19.11.2015

ב"ה ל' חשון תשע"ו

ויצא

"בסוד היחיד והיחד" ,לשבת האירגון.
זהו נושאו של חודש האירגון וכמובן של השבת ,שבת האירגון.
לא פעם אנו מתבוננים על ימים שהיו ,על העבר ,מתוך געגוע ,על תקופה בה ערכי הכלל ,החברה והאומה היו בראש סדר
העדיפויות .ערכי היחיד ,רצונותיו וצרכיו עמדו בעמדת משנה .לעומת תקופתנו בה ערכי וצורכי היחיד ,נראה שעומדים
בראש וכובשים כל חלקה והחלטה.
עצם עובדת היות המציאות משתנה ,מראה לנו ,שכנראה יש אמת בצרכים אלה ולא ניתן לשלול אף תנועה .יש מקום
לרצונות היחיד ,להתפתחותו וכו' ויש צורך ורצון למקומו של הכלל ,החברה ,האומה.
לימדנו הרב קוק בספרו אורות הקדש" -הפרדה על מנת התחברות ,להיפך מההכללה הגסה ,המדברת גדולות ואומרת לאגד
הכל בחבילה אחת ,ומאבדת את כל הוד רוחני ואצילי" .בודאי שהיחיד חייב לבצר את מקומו,לגדל את עצמו,את כישוריו
ורצונותיו.
השאלה היא מהו הכיוון?
האם כל מה שאני בונה בתוכי הוא לשם עצמי ,או כל הזמן עומד מול עיני הלאום ,האומה" .הפרדה על מנת התחברות"-
זוהי הדרך ,זהו כיוון המחשבה שאומר הרב.
מאידך" ,הכללה גסה" ,כולם ביחד ,כולם אותו דבר וכו' מביאה לדברי הרב ,לאיבוד "כל הוד רוחני ואצילי" .אותה הרגשה
אותה הזכרנו בתחילת דברנו ,נובעת אולי מהיחסיות הבלתי מאוזנת ההולכת ומתגברת בתקופתנו.
בחרה תנועת בני עקיבא את נושא "בסוד היחיד והיחד".
בסוד -אין הכונה שיש לשמור את הדבר בסוד( ,כמו את שם השבט החדש ,)...אלא הובלת שני כיוונים אלה-היחיד והיחד,
דורשת רגישות ,דורשת מחשבת אמת איפה עובר הגבול בין המצב בו אני במרכז לשם עצמי ,לבין המקום בו אני עומד
במרכז אך לשם האומה.
בב"ח לתו"ע.
שבת שלום והצלחה רבה לדניאל הקומונרית ,למדריכים והחניכים.
הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' גורפינקל.
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(.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת נעים.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.

כניסת השבת16:16 :

יציאת השבת17:18 :

בני עקיבא ונוער
שבת האירגון – סניף בנ"ע פתוח לביקור הציבור ,בשבת משעה  15:30עד  16:30כולם מוזמנים.

איחולים מכל הלב
לאורי ואסתר בן-זאב לאירוסי הבן בר עם עדן,
נכד לדינה דנינו ולשרה ואחיקם בן-זאב .

