17.09.2015

ב"ה יום ה' ד' תשרי תשע"ו

וילך
הקטורת.
מרכזו של יום הכיפורים מתחולל בסדר עבודת הכהן הגדול בקדש הקדשים.
בתפילות שלנו נמצא סדר העבודה בחזרת הש"ץ של מוסף ,שעה לא קלה מבחינת הערנות .אולם שם ודוקא שם נמצא
העיקר.
הכתוב מנחה את הכהן להניח את הקטורת על הגחלים וכך היה עולה הענן" .כי בענן אראה על הכפורת".
היו שהסבירו שתפקיד הענן הוא להסתיר את פני השכינה .אולם ,על פי המתואר במסכת יומא מתקבלת תמונה אחרת.
כך נאמר ביומא ,נג' עא'" :נתן בה עיקר מעלה עשן ,היה מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה .כיון שהגיע לשמי
קורה  -ממשמש ויורד בכתלים עד שנתמלא הבית עשן ,שנאמר 'והבית ימלא עשן' ".
מהתאור של חז"ל עולה תמונה לא של חציצה אלא להפך .הכהן היה מניח את הגחלים וענן הקטורת היה נשרף ועולה
מעלה .כשהגיע לתקרה היה יורד ומשתפל בצמוד לקירות קדש הקדשים.
נמצא ,שהכהן הגדול היה מוצא את עצמו עטוף מכל הכיוונים בענן הקטורת .הכהן יחד עם הארון .סוג של התיחדות של
הכהן הגדול עם פנים קדש הקדשים .תאור המזכיר את מעמד הר סיני-בשמות כד'" -ויַּעַּ ל מֹ ֶׁשה אֶׁ ל הָ הָ ר וַּ ְיכַּס הֶׁ עָ נָן אֶׁ ת
הָ הָ ר".
ברור שהענן שבהר סיני לא בא לחצוץ אלא להפך ,לעטוף את משה וליצור את אותה אינטמיות.
אין לנו ,לא כהן ולא מקדש ,לא קטורת ולא מזבח .כולנו מתפללים בבית הכנסת .ועתה ,מוטלת עלינו המשימה להכנס
לסיטואציה שהיה בה הכהן הגדול .ליצור בתפילה את אותה אינטימיות ביני ובין הקב"ה ,ביני ובין העצמי שלי ,אני והאמת
הנקיה ביותר שיכל אני העלות בתוכי .שנזכה בע"ה כמה שיותר.
גמר חתימה טובה.
שבת שלום.
שלמה.

זמני תפילות
יום-הכיפורים תשע"ו
בערב יוה"כ המקווה יהיה פתוח לגברים בין השעות 14:00 – 11:00
(בבקשה לדייק בשעת הסיום ,עלינו להחליף את המים לאחר מכן)
שימו לב הקדמת זמן מנחה בערב יוה"כ:
תפילת מנחה – 13:30
תחילת הצום והדלקת נרות –– 18:16
כל נדרי – 18:25
שיעור של הרב בביהכ"נ לאחר תפילת ערבית
שחרית – 8:00
מנחה – 16:30
תקיעת שופר – 19:00
סיום הצום – 19:14
קידוש לבנה
בברכת גמר חתימה טובה :הגבאים

כניסת השבת18:21 :
כניסת יום הכיפורים18:16 :

יציאת השבת19:19 :
יציאת יום הכיפורים19:14 :

שיעורי תורה ופעילויות דת
דרשת שבת "שובה"  -השבת פרשת "וילך"
תפילת מנחה מנין ב' בביכנ"ס ב ,18:00 -לאחר מכן תתקיים דרשת הרב לשבת "שובה" ב.18:20 -

אזכרה לנפטרים
האזכרה תתקיים ביום שני ,ח' תשרי( ,)21/9בשעה  .17:00יציאה מתחנת האוטובוס.
חלוקת ארבעת המינים
החלוקה תתקיים ביום חמישי י"א תשרי ,לאחר תפילת ערבית של  ,19:30בחדר חוגים.
תשלום :התושבים שאינם בשיתוף ישלמו במזומן  ₪ 70לסט.

