17/12/2015

ב"ה ה' טבת תשע"ו

ויגש
יוסף ואחיו-סיפור משפחתי מתמשך.
העימות שבין יוסף ואחיו או באופן יותר ממוקד בין יוסף ויהודה ,יושב על ציר מתמשך מן העבר אל העתיד.
זוג האחים הראשון-יצחק וישמעאל-נפרדו לחלוטין לעמים שונים .אך בסוף חייהם מספר הכתוב"-ויקברו אותו
(את אברהם) יצחק וישמעאל בניו".
הזוג השני-יעקב ועשו ,אף הם התפצלו מראשית ימיהם ,אולם שם מעבר למסופר "ויקברו אותו (את יצחק) עשו
ויעקב בניו" .קדם לשיתוף פעולה זה ,מיפגש הפיוס שבין יעקב ועשו כשיעקב שב מחרן.
על אותו ציר יושבת מחלוקת יוסף ואחיו ,כאשר יעקב עושה ליוסף כתונת פסים ומתחילה ההפרדה עד כדי מכירת
יוסף למצרים.
אם נתבונן בחיבור המשפחתי שקורה בפר שתנו ,הרי שאנו עולים עוד מדרגה .יהודה מוכן למסור עצמו על בנימין
והוא ישב תחתיו עבד במצרים .מהפיצול הנוראי ,אנו מגיעים לאחוה עצומה .מהלך זה ימשיך בחומש שמות כאשר
ניפגוש עוד זוג אחים-אהרן ומשה שביניהם שוררים חיי אחוה למרות המתח שיכל היה להיווצר מכח תפקידם
הצ מוד .עד כדי שהכתוב אומר על המיפגש ביניהם "וראך (אהרן) ושמח בליבו" .וחז"ל המשיכו זאת בציינם את
ַאחים גַם יָּחַ ד" (תהילים קלט,א).
מערכת היחסים שבין משה ואהרן כדברי הפסוקִ " -הנֵּה מַ ה ּטוֹב ּומַ ה נ ִָּעים ֶׁשבֶׁ ת ִ
חומש בראשית ותחילת שמות בונים את התא המשפחתי שהוא הבסיס לבניית עם ישראל .מערכת היחסים
המשפחתית המורכבת כפי שראינו ,הולכת ומתחברת בהדרגה וממנה צומח עם ישראל בחומש שמות לכל אורכו.
או במילים אחרות ,עם ישראל ,במובנים מסוימים,זו משפחה גדולה .כך גם יתבטא הכתוב בהמשך ,בחומש דברים-
ָאחיָך א ֹו
ָאחיָךֹ ...לא ִת ְראֶׁ ה אֶׁ ת חֲ מוֹר ִ
ָאחיָך א ֹו אֶׁ ת ֵּשי ֹו נִ ָּד ִחים וְ ִה ְתעַ ל ְַמ ָּת מֵּ הֶׁ ם הָּ ֵּשב ְת ִשיבֵּ ם לְ ִ
" ֹלא ִת ְראֶׁ ה אֶׁ ת שוֹר ִ
שוֹר ֹו נֹ פְ לִ ים בַ דֶׁ ֶׁרְך וְ ִה ְתעַ ל ְַמ ָּת מֵּ הֶׁ ם הָּ ֵּקם ָּת ִקים ִעּמוֹ'" (דברים כב) .ואולי מתוך כך גם נוצר הסלנג שאנו קוראים
האחד לשני "אחי"...
שבת שלום
הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' ארמן.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:30 -
שיעור תנ"כ – לא מתקיים השבוע.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת בן שושן.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.

