24/12/2015

ב"ה י"ב טבת תשע"ו

ויחי
"בך יברך ישראל".
ברגעים משפחתיים מיוחדים ,כאשר המשפחה מכונסת בנחת בבית בליל שבת ,מוצאים אנו את עצמנו עומדים מול כל ילד
וילד מילדינו ,מייחדים כמה רגעי מבט אישיים ,כמה רגעי התייחדות עם כל ילד בפני עצמו.
מפגש "אישי" זה מסתיים בברכה הידועה ,שמקורה בפרשתנו ,בברכת יעקב את נכדיו ,אפרים ומנשה" -ישימך אלקים
כאפרים וכמנשה" וכו'.
כל הפרשיה הזו תמוהה ,מהו אותו שיכול ידיים?
ובכלל ,יעקב ,שכה סבל מאותה העדפת יוסף על פני בניו ,כעת מחולל את אותה טעות ביחס לנכדיו ועלול ליצור את אותה
קנאה? מדוע בחרו חז"ל להורות לנו לברך את ילדינו מתוך המציאות המסובכת הזאת? כאשר צריך לשכל את הידיים
ולהקדים את הצעיר? האם גם אנו מייחלים ומברכים למציאות שכזאת?
העדפת הצעיר הייתה שזורה בחיי אבותינו .יצחק הועדף על פני ישמעאל ,יעקב על פני עשו ,יוסף על פני אחיו וכעת ,בדור
הנכדים-שוב העדפה.
אך אולי דווקא תמונה ארוכת השנים הזאת ,היא זאת שנותנת את התשובה .כל ההעדפות הקודמות הסתיימו וחוללו
טרגדיות משפחתיות.
מבקש יעקב לתקן רושם זה .ניתן להעדיף את הצעיר בהתאם לאמת ,בהתאם למה שנכון ונידרש .אין העדפה זו מחייבת
סכסוכים ,יש לקבלה אם היא אמתית ובהתאם לכך-לפעול.
אפרים ומנשה ,הם דוגמא עבורנו לשינוי סדר הבנים בהתאם ליכולות והעתיד .זו הפעם הראשונה ששינוי הסדר מתקבל
בנחת ובהשלמה.
בכל משפחה ישנם מתחים כאלה ואחרים בגלל סיבות שונות .ברכת הילדים בליל שבת ,תוך איזכור אפרים ומנשה ,מהווה
קריאת כיוון משפחתית שיש להתייחס אל כל אחד בהתאם לאמת ,להתאמה ולכיוון הנכון כלפיו ,ועם זה לחיות בהרמוניה
ושלמות.
שבת שלום
הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' ארמן.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:30-
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.
שיעור נודד  -ביום שני ,הציבור כולו מוזמן למיפגש עם הגב' אסתר אונגר מניר גלים ,ניצולת שואה תשתף בסיפור חייה
והצלתה.
המיפגש יתקיים בבית משפחת אילן וחיה ארמן ,ביום שני בשעה  .20:30בכוונתנו לקיים תפילת ערבית בתום השיחה.

בשבח והודיה לה' יתברך ,הננו שמחים להודיעכם על הכנסת בננו היקר ,בבריתו של אברהם אבינו
בשבת פרשת ויחי ,י"ד בטבת תשע"ו בבית הכנסת בבני דרום.
הברית תיערך בסיום התפילה.
נשמח בבואכם ,צביקה ועינת לסנר

כניסת השבת16:20 :

יציאת השבת17:23 :

נוער
לבני הנוער בכיתות ט'-י"ב" :לגעת בנפש"-
הנכם מוזמנים לשיחה מרתקת בנושא התנהגויות סיכון ,שתתקיים אי"ה במוצאי שבת פרשת שמות (,)02/1/2016
בשעה  20:00בסניף בבית גמליאל.
צורי דהאן – המרצה ,הינו בוגר הקהילה הטיפולית "רטורנו" ,ובמהלך השיחה הוא ישתף אתכם בסיפורו האישי.
========================================================================================

שלום לכולם ,קצת מהנעשה בשטח..
בקרוב מאד מתוכננת להיפתח קבוצת נוער משכבות י"א-י"ב להתנדבות בבסיס המתמי"ד של מג"ב חבל יבנה.המצטרפים יעברו הכשרה מקצועית ,מטווחים ,יציאה לפעילויות שטח ומשמרות ,ויצטרפו למערך המתנדבים הבוגרים של
המועצה ויהוו עוד כח לשמירה על הבית .כל המעוניין להצטרף ,נא לפנות אליי כמה שיותר מהר (הפנייה גם לבנות כמובן(.
קורס מד"צים לשכבות ח'-ט' עומד להיפתח .מהרו להירשם! בימים אלו מתקיימת חשיבה רצינית של הנוער על נושא "התנדבות ומעורבות קהילתית" .נשמח לשמוע הצעות/צרכיםהקיימים בקהילה שם אנו יכולים להשתלב.
פעולת חב"ב בשעה  20:00במועדון הנוער .פונה שוב בבקשה אליכם ההורים והתושבים ,אנא הירתמו להעביר פעולות זהמאד חשוב לנו.
היכונו ,היכונו! החודש הירוק בפתח .פרטים בהמשך..קבוצת הריצה ממשיכה .ניפגש במוצ"ש בשעה  .19:00חייבת לציין לשבח את שני משען שלא מוותרת ומגיעה באש ובמים!בשבועות האחרונים קיבלנו תקציב (תודה רבה!) לרכישת ציוד למועדון .רכשנו שולחן סנוקר ,פלייסטיישן ועוד ציוד בסיסיכדי להפוך את המועדון לנעים ומזמין .כל הכבוד לנוער שהשקיע בטיפוח המקום.
המועדון פתוח בימי חמישי ומוצ"ש החל מהשעה .20:00כולם מוזמנים להתרשם.
אתכם ובשבילכם,
מאחלת שבת של עונג!
אביגל.