מועצה איזורית חבל יבנה
תושבים יקרים,
עם כניסתה של השנה החדשה ,ארע מקרה מצער בו כלב מסוג רועה גרמני יצא מגבולות ביתו בניר גלים והתנפל על ילד.
המועצה רואה בחומרה רבה את האירוע ומבקשת מכלל בעלי הכלבים לשמור עליהם בשטחם הפרטי ולדאוג שקשירתם
תהיה תקנית .אנו נמצאים בקשר שוטף עם הילד ומשפחתו ,ומאחלים להם רפואה שלמה .המועצה רואה חשיבות עליונה
בלמידת המקרה ונסיבותיו ,על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד .בימים האחרונים חקרנו את המקרה לעומקו
ולמדנו אודות השתלשלות האירוע ,על מנת שנוכל להסיק מסקנות במהירות האפשרית.
בנוסף ,ברצוננו להבהיר מספר נקודות חשובות:
 .1המועצה מעמידה לרשותכם פקח ווטרינר אליהם ניתן לפנות לכל אורך שעות היממה בכל סוגיה הקשורה בבעלי
חיים משוטטים .לנוחיותכם מצורפים פרטי ההתקשרות עמם :הפקח שלמה דביר  ,050-6661221 -הווטרינר ד"ר אייל
אקשטיין .050-7740330 -
 .2במידה והנכם נתקלים בכלב משוטט ,נודה בדיווח מידי למוקד או לפקח המועצה .יודגש ,כי לכידת כלבים תתבצע
אך ורק כאשר מדובר בשוטטות מחוץ למקום מגוריו של בעל הכלב.
 .3אם ידוע לכם על שעות קבועות בהן בעלי חיים משוטטים בשטח היישוב ללא השגחה ,אנא הודיעו על כך למוקד
או לפקח המועצה על מנת שיבוצעו פעולות פיקוח יזום.
 .4לתושבים מבינכם אשר בבעלותם כלבים ,זכרו כי חל איסור מוחלט לשחרר כלבים ללא השגחה בשטח ציבורי.
אנו מבקשים מכם לשתף פעולה ולמנוע מבעוד מאוד פגיעה אפשרית בשכניכם וחבריכם ,תושבי המועצה.
.5

המועצה תפעיל בתקופה הקרובה נוהל קנסות במסגרתו יוטלו קנסות כבדים על בעלי כלבים משוטטים.

בברכה,
מועצה אזורית חבל יבנה

קהילה
פינוי זבל -הפינוי בבני דרום מתבצע בימי שני ,רביעי ושישי.
ראש השנה ,סוכות ושמחת תורה יוצאים השנה בימי שני (ימי הפינוי שלנו) .לכן הוספנו פחים כדי להגדיל את נפח
האחסון .לאחר שמחת תורה נאסוף חזרה את הפחים המיותרים.
הפרדת זבל -אני חוזר ומבקש להקפיד על הפרדה ולפנות למתקני הבקבוקים אך ורק בקבוקים ולא שקיות נילון.
כמו כן ,לקרטוניה רק קרטונים ולא קלקרים ,ולערמות הגזם אך ורק גזם.
כל פסולת שאיננה במקומה אינה מפונה ונשארת זרוקה מסביב לאזורי הפינוי.
שולחנות וכסאות לסוכה – להשכרת שולחנות וכסאות יש להרשם במשרד אצל אלה.
מחיר השכרה – שולחן  ,₪ 20כסא  ,₪ 2המחיר כולל הובלה עד הבית בערב החג ואיסוף בערב שמחת תורה .

הודעות

עם תחילתה של השנה החדשה ולכבוד חגי-תשרי,
יתקיים מופע מרגש המדבר אל הנשמה .ניגונה של הנשמה.
הזמר רועי ידיד עם הכלייזמרים "ענבי הגפן" מציגים עולם קסום של צלילים המתנגנים מן העיירה היהודית
הצופים ימצאו את עצמם ,שותפים למסע מרגש וחוויתי של מנגינות ושירים
חוויה מדהימה של וירטואוזיות ומוסיקת כלייזמר במיטבה
מתובלת בדברי קישור קצרים.
המופע יתקיים ביום ראשון ,ז' בתשרי 20/09/15
בשעה ,20:00
באולם המופעים שבקבוצת שילר.
כרטיסים במחיר מסובסד  ₪ 20בהזמנה מראש,
(אצל עמיהוד )050-8736288
בערב המופע . ₪ 30
הזדרזו והרשמו מופע כזה לא מגיע אלינו כל יום.

בואו בשמחה!

לכל קהילת בני דרום גמר חתימה טובה .