כניסת השבת16:16 :

יציאת השבת17:20 :

זמני תפילות
צום עשרה בטבת /יום שלישי
תחילת הצום בעלות השחר 5:00
שחרית :מניין א'5:45 -

מניין ב'6:15 -

בשעה  6:00אמירת סליחות

מנחה :מניין אחד16:10 :
ערבית17:00 :
סיום הצום – 17:02
בברכת
ְהּודה לְ ָּששוֹן ּולְ ִש ְמחָּ ה ּולְ מועֲ ִדים טוֹבִ ים
יעי וְ צוֹם הָּ עֲ ִש ִירי י ְִהיֶׁה לְ בֵּ ית י ָּ
ישי וְ צוֹם הַ ְשבִ ִ
יעי וְ צוֹם הַ חֲ ִמ ִ
" צוֹם הָּ ְרבִ ִ
וְ הָּ אֱ מֶׁ ת וְ הַ ָּשלוֹם אֱ הָּ בּו"
הגבאים

בני עקיבא ונוער
שלום וברכה,
כמה עדכונים מהשבוע הקודם ובכלל:
הגרעינרים המדהימים אירגנו בחנוכה פעילות לנוער"-מאסטר שף" ,היה מגבש ובעיקר טעים...בחנוכה התקיימו  2פעילויות -הופעה של להקת התקווה  6ונסיעה לפיינטבול.בשבת הנוכחית ילדי שכבה ח' מארחים בני נוער בני גילם מכפר הס .נאחל להם שבת פוריה ,עם היכרות האחרופתיחת לבבות אמיתית.יישר כח למארגנים!
מועדון הנוער פתוח בימי חמישי ומוצ"ש החל מהשעה  .20:00ההורים מוזמנים להגיע ולהתרשם מהעבודה הרבהשהנוער השקיע משקיע ובע"ה ימשיך להשקיע במועדון.
קב' הריצה (אל תיבהלו ,יש כאלו שגם הולכות ממש ממש לאט מאחור )...חוזרת לפעילות במוצ"ש בשעה .18:30מוזמנות להצטרף גם בנות חדשות משכבות ט'-יב' .יש לנו (לי )..הרבה סופגניות להוריד..
מפגש הורים וילדים לשכבות ח'-ט' בנושא קורס מדצ"ים נדחה ליום חמישי הבא ( ,)24/12י"ב בטבת בשעה .20:00סליחה כנה על שינויי התאריך.
 בחודש ינואר מתקיים "החודש הירוק" בכל הארץ .בחודש זה נותנים התייחסות לסביבה בה אנו חיים .גם הנוערייקח חלק .היכונו היכונו תחרות אטרקטיבית מועצתית בפתח ,פרטים בהמשך..
פנייה חוזרת לכל בני ובנות הנוער משכבות ח'-יב' .מי מכם אשר מנגן על כלי נגינה/כותב ומלחין/שר ומעונייןלהצטרף להרכב מוסיקלי חדש ורציני שיהיה מורכב מכם הנוער (בליווי מקצועי של יוצר מוכשר) מוזמן ליצור
איתי קשר בהקדם.
פעולת חב"ב תתקיים כרגיל בשעה  20:00במועדון הנוער .תודה לסיגל לוי שהתנדבה שבת קודמת להעביר.בהזדמנות זו אנחנו פונים לכלל הציבור בבקשה להתנדב ולהעביר פעולות חב"ב .בשבועות האחרונים אנו נתקלים
בקושי בגיוס אנשים .אנא מכם ,הנוער מעוניין במעורבותכם .אם יש מישהו שמוכן וזקוק לסיוע והכוונה בתכנים
מוזמן להתקשר אליי בשמחה.
שבת מנוחה! שלכם ,אביגל

ועדת קליטה
ברוכים הבאים וקליטה קלה ונעימה בינינו למשפחת צפריר מוריה ,אלעד וילדיהם :נגה בת  3.5ונטע בן  8חודשים,
שנכנסו השבוע לביתם החדש בשכונת ההרחבה.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  08:45 -תנ"כ – חנה לבל.
יום שני  10:15 -הרצאה" :יהדות ,מוסיקה ומה שביניהם" ,מרצה :שחר שומן.