לרב שלמה וענת וייס להולדת הנכדה,
בת לקוביחי והילה.
לשולמית שמיר להולדת הנין,
נכד למיכל וגרי צור,
בן לאמיתי ואדווה.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון :בשעה  08:45תנ"כ – חנה לבל.
יום שני :בשעה  10:15הרצאה -מסע מוסיקלי עם שחר שומן.
============================================================================
טיול לבני  +60המכבים! בהדרכתו של חזקי בצלאל:
"לטייל עם חזקי ,זה להתחבר לשטח ,לסיפור ישראלי ,היהודי ,לטייל בין התנ"ך לתש"ח".
הטיול יתקיים בע"ה ביום שני ,ב' טבת תשע"ו ( ,)14/12/15בין השעות.8:00-17:30 :
מסלול הטיול :נבי סמואל – הטקס המרשים של יהודה המכבי טרם צאתו לקרב השלישי .בית חורון – תצפית לעבר מקום הקרב
השני של החשמונאים במקום בו נפגשים יחד יהושע בן נון וצדק חברתי .שילת – הסיפור הלא מוכר והטרגי של קרבות חורבת
כוריכור במלחמת השחרור .קברות המקבים – היכן היתה העיר מודיעין בה החל המרד? ובכלל איך כותבים מקבים או מכבים?
דרגת קושי :ההליכה קלה גם בדרכים לא סלולות.
עלות :חבר ותיק ח"י –  ,₪ 75ק.תומכת –  , ₪ 65שאינו תושב ח"י.₪ 100 -
נא להצטייד בארוחת בוקר וצהרים ,שתיה ונעלי הליכה נוחות.
ההרשמה והתשלום דרך נציגות הישובים :בני דרום – לואיז לוי,
היציאה לטיול מותנית במינימום  35משתתפים .ברצוננו להבהיר כי ניתן לבטל עד שבוע לפני הטיול ללא תשלום.
לפרטים בטלפון.08-8548693 :

ערב חם -בע"ה ביום שני י"ח טבת תשע"ו ,30/11/15 ,ניפגש במועדון לחבר הותיק בניר-גלים לערב חם.
 -16:30כינוס וכיבוד -16:45 .מופע עם האמן :שחר שומן – זמר ,יוצר וחוקר שירים.
ח ום המרקים  ,חום השירים הישנים והאהובים ,המלווים בסיפורים על מקור השיר ..יחממו את הגרון ,הבטן ,הלב והאוירה.
בהזדמנות זו ,נאחל אחד לשני חג חנוכה שמח! העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה.
הכניסה חופשית !!!
המעוניינים בהסעה נא לפנות אל אבי  052-3926675 -או במרכז יום08-8548693 :

מועצה איזורית חבל יבנה
פרויקט 'בית ספר מנגן' מתחיל בחבל יבנה-
שיתוף פעולה יוצא דופן קורם עור וגידים בימים אלו בחבל יבנה בין מועצת החבל לבין בית ספר עמיח"י ומכללת גבעת
וושינגטון .במסגרת זו ,חברו ראש המועצה משה ליבר וד"ר רבקה טאוב מנהלת מחלקת החינוך למנהלת בית ספר עמיח"י רחל
שפרון ,נאוה סעדה סגנית המנהל ולרכזת המוזיקה בבית הספר תמר שמר ,בהכנסת חינוך מוזיקלי אינסטרומנטלי לתוכנית הלימודים
בבית הספר .על הפרויקט ינצח החוג למוסיקה במכללת גבעת וושינגטון בראשות ד"ר עדינה פורטוביץ' ובמעורבות פעילה של רכזי
הכלים :ד"ר רחלי גלאי ,תמי אורדו ואלכס פיאלקו.
בתוך כך ,חבל יבנה תצטרף לעשרות רשויות אחרות ב ארץ אשר מפעילות פרויקטים דומים ,הנהוגים גם באלפי בתי ספר בכל רחבי
העולם" .לימוד שיעורי נגינה ומוסיקה משפיעים באופן חיובי על כישורי הפרט והחברה בתוך בית הספר ומחוצה לו.
ברמת הפרט ,המוסיקה משפרת את הזיכרון ואת הבנת המרחב ,חושפת לתרבויות שונות ,מסייעת לוויסות עצמי ולסובלנות ומשפרת
כישורים קוגניטיביים שונים ומוטוריים וקואורדינציה" ,מסבירים רכזי הפרויקט" .ברמת החברה ,לימוד בקבוצות מסייע לפיתוח
בקרה ,לדבקות במטרה וליצירת קשרים חברתיים על בסיס המוסיקה".
הפרויקט המנגן במקרה של חבל יבנה ייחודי מהיבט נ וסף שכן ,שיתוף הפעולה נעשה בתוך המסגרות הקיימות בחבל ומהווה במובן
מסוים הגשמה של חזון ראש המועצה ומחלקת החינוך להרחיב את תחומי התוכן של הפעילות הבית ספרית ,לקיים בקרה
וסטנדרטיזציה למערך הפעילות הקיים ולעודד את שיתופי הפעולה התוך מועצתיים ולאגמם.
לסיכום ,בפ רויקט בית הספר המנגן אנו מייחלים בראש ובראשונה לפיתוח תלמידי המועצה ברמה האישית והחברתית ובתוך כך
לשיפור אקלים בית הספר וכל זאת תוך שיתופי פעולה תוך מועצתיים קרי מהכוחות של חבל יבנה .מי ייתן ונראה ברכה בעמלינו.

