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ב"ה כ"ה תשרי תשע"ה

בראשית
"והייתם כאלוקים".
כך מבטיח הנחש לאשה בזמן שהוא מנסה לשכנע אותה לעבור על הצו האלוקי שלא לאכל מעץ הדעת.
בדברי הנחש טמון בעצם יסוד חטא עץ הדעת .וכי למה לו לאלוקים לאסור על האדם לאכל מאחד העצים שבגן העדן? וכי
אינו רוצה בטובתו של האדם שיהיה אכן יותר יודע?
האדם שחטא ביום שנברא ,אינה אפיזודה הסטורית אלא עקרון ,כמו כל התורה שמדברת על עקרונות בחיינו.
סיפור עץ הדעת הוא תמצית סיפור האדם בחייו בכלל .האם אני כאדם מוכן להכיר ולכוף את עצמי לסמכות אלוקית שהיא
מעבר להבנה השכלית שלי ,או שאני ממליך את עצמי כסמכות העליונה שעל פיה ישק כל דבר.
הנחש נוגע בדיוק בנקודה זו באומרו לאשה" -כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע".
כלומר ,ברגע שעובר האדם על הצו האלוקי הוא שם את עצמו לסמכות העליונה ,לאלוקים ,וממילא מחליט וחושב שיודע
מהו טוב ומהו רע.
הפיתוי הינו עצום ,וכי מי רוצה לא להיות הקובע בחייו .בעידן הפוסט מודרני ,בו אנו חיים ,ענין זה נמצא בליבת חיינו .אין
דברים מוחלטים ,כל אחד רשאי לעשות מה שהוא רוצה ,מה שמתאים לו ,מה שנוח לו וכו' .כל אחד הופך להיות אלוקים
כדברי הנחש.
במצב כזה ניתן להגיע לאנרכיה ,לעוות את ערכי החיים ,שהרי האדם קובע לכאורה .ברור שעל האדם לקבל החלטות בחייו
בעצמו וכו' .אולם ,השאלה האם הוא מכיר בכך שיש צו אלוקי ,גם כאשר הצו הזה לא נוח ,לא נעים ,לא מתאים ורק על
פיו של הצו האלוקי יקבל את החלטותיו.
שבת שלום וימים טובים.
שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
ילדים אומרים תהילים  -בכל הגילאים .החל משבת פרשת בראשית ,נפגשים אי"ה באופן קבוע בבית משפ' אזולאי
בשעה  .16:30נשמח לראותכם!
נשים ונערות קוראות תהילים  -השבת ,שבת מברכים חודש מר חשוון במועדון לחבר ,בשעה .17:30
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:15לאחר תפילת ערבית(,
הלימוד יועבר ע"י הרב אופיר שירה.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת שם טוב.

כניסת השבת17:54 :

יציאת השבת18:52 :

מרפאה
 חיסוני שפעת כבר במרפאה ,מוזמנים להגיע ולהתחסן! מרשמים כרוניים לחודש אוקטובר בבקשה להגיש למרפאה בהקדם. יום חמישי הקרוב ( ,)15.10יום עיון ,אין קבלת קהל וטיפת חלב.להזכירכם שעות הקבלה במרפאה:
יום ראשון ,09:000-08:00 :לקיחת דמים,
 11:00-09:00אחות בלבד.
יום שני 19:00-18:00 :רופא בלבד (ללא חלוקת תרופות),
 21:00-19:00רופא+אחות.
יום שלישי 10:00-08:00 :אחות בלבד.
יום רביעי 19:00-18:00 :רופא בלבד (ללא חלוקת תרופות),
 21:00-19:00רופא+אחות.
יום חמישי 12:00-08:00 :טיפת חלב בתיאום מראש.
שני גולי.

איחולים מכל הלב
למשפחת וייס להולדת הנכד
בן לענת והראל.
ללאה ומוטקה רובינשטיין לאירוסי הנכדה
נעם עם אביב,
הבת של נחמה ורוני.

קהילה
ביטחון -ראו להלן גם את מכתבו של יהודה מזרחי בעניין אבטחת גני הילדים והתחנות.
פנינו לקב"ט המועצה וידוע לנו שהוא פנה הלאה לגורמי הביטחון.
כל אלו פניות מחייבות ,אבל מניסיוננו אנחנו יודעים שתוספת אבטחה תגיע רק ממתנדבים מתוך הישוב ,וכאן המקום לקרוא
לתושבים להתנדב למשמר האזרחי.
התנדבות מסיבית מהישוב תביא אמצעים נוספים לאבטחה ,כגון :ניידת שיטור שעומדת במועצה מחוסר מתנדבים.
קידוש שמחת תורה -מארגני הקידוש בשנים קודמות לא יכלו לארגן השנה את הקידוש ולכן הארגון נפל עלי עם עזרה בע"פ
ובכתב.
אני רוצה לציין לשבח את החברים והנוער שהשקיעו מזמנם בהכנת החמין (אודי רובינשטיין וצוותו) ,הכנת הדגים המלוחים
(אודי זיו וצוותו) ,צוות העריכה ,הגשה ,פירוק וני קוי (דנית קלר ועוזריה המדהימים) והנשים שהכינו עוגות טעימות לקידוש.
כל המתנדבים עזרו ברצון ולא היה צורך להשקיע בשכנוע .תודה רבה בשם הקהילה!
אנחנו מודעים לכך שבחלק מהמאכלים "נפלנו" (קיגל) ובחלק לא היה מספיק (שתיה ,מציות ,ביגלך) .בימים אלו אני מעדכן
כמויות לקידוש אשר יתאימו לקהילה שגדלה ולאורחים הרבים שמגיעים אלינו בשמחת תורה .אתם מוזמנים להעיר הערות
לטובת השנים הבאות.
ראובן