מועצה איזורית חבל יבנה
מועצה אזורית חבל יבנה בשיתוף עם הוועד מקדמת בימים אלה עבודות בינוי והנדסה
דרך להולכי רגל :בשבועות הקרובים יחלו בעבודות לסלילת מדרכה חדשה בצדו הדרומי של הכביש המחבר בין בני דרום
לנווה הרצוג .העבודות בשיתוף עם הועד ומנהל הקהילה ראובן שור .אורך המדרכה כחצי ק"מ – מהשער הצהוב הסמוך
למפעל כד עד לנווה הרצוג ,שם תתבצע התחברות למדרכה הקיימת המובילה לצומת הכניסה המרומזרת .במקביל – אנו
פועלים מול נציגי "נתיבי ישראל" כבר תקופה על-מנת לקדם מדרכה שתקשר בין הצומת המרומזרת לבין המדרכה שמגיעה
לנווה הרצוג .אנו מקווים שהמאמצים יישאו פרי בקרוב.
תחנת הסעה :נחנכה תחנת הסעות ילדים חדשה באזור הרחבה ב' בישוב.
שיפוץ מועדון נוער :לאחרונה בוצע שיפוץ מועדון הנוער במבנה השכב"צ ביוזמת הועד ובשיתוף עם המועצה .תודה לכל
העוסקים במלאכה.
====================================================================
"גם הורים צריכים חיבוק"
מחלקת חינוך ,המחלקה לשירותים חברתיים ומתנ"ס חבל יבנה מזמינים את ההורים בחבל יבנה להרצאה שתהווה פתיח
לתהליך מלווה לנוער.
המפגש יתקיים אי"ה במוצש"ק ,ז' בטבת ( )19.12.15בשעה  20:30בסניף בבית גמליאל .במעמד ראש המועצה משה ליבר.
"להורים בדורנו קיים צורך ברכישת כלים להתמודדות נכונה אל מול גורמים שחוצצים בין ההורים לילדים – החברה,
המדיה ,התנהגויות סיכון ,פריצת גבולות למול לחצים חברתיים ,אלכוהול ,סמים ,אינטרנט והתמכרויות שונות".
צורי דהאן ,מנכ"ל חברת "פסיעות" ומדריך בעברו ב"רטורנו" .במהלך ההרצאה ישתף המרצה בסיפורו האישי כבוגר ישיבה
תיכונית וטיפול בגמילה.
פרטים נוספים :מחלקת חינוך www.hevel-yavne.org.il ,odelia.g@hevel-yavne.org.il ,08-8622122

ועדת חינוך
חיש מהר הסתיימה חופשת חנוכה וכולנו חזרנו לשגרה .אבל ,לא כל כך מהר נשכח את מסיבת החנוכה המהנה.
כל הכבוד לשכבות גן חובה עד ג' ששקדו בחזרות והפגיזו בהופעות.
תודה רבה לתמר שמר ,שריכזה את המלאכה ,ולצוות המוביל :לירון דביר ,מירב להמן ,אסתר ליברמן ,טליה דביר,
שירה שור ,יעל אלבז ורוני קבלן.
אפרת עזריה ,ימית הראל וקרן בן-שושן הדהימו אותנו עם קישוט אולם המסיבות המרהיב.
יישר כח לבנות הנוער שעזרו רבות :שי דגן ,ענבל ישעיהו ,הדר ברבירו ולפנחס הראל מדליק החנוכיה.
ואחרונים חביבים ,תודה לרב וייס על הסיפור המרגש ובראבו לדודי סיני ויאיר קבון שהפתיעו את כולנו.
עדכנו את היומנים הדיגיטאלים לשנה הבא :בע"ה ,מדליקים יחד את הנר השני של חנוכה!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד!
שכבה ח' בני דרום מארחת את את שכבה ח' מכפר הס לשבת של יחד.
בתכנית :פעילות הכרות וגיבוש ,קידוש ולימוד משותף של פרשת השבוע וזמן איכות של חיבור ושיתוף.
תודה למשפחות המארחות ולתורמים מזמנם להצלחת השבת.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
גם הורים צריכים חיבוק
מחלקת חינוך ,המחלקה לשירותים חברתיים והמתנ״ס מזמינים את כל ההורים להרצאה מפי צורי דהאן מנכ״ל
חברת ״פסיעות״ ובעברו מדריך ברטורנו .ההרצאה מהווה פתיח לתהליך מלווה לנוער.
מוצש״ק ז טבת  19.12.15בשעה  ,20:30בסניף בבית גמליאל.
נחמה ברבירו