בני עקיבא
ה' עמכם!!
*השבת מפקד מדריכים בשעה  ,14:15ומפקד רגיל בשעה  .14:45כוללםםם באים כחולבןן!!
*השבוע היה צום עשרה בטבת ולכן ,בעז"ה ביום שלישי הקרוב יתקיים קפה דילמה בסניף לכל השבטים
(נעדכן שעות בהמשך).
* בעז"ה מהשבוע הקרוב הסניף פתוח בכל יום חמישי משעה  ,16:00בלי קשר לפעולות אמצע שבוע.
כל החניכים מוזמנים לבוא ולהפגש בסניף.
צוות ההדרכה ודניאל
מחכים ומצפים לכם!!

איחולים מכל הלב
להולדת הבן להורים עינת וצביקה לסנר

ולסבתא שולה לסנר.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  08:45 -תנ"כ – חנה לבל.
יום שני  10:15 -הרצאה" :טוניסיה" – המשך ...מרצה :יורם רוזנפלד

ועדת חינוך
ישר כוח גדול לרונית דגן (מצוות ועדת חינוך) ,שהובילה את מלאכת ארגון השבת.
תודה ענקית למעבירי הפעולות :רועי פריש ,יאיר קבון ,רונית דגן וגם ניצן ,הדר ,נעמה ויונתן בבנ"ע.
תודה רבה למשפחות שבט הרא"ה ,שפתחו את בתיהם לאירוח בני ובנות כפר הס ותודה למשפחות שור ,בוזגלו ודגן
שאירחו את הפעילויות בסלון ביתן.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
פורים נראה רחוק ,אבל הוא מעבר לפינה .ו .....זריזים מקדימים למצוות!
כקהילה אנו רוצים לחלק משלוחי מנות למוקדים שונים ,כגון :נזקקים ,בית חולים ,חיילים ועוד.
תרומה של רק  10ש"ח ונוכל לשלוח משלוח מנות אחד .היקף השמחה שנוכל להפיץ תלוי בכל אחת ואחד מאתנו!
העבירו בשבועיים הקרובים כפולות של  10ש"ח לאחת מנציגות וועדת חינוך.
לקראת פורים הילדים יקשטו בסדנה מהנה את המשלוחים ויחלקו אותם למוקדים השונים.
 3מצוות בתרומה אחת :גם משלוח מנות ,גם מתנות לעניים וגם תמיכה במחקר מחלת דושן
(קראו ב.) lifeforalon.org.il).
הקדימו ותרמו!!!
לנוחותכם :
גיל הרך :סמדר באום ,אסתר ליברמן ,יהודית פוקס ועינת לסנר (מזל טוב ,יקרה).
צוות א'-ג' :אריאלה בניה ,אורה גורפינקל ,תמנע גנוסר ושני בכר.
צוות ד'-ח' :אבי בן שושן ,רונית דגן ,עינת סלמון ויראת פריש.
צוות נוער/בנ"ע :רחל גבאי ,מיכל זיו ,מיכל ישעיהו ,מיכל שאול ועמיחי שמר.

ביטחון
לידעתכם :ביום שני  ,28/12/2015יערך תרגיל צח"י בשעות אחה''צ ,מהשעה  16:00עד שעות הלילה.

תרבות

כד בני דרום יוצא עם סדרה חדשה של מוצרים .חשיפה חגיגית לתושבי בני דרום ביום שישי  01/01/2016במרכז המבקרים.
פרטים נוספים בשבוע הבא.