קהילה
כשבקשו שאכין את החמין לשמחת תורה ,השאלה הראשונה שעלתה  -מי יעזור ,מי יתנדב ,למי לפנות.
בשנים הקודמות הייתה מעין מסורת של הנוער ,שהם לוקחים על עצמם את ארגון הקידוש ובמסגרת זו גם עוזרים עם החמין.
השנה ההתנהלות הייתה אחרת.
פניתי באופן אקראי ביותר למי שפגשתי .התשובות היו מהירות  -כן ,בוודאי ,בשמחה.
אז תודה מכל הלב ל סתו ורד ,זיו ישעיהו ,אריאל דוידוביץ ושגיא קניג יאיר,
ש  -חתכו  35ק"ג בשר לקוביות (תודה גם לדביר רובינשטיין בעניין זה) ,שקלפו כ 60 -ק"ג תפו"א אדמה ,שקלפו  120ביצים
ועוד חיתוכים ,שטיפת כלים וניקיונות.
תודה על שעתיים וחצי של עבודה רצינית ,ללא התחמקויות ,ללא בעיות ,עבודה עם כל הנשמה ועבודה טובה.
התוצאות והתגובות על החמין היו מצוינות ולכם יש חלק נכבד ומכובד.
יישר כוח ושאפו לכם.
אודי רובינשטיין

ביטחון
ביום רביעי בערב קיימתי פגישה עם מפקד השיטור הקהילתי במועצה לאור התגברות אירועי הפח"ע.
הדגש בפגישה ניתן על הגברת הנוכחות המשטרתית בעיקר בשעות הבוקר והצהריים בדגש על הסעות הילדים לבתי הספר
ובחזרה .החל ממחר וככל שיידרש תהיה נוכחות משטרתית (ניידת מג"ב) בין השעות  07:00ל 8:00 -ובשעות הצהריים
מ -14:00 -ועד .15:00
בהזדמנות זו אני קורא להורים נושאי נשק כחוק שיכולים להפגין נוכחות בשעות הנ"ל להגיע ולגלות ערנות.
כוח לא מבוטל מפלוגת מג"ב/כפרי לכיש שפועלת גם בגזרת המועצה הוקפץ לעבות את ייתר הכוחות בירושלים.
המשמעות – פחות שוטרי מג"ב בגזרה .לכן ,נדרשת ערנות מכולנו .במקרה של חשד לאירוע פלילי/פח"ע לא להסס לפנות
למוקד .100
כתוצאה ממחסור בכוחות שיטור אני קורא בהזדמנות זו להצטרף לשורות המתמי"ד .במפקדת השיטור הקהילתי ישנן
ניידות מצוידות בשלל אמצעים .המתנדבים נושאי נשק ,וככל שמספר המתנדבים יגדל יתאפשר מענה מיטבי גם בתקופות
כאלה.
מי שמעוניין להצטרף מוזמן לפנות אלי.
אבטחת מוסדות ציבור
א .גני ילדים – באחריות בלעדית של המועצה ובהתאם לנקבע בחוק (קיים תקן להצבת מאבטח באשכול גנים) .על אף זאת אני
קורא למבוגרים בינינו שזמנם בידם להתנדב באבטחת אשכול הגנים בבני דרום .מי שמעוניין מוזמן לפנות אלי.
ב .בתי כנסת -נושאי נשק ברישיון מתבקשים להגיע עם נשקם (שבתות וימי חול).
אתר הבניה
כשגרה וכחלק אינטגראלי בסדר פעולות השיטור הקהילתי ,מתבצעת ביקורת באתר הבניה שתכליתה לאתר שבחי"ם ולמנוע
גם ממורשים ללון באתר .גם כאן נדרשת ערנות  ,לדווח למוקד  100על כל אירוע חריג.
בעלי הבתים באתר נדרשים להקפיד על כך -זו אחריותם הבלעדית.
בתקווה לימים שקטים
מזרחי יהודה.

הודעות
ביום שלישי 13/10/10 ,מגיעה הקסמטיקאית גילדה (מניקור ,פדיקור ,טיפול קוסמטי ,עיצוב גבות ,ספרית ,איפור כלות
לאירועים) נא להביא מגבת.
לתיאום נא להתקשר .052-2273231