תרבות

לאחר זכיה במקום השני בעונה התשיעית של "כוכב נולד" ,דוד לביא יוצא בימים אלה במופע חדש ועל
הדרך גם משתתף במחזמר בו הוא מגלם אברך סהרורי 
לכבוד סיום שנת הפעילות הראשונה של וועדת תרבות ,אנחנו מתכבדים להזמין את כל הציבור היקר,
כולל בני נוער מגיל חטיבה ומעלה ,ל הגיע להופעה שלו ,בליווי נגנים ,שתתקיים אי"ה במוצש"ק פרשת
ויחי ,אור ל-ט"ו בטבת ,26.12 ,בשעה  21:00באולם המסיבות.
במופע ישולבו שירים מהמופע "נינה סימון ותפילות אחרות" ,שבו דוד שר שירים מבית סבא ,שירים
מהמופע החדש " 60פעמים בדקה" ,ושירים שדוד ביצע בתכנית "כוכב נולד" ,שזכו לביקורות נלהבות
מהשופטים והקהל.
למופע הוזמנו גם תושבי שאר ישובי המועצה ,אך לתושבי בני דרום הכניסה להופעה ללא תשלום!
בואו בשמחה ,כדי להנות ולפרגן לאמן שגדל בבני דרום ,ופורץ כעת לדרך חדשה!
ועדת תרבות

מרפאה
ד"ר אלטה בבושקין יוצאת לחופש מתאריך  22בדצמבר עד לתאריך  11בינואר.
למרות מאמצים רבים ,עדיין לא ידוע לנו על רופא מחליף .ברגע שיגיע אלינו מידע על רופא מחליף--נפרסם.
האחות תקבל בשעות הרגילות שלה:

יום א'  8:00 -בדיקות דם.

 11:00 - 9:00קבלת קהל.

יום ג' 11:00 - 8:00 -

יום ד' 21:00 - 19:00 -

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה ויצירה.
 – 10:00השואה בסיפור הגנון עם זהבה ,יצירה.
יום רביעי  - 08:15 -התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
בואו בשמחה צוות המועדון
ן

הודעות
בשבת פרשת וארא (,)9.1.16נחגוג אי"ה בר מצוה לבננו שקד.נודה לכל מי שיוכל לעזור בדירה/חדר לאורחינו .
שי ורותי צבי
==================================================================
המחלקה לתרבות תורנית בשיתוף מתנ"ס חבל יבנה " -טופלה טוטוריטו" מחזמר יהודי לכל המשפחה
הפקה :צבי להט ומאיה פוגל  /מוסיקה :רוני וייס  /כתיבה ועיבוד :מנחם גולן
 6שחקנים מחזמר עפ"י סיפורו של שלום עליכם "האולר" .טופלה הוא ילד כבד פה ,שאינו יכול לבטא את האות
"ק" ומחליף אותה באות "ט" ולכן חבריו מלגלגים ונטפלים אליו ללא הרף......
אי"ה ביום שני ט"ז בטבת ( )28/12/15בשעה  17:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון לגילאי . 4-104
עלות כרטיס  ₪ 15 :לכל אחד ,כרטיס חמישי למשפחה חינם.
=================================================================
לידיעתכם – *במקרה של בעיה בקבלת עיתון "מקור ראשון" ,ניתן להתקשר ליקיר שליח העיתון.052-4376800-
** בשל מעבר הספריה למבנה בני-עקיבא ,הספרייה תסגר עד להודעה חדשה.

