".
מה הכוונה שהארון אינו מן המידה? וכי לא ניתן לקחת אמצעי מדידה ולמדוד? הרי הארון וגם קדש הקדשים היו דברים
ממשיים וניתן היה למדוד אותם כפשוטו!
על כך אומר המהר"ל מפראג" :כי בית קדש הקדשים וקדושתו הוא מסולק מן עולם הזה הגשמי לגמרי ".מצד אחד קדש
הקדשים ,הארון וכו' ,הינם דברים מוחשיים וקיימים ,מאידך הם נמצאים במקום הקדש ביותר ,המקום הכי בלתי נתפס.
ישנו מעין "מאבק" כיצד ועד כמה ניתן להמחיש משהו מופשט.
מצד אחד חיי הקדושה שלנו הינם ממשיים ,אך לא ניתן להשאירם ברובד הממשי ככל שאר הדברים.
דברי חז"ל על הארון מבקשים לומר שאמנם ישנו קדש הקדשים ,ישנו ארון-אך עם כל ממשותם יש בהם מימד שמעבר
למושגי המוחש שלנו"-אינו מן המידה".
ימי מלחמת ששת הימים ,שבשיאה הוא שיחרור הר הבית וירושלים כולה .ובכלל המלחמה המיוחדת ההיא"-אינם מן
המידה" .אמנם היתה מלחמה כפשוטה ,אך לא ניתן להתייחס אליה כמשהו ממשי בלבד .היא היתה מעבר להבנתנו.
אולי איננו מספיק מבינים עד כמה היתה זו מלחמה שמעבר להבנה ,ויתכן שבגלל זה הפכו תוצאותיה לויכוח פוליטי ומאד
מעשי .אך דברי הגמרא על הארון קוראים לנו לנסות ולהתבונן על ימים אלה בראיה שמעבר לראיה.
שבת שלום ויום ירושלים שמח ,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'.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.17:00 -
נשים ונערות קוראות תהילים  -השבת ,שבת מברכים חודש סיוון ,בשעה  17:15בבית ארנפלד יוסי ואביבה.
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני  19:40לפני תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה . 21:15
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.
========================================================================
בשעה  17:30כיתות ג' – ד'.

נשים ונערות מוזמנות בליל שבועות ללימוד משותף של נשים לנשים.
 23:00שיעור של מירה אשכנזי "להבין שאם אין תיחום יש מאבק על המקום האישי" (אביטל ימימה ע"ה),
גבולות בתוכי ועם אחרים מתוך לימוד על גבולות בתנ"ך....
 23.30שיעור של אדוה פלק נושא השיעור יפורסם בהמשך.
השיעורים מתקיימים תחת כיפת השמיים ,ברחוב השיטה.
מוזמנות בשמחה חג שמח מיכל בן-זאב שאול

כניסת השבת19:21 :

יציאת השבת 20:26

זמני תפילות
תפילות  -יום ירושלים
"שישו את ירושלים ,גילו בה ,גילו בה כל אוהביה".
לכבוד אחדותה של ירושלים אנו מבקשים שגם המניינים השונים יתאחדו :במוצ"ש וביום ראשון בבקר  -למניין אחד.

שבת במדבר
מנחה , 19:20 -שיעור לכבודה של ירושלים יינתן ע"י הרב .19:40
מוצ"ש -
ערבית –  20:30תפילה חגיגית.
אחרי תפילת ערבית .כיבוד קל והרקדה ברחבת בית הכנסת עם שירי ירושלים.
יום ראשון  -כ"ח אייר
שחרית מנין אחד  6:00 -תפילה חגיגית ,שחרית נוספת ב .8:00
"ברוב עם הדרת מלך" לבוש חגיגי יכבד את המעמד בברכת "נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו".
הגבאים

בני עקיבא ונוער
פרסמתי במייל תאריכים סגורים לקיץ הקרוב .כולכם מוזמנים להתעדכן ,להרשם באתר של המועצה או אצלי ולהגיע!
בעוד שבועיים יתקיים טורניר חטיבה של המתנ"ס בענפים כדורגל ,כדורסל ,משיכת חבל ומחניים.
שבת שלום ,סהר.
ההרשמה לנבחרת בני דרום אצלי! מהרו להירשם!