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 ,להגיע להופעה שלו ,בליווי נגנים ,שתתקיים אי"ה במוצש"ק זה  -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 מהקהל.
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!
המופע מתאים לצעירים ומבוגרים כאחד.
ועדת תרבות

מרפאה
להזכירכם ,ד"ר אלטה בבושקין בחופשה.
אלה שעות המרפאה לשבוע הקרוב :
יום א' 11:00- 8:00 :רופאה מגיל 14
 9:00 - 8:00בדיקות דם
 11:00 - 9:00אחות
יום ג' 11:00 - 8:00 :אחות
יום ד' 11:00 - 8:00 :רופא מחליף
 21:00 - 19:00אחות

הודעות
בשבת פרשת וארא (,)9.1.16נחגוג אי"ה בר מצוה לבננו שקד.נודה לכל מי שיוכל לעזור בדירה/חדר לאורחינו.
שי ורותי צבי
לכל המעוניינים ,הקוסמטיקאית ורדה מגיעה ביום רביעי ה ,30.12.15-אפשר ליצור איתה קשר בפלפון .0504546322
לקראת יום המעשים הטובים  ,2016מתגבשת קבוצת חשיבה והתארגנות לקראת הפעילות.
כל מי שרוצה להצטרף ,מוזמן בשמחה עד ליום ראשון ( .)27.12.15נשמח לשיתוף פעולה מכל שכבות הגיל השונות.
תודה ,מוריה משען
ניתן לשלוח הודעה במייל  moria.mishan@gmail.comאו לנייד 054-4355561
,
מתארגנת קבוצה לפעילות יצירתית בנושא "רקמת עמים" בהנחיית מיכל אבישר כהן.
החוג יתקיים פעם בשבועיים ,ביום ראשון או שני אחה"צ (מועד יסוכם על ידי המשתתפות) .כל מפגש ימשך שלוש שעות
בהם נלמד ונתנסה בסוגי רקמה ממקומות שונים ,כולל רקע הסטורי ואנטרופולוגי .מתאים לכל אחת גם למי שעוד לא
התנסתה בטכניקה זו.
בואו בשמחה!!
פרטים והרשמה אצל מלכה אלון .0505785423

=============================================================
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!
שעת סיפור עם גלית שמר "שרשרת המעשים הטובים"
אי"ה ביום ראשון ,ט"ו בטבת ( ,)27/12/15בשעה  17.00בכרם ביבנה.
עלות ₪ 10:לילד
לגילאי 3-7
=======================================================================
"כך היינו 65-שנות תקומה והתיישבות".
סיפורם של  11ניצולי שואה ו 2-בנות הדור השני מקבוצת התאטרון של מועדון "עמך" רחובות.
המופע פותח בסיפורה האישי של שרה ,חברה בקבוצה ,מספרת את סיפורה מתקופת השואה ,סיפור מרגש על מה שהיא
ומשפחתה עברו ,סיפור של הישרדות .אך זו נגיעה קטנה בתוך המופע כולו .המופע אינו עוסק בשואה-הוא מתחיל בסיום
המלחמה ולוקח את התלמידים לסיפורים על עלייה ,התיישבות ,הקמת משפחות והחיים בארץ ,והמסר העובר הוא מסר של
חיים ,איך הם קמו מתוך השואה ובחרו בחיים .המופע משלב מוסיקה וקטעי סרטונים.
המופע מיועד לנוער מכתה ט' ומעלה ועד הגיל השלישי.........
אי"ה ביום רביעי ,כ"ה בטבת ( ,)6/1/16בשעה  18:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
לתלמידים כניסה חופשית
מחיר כרטיס₪ 10 :

ביום שלישי ,י"ח טבת תשע"ו ( ,)30.12.15מגיעה הקוסמטיקאית גילדה (פדיקור ,מניקור ,קוסמטיקה ,עיצוב גבות,
ספרית ,איפור כלות לאירועים).
לתיאום נא להתקשר לפלאפון  ,055-2273231נא להביא מגבות.

ערב חשיפה לתחום ההתנדבות במועצה ,יתקיים ב  .29.12.15בשעה , 18:00באולם קבוצת יבנה.
הערב נועד לציבור הרחב ,במהלכו יוצגו דוכני מידע של מח' הרווחה ,החינוך ,הביטחון ,והעמותה למען החבר הוותיק.
תוכלו להתרשם מצרכי ההתנדבות בתחומים השונים ,לשאול שאלות ,ולהציע הצעות .במידה ותתעורר בכם הנכונות
להתנדב תוכלו למלא את פרטיכם ואנו ניצור עמכם קשר בהמשך.
במהל ך הערב יחולקו תעודות הוקרה למתנדבים שכבר פעילים ונהנה כולנו ממופע סטנדאפ מלא בהומור של
סטנדאפיסטית יעל קפיטולניק.
הסעות יצאו ממזכירויות היישובים ניר גלים  -בני דרום – בשעה  17:30,בית גמליאל -בן זכאי ב .17:30
מצפים לראותכם!
שולמית אנגל – רכזת המתנדבים וצוות המח' לשירותים חברתיים

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה.
יום רביעי  - 08:15 -התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
"- 9:30שבץ לתובנה" סירטון על מדענית לנירולוגיה שמקבלת שבץ וחוויותיה במשך  8שנים עד ההחלמה .ארוחה קלה ויצירה.
תזכורת:
ביום שלישי  -ערב חשיפה לתחום ההתנדבות במועצה ומופע סטנדאפ של יעל קפיטולניק.
הסעה תצא בשעה  .17.30הרשמה אצל לילך  .08-8622104או לואיז .050-3073178
בואו בשמחה

נר זיכרון

בתיה מזא"ה ז"ל  -ט"ו טבת תש"ס