דברים שנאמרו לזכרה של רחל שמעון ,חברתנו שהלכה לעולמה השבוע.
נכתב ע"י רות כוכבי חניכה ומדריכה – בשם חברותיה במוסד "אגודת בתי יתומים ויתומות ע"ש "בלובשטיין"
ברמת גן.
"רחל אחותנו – ילדה טובה חייכנית נעימה ,אוהבת את כולם וכולנו אהבנו אותה.
תמיד עשתה את המוטל עליה בחפץ לב ,בסבלנות ובחיוך ,וגם לאחותה נעמי שהייתה יותר קטנה ממנה והייתה
מגוננת עליה ,הייתה רחל אומרת לה "עיזבי ,לא נורא ,זה בסדר "...והיא היתה תמימה ,אוהבת ספרים וסיפורים
ותמיד בקשה ממני "ספרי לי סיפור".
בכל מקום ,בכל מצב רצתה סיפור וחברה ,ובלעה בשקיקה סיפורים ושירים של אותה תקופה.
הייתה בה ,למרות הקושי וריחוק מיתר המשפחה – שמחת חיים ואופטימיות.
אהבתי אותה כי הייתה טובה ומקסימה בדרכה השקטה.
לצערנו ,לא הספקנו לבקרה בזמן המחלה ,ומותה גם בחג החנוכה ,גם בשבת וגם בראש השנה ,נפל עלינו בעצב
ובצער.
אוהבים אותך מאד ונזכור אותך תמיד.
תנוחי על משכבך בשלום,
תהא נשמתך בגן עדן!