איחולים מכל הלב
לדינה דנינו ,למוסה ומרים שאול לנישואי הנכד יונתן עם רתם
בנם של אסתר וינון ז"ל.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  8:45 -תנ"כ  -חנה לבל.
יום שני  10:15 -שעת סיפור עם נאוה לפיד.
יום שלישי  17:00 -הרצאה מוסיקלית עם גילה יוסלזון.
וינה – מבוקר ועד ליל הרצאה מוסיקלית עם גילה יוסלזון – מוסיקולוגית.
ההרצאה תתקיים במבנה החדש במרכז יום חבל יבנה .ההרצאה מלווה בקטעי מוסיקה וקטעי וידאו.
וינה של המאות ה 18-19 -היא עיר חיה ותוססת ,מרכז מוסיקה ,תיאטרון ואמנות המושך אליו את מיטב
המוסיקאים ,מלחינים נגנים וזמרים.
טיו ל מוסיקלי בוינה מבוקר ועד ליל .נאזין ליצירות נבחרות ונהפוך לשעה קלה לתייר הבא לבקר באחד המרכזים
המוסיקליים החשובים באירופה.
עידכונים ותזכורות:
 מסיבת קיץ לחברי קהילה תומכת ,ביום שני י"ד בסיון תשע"ו 20/6/16 ,בשעה  17:00:במושב ניר גלים.
 טיול לגליל לגילאי  +55ביום שני ה – 4/7/16 -נא לשריין!

קהילה
חג השבועות בפתח ואיתו כמובן "פרוייקט כרובית" .כפי הזכור לכולנו" ,פרוייקט כרובית" מבשלים מזה כעשור
לכ 5400-קשישים ,ניצולי שואה ועריריים אשר אינם יכולים לבשל עבור עצמם .הפרוייקט המיוחד הזה בנוי כולו
ממתנדבים בלבד ואנו ,תושבי בני דרום שותפים בו כ 4-שנים.
גם בחג זה יש צורך בהמוןןןן עוגות בחושות .את העוגות ניתן להעביר לביתנו עד ליום ד' ( ,)8/6בשעות הערב.
צביקה ועינת לסנר
בואו בשמחה ותבוא עליכם הברכה.
לבית בני דרום ,תודה לכל החברים ,התושבים וכמובן ל"בעלי התפקידים" ,על ההשתתפות ,הליווי ,התמיכה,
הארגון והעזרה האין סופיים בתקופת מחלתה של אמא ובימי האבל.
הרגשנו את האכפתיות ,הרצון הטוב וההשקעה שחיממו את ליבנו והקלו עלינו בתקופה קשה זו.
יהי רצון שנזכה לסייע זה לזה בשמחות .תודה רבה מעומק הלב,
משפחת לחר המורחבת ומשפחות ידיד-עם ופוריטר

ועדת חינוך
הורי וילדי כיתה א' -ביום רביעי ,08.06 ,בשעה  16.30בבית משפחת מיכלסון.
נקיים פעילות של כתיבת תפילות אישיות והכנת סימניות לכבוד טקס קבלת הסידורים שיהיה בשבת.
נא להביא קלמרים!! בואו בשמחה.
קהילה יקרה ,בשבת נשא (שבת המחוברת לחג השבועות) ,לאחר תפילת מוסף של המניין המרכזי,
חלוקת סידורים לילדי כיתה א' החמודים .כולם מוזמנים בשמחה גדולה!!
משפחות אשכנזי ,דוד (זהבית וישראל) ומיכלסון.
ועדת חינוך מזמינה את כל ההורים ,הילדים והנוער להצטרף ליוזמה של הרב וייס ואמיתי קלר.
חפשו את הקישור בהודעה המקורית של אמיתי שנשלחה בגוגל-גרופ.
רשמו כל ילד/ה בנפרד או את כולם יחד ,והתחייבו ללמוד לפחות פרק אחד (כמובן שנוער ,אמא ואבא מוזמנים
להתחייב על פרקים נוספים ללימוד עצמי ללא הילדים במהלך הלילה).
כולנו  -הורים וילדים/ות  -ניפגש לאחר הסעודה ,ולפני השיעורים למבוגרים ונלמד יחד :כל משפחה את הפרקים
שלה .יחד נסיים קריאה משותפת של ספר הספרים !

מרפאה
שעות מרפאה 5/6-9/6
יום ראשון  11:00-08:00 -ד"ר אורלוב+אחות (מירית)
יום רביעי  09:00-08:00 -בדיקות דם 10:00-09:00 .אחות (מירית).
 21:00-18:00ד"ר פיבניק (אחות מ,19:00-שני).
יום חמישי  11:00-08:00 -ד"ר אורלוב,
 11:00-08:00טיפת חלב,
 12:30-11:00אחות(שני).

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים.

 09:30ירושלים שלי :נספר זכרונות ,חוויות הקשורות לירושלים ,נשיר שירים .נא להביא תמונות ,חפצים,
מכתבים ,ספרים שקשורים לזה .ארוחה קלה ויצירה.
 16:45נסיעה לקבוצת יבנה ,לערב סיפורי ושירי ירושלים ,הסעה מהמשרד.
יום רביעי –  8:15התעמלות נשים .ארוחה קלה ויצירה.
ביום רביעי ט' סיון  ,15.6.16בשעה  9.30נצא לסיור מודרך בתערוכה "בואי כלה" ,ותערוכת כסאות מעוצבים בבית
אריה קלנג .נא להרשם בלוח המודעות או אצל לואיז.
סמנו לכם בלוח השנה,
ט"ז סיון ,22.6.16,יום רביעי בבוקר ,נסיעה לספריה הלאומית בירושלים ,לסיור מודרך והרצאה בנושא מוזיקה
ועוד...

הודעות
"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" 19:15 .עין בעין"  -עדן הראל ועודד מנשה.
הפסקה וארוחת ערב" 21:00 .עלמ'ס"
מחיר כרטיס :לכל האירוע או לחלקו  ₪ 50 -לאישה ₪ 40 ,לתושבות החבל
חודש הספר והקריאה לפעוטות "השמלה הלבנה " מספרת נויה,
אי"ה ביום חמישי ,י' בסיוון ( ,)16/6/16בשעה  17.00בניר גלים.
ורדית ,הצבעית המבולבלת מזמינה את הילדים לקחת חלק בצביעת העולם .במהלך ההצגה פוגשים הילדים עץ
שונה ועצוב .הם מקשיבים לו ומסייעים לורדית במציאת פתרון לבעייתו .סיפור מקורי ומרתק המטפל בנושאים
עלות ₪ 10:לילד
הקשורים בסובלנות וקבלת השונה .לגילאי 3-7
לילדים "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 ₪ 15 :לילדי כיתות א' עד ו'.
=================================================================
למבוגרים "האזרח י "'.עם עופר קניספל.
אי"ה ביום רביעי ,ט' בסיוון (  ,)15/6/16בשעה  21:00בבית העדות בניר גלים.
האזרח י .הוא ספר סאטירה שבו קובץ מכתבים שכתב עפר קניספל.
האזרח י .הוא יואל קרני ,פנסיונר שמציק ללא הרף לרשויות ולגופים ציבוריים .האם יאפשר הספארי לנכדיו
לרכוב על קרנף? האם חברה קדישא יתנו לו לקבור את דודו האהוב בסלון?
מחיר כרטיס 20 :ש"ח
הרצאה מלאה הומור ,צחוק ושמחה .קפה ומאפה!
=================================================================
בוקר חוויתי לנשים! בשיתוף ההסתדרות הציונית ,קבוצת יבנה והמתנ"ס.
קחי לך כמה שעות של שמחה והנאה ובואי למלא מצברים .....פינוקי בוקר – ארוחת בוקר ישראלית
סדנת יצירה שימושית בחלקו הראשון של הבוקר עם רחלי ויצמן ולסיום... :הרצאה של אישה מיוחדת ומעניינת
ועוצמתית ,הגב' אירית אחדות – מנהלת מוזיאון דונה גרציה הפעילות תתקיים בקבוצת יבנה.
אי"ה ביום שישי ,י"א בסיוון ( ,)17/6/16מהשעה  9:30עד השעה .12:30
מחיר לאישה ₪ 40 :בהרשמה מוקדמת  ₪ 50בבוקר שישי
מנחם האופטיקאי יעבוד בבני דרום ביום חמישי  9.6משעה  15:00בחדר חוגים .הרשמה בלוח מודעות מיום שישי.
דויד ברנר

ישראל גלר ז"ל  -כ"ו אייר תשס"ו

נר זיכרון

ארנה שאול קינן ז"ל  -כ"ז אייר תשנ"ט