דברים שכתבה לימור על אמה בחוברת משפחתית :
"אמא נולדה בתל אביב ,בשכונת כרם התימנים ,בתאריך  15בנובמבר  ,1941כבת בכורה לאביה שלום (סאלם)
דורני ,יליד הכפר "סדה" שבתימן ,ולאמא ציונה שמעון (לא נמצא קשר בין משפחתה למשפחתו של אבא) ,ילידת
הארץ ממוצא תימני.
באותם ימים היה מקובל בקרב בתימנים שגב ר יישא שתי נשים ,ועל כן היה אביה של אמא נשוי "חוקית" לדודתה
של אמה ,אסתר ,וציונה תפקדה כאשתו השניה.
לאחר מות אביה ,כשהיתה אמא כבת שש ,נשלחה עם שני אחיה הקטנים ,נעמי ורחמים ז"ל ,על ידי "הדודה
אסתר" לבית היתומים והיתומות ברמת גן על שם רחל בלובשטיין – "רחל המשוררת" (שכונה על ידי ילדי המקום
"המוסד") ,שם שהתה עד גיל .14
פעם בחודש הגיעה "הדודה אסתר" לבקרם בבית היתומים עם סיר מרק תימני.
בשנת  1958נשלחה לחברת נוער בקיבוץ סעד .שם עבדה במטבח ובגיל  ,18כיוון שלא גוייסה לצבא ,עקב גובהה
הנמוך ( 145ס"מ) ,הצטרפה לחברי הקבוצה ,אשר התמקמו במושב בני דרום ( )1959כיחידת נח"ל וגם שם הצטרפה
לצוות המטבח.
אמה התחתנה בשנית ,ובאה לבקר את ילדיה "הראשונים" רק לאחר שכבר שהו בבית היתומים כשלוש שנים.
אמא מספרת כי בהתחלה הם התקשו לזהותה .לימים ,ילדה אמה שישה ילדים נוספים מבעלה השני ,ישראל כהן:
אלי ז"ל ,שפרה ,יואב ,לאה ,תמי ומוטי .את מוטי ילדה בסוף שנת  ,1962לאחר שכבר נולדה בתה הבכורה של
אמא ,הדסה.
דברים שנכתבו ע"י הרב שלמה :
שלמה המלך,בקהלת ,לימדנו פסוק מוזר" -טוב יום המוות מיום היוולדו".
בהסתכלות שלנו הרי ודאי שזה הפוך .יום הלידה יום כה שמח לעומת יום המוות ,איך ניתן בכלל להשוות?1
אך המדרש על הפסוק האיר זאת באור שונה" -אמר רבי לוי למה הדבר דומה? לשתי ספינות שהיו בים מלאות
סחורה.
אחת באה ואחת הולכת .אחת שהיתה באה ,היו מקלסין אותה( .שמחים בה).
עמדו להם תמהים ואמרו למה אתם מקלסים לזו ואין אתם מקלסים לזו? אמרו להם-לזו שבאתה אנו מקלסים כי
אנו יודעים שהלכה בשלום ובאה בשלום .אבל זו אין אנו יודעים מהי עתידה לעשות.
כך כשאדם נולד ,אין בני אדם מכירים מעשיו ,כשנפטר מן העולם הם יודעים מה היו מעשיו .הווי-טוב יום המוות
מיום היוולדו".
לפני כמה שבועות בלבד  ,נודע לך ,לכולנו שאת חולה .יכלת רחל ,להתלונן ,להאבק ,למרוד ,להיות אדם מריר
וכועס .אך את בחרת לקבל את הדין ,לקבל את הגזרה ,נשארת בבית עם כל המשפחה.
להגיע להחלטה שכזו צריך סוג של שלמות עם החיים ,דרוש שקט נפשי והשלמה .להסתכל על החיים ,להודות על
מה שהיה ,להביט על החיים בעין טובה ושלווה.
כך היית לאורך חייך ,אשה לא מוחצנת ,לא התהלכת ברחובות כשלא היה צריך ,לא שוחחת שיחות של סתם .היית
עקרת בית במובן המלא של המילה-עיקר הבית .בביתך למדת וקראת הרבה ,ידעת והתענינת בדברים רבים .ראית
את כוחך בכך ,בשימור פנים הבית ובאותה גישה קבלת את מחלתך .זכית והמשפחה היתה איתך לאורך השבועות
האחרונים,המשך אופי חייך.
הבית ,מקום מבצרך ,לשם התכנסה המשפחה הקרובה והיותר רחוקה ובאופן מרוכז היו איתך יום יום בביחד אחד
גדול.
הלכת ודעכת מול עינינו תוך זמן כה קצר ,וביום שישי ראינו אותך הולכת ומתרחקת מאיתנו .הולכת ומתנתקת
מהעולם הזה,מכל הסובבים אותך.
בזכות אופייך הביתי והמשפחתי ,בזכות אופן קבלתך את המחלה הנוראית ,נתת כוח לבני המשפחה לקבל את
הדין בהשלמה מסוימת .או כדברי אברהם ביום שישי"-ה' נתן ,אך ה' עוד לא לקח ,יהי שם ה' מבורך" .את זה
שמעו כל בני המשפחה ביום שישי סמוך לשבת .איזו אמירה חזקה.
ואכן בליל שבת ,בשעות שכל משפחה מתכנסת בביתה ,ליל שבת ארוך וחורפי ,כולל נרות חנוכה ור"ח ,בשעה
מיוחדת שכזו-נפרדת מכולם.
ראיתי את אברהם ניפרד ממך ,בצורה כל כך מכובדת ומרגשת .אברהם ישב על מיטתך ,ליטף אותך ,קרא בשמך,
כפי שקרא לך אין ספור פעמים בחייכם וקיבל את הדין .כשקם ממיטתך אמר לי"-עכשיו אפשר לומר ה' לקח ,יהי
שם ה' מבורך".
טוב יום המוות מיום היוולדו,לימדונו חז"ל.
את רחל כאותה אניה החוזרת מלאה ,אחרי עשרות שנות חיים משפחתיים ,מתוך רצון טוב ,עין טובה ודאגה לכל
המשפחה ובעיקר לאברהם.
נוחי בשלום על משכבך,ינעמו לך רגבי אדמת ארץ קודשנו.