קהילה
בני דרום בתנופת פיתוח – למי שלא שם לב ,בימים האחרונים אוחדו שני חדרים במועדון השכב"ץ ,שופצו השירותים ונסגרה
המבואה עם חלונות אלומיניום .כל זה לטובת מועדון נוער שיוכל להכיל את כולם.
בסניף בנ"ע שבקומה הראשונה של אהבת עולם ,אוחדו שני חדרים ולאחר שבת האירגון תועבר הספרייה לחדרים אלו.
בימים הקרובים נשפץ שני חדרים בצריף הסמוך (צרכנייה ישנה) לטובת בנ"ע.
לאחר העברת הספרייה נאחד את החדר שתפסה הספרייה עם המבואה של אולם הספורט לטובת חדר חוגים משודרג ,עם פרקט וציוד
מתאים.
עלויות עבודות פיתוח אלו גדולות עלינו ,ולשמחתנו ראש המועצה ומנהל המתנ"ס מבינים את הצורך בשינויים ועומדים לצידנו
בעזרה ובתמיכה כספית נכבדה .יישר כח ויבואו על הברכה!
ראובן שור – מנהל הקהילה.

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה - 10:00 .סיפורי בראשית -מבול עם זהבה ,יצירה.
יום רביעי  - 08:15התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
תודה לכל מי שמילא את השאלונים.
ב"ה נעשה ונצליח.
הזדמנות אחרונה בהחלט! סדנת סיפורי חיים  10,מפגשים בימי שלישי בשעה ,17.30-18.45במועדון לחבר.
העלות לכל הסדנה רק  .₪ 150הרשמה אצל לואיז 050-3073178
צוות המועדון

תרבות
במוצ"ש פר' וישלח ,ט"ז בכסלו ,28.11 ,יתקיים אצלנו ,בבני דרום ,המופע "שירי אור" ,בביצוע להקת "שירי אדמה" ,מטעם המתנ"ס,
בשעה  20:30באולם המסיבות.
שימו לב! שימו לב !!!המופע לתושבי בני דרום -ללא תשלום ! לאורחים  20ש"ח לכרטיס ,כמו כל תושבי המועצה ,רק להגיע ,לנשנש כיבוד
קל ,ולשיר בקול גדול! השירים מנוגנים ע"י שלושת חברי הלהקה בליווי מצגת שקופיות ,ובין השירים הם מספרים קצת על השירים ויוצריהם.
כל הקהילה מגיל חטיבה ומעלה מוזמנים!.

הודעות
במלאת שש שנים לפטירת אמנו חנה ארנפלד .וחמש שנים לפטירת סבתנו גב׳ חנה ארנפלד
נקיים אזכרה ביום שישי ט"ו כסלו .עליה לקבר בשעה  10:00בבית העלמין .ולאחר מכן שיעור לזכרן בבית המדרש.
המשפחה
הודעות ספרייה:
בזכות שי ברבירו המקסימה ,שמתנדבת למען הקהילה ,הספרייה תיפתח גם בימי ראשון בשעות 17:00-19:00 :ובחמישי בשעות17:00- :
19:00
קריאה נעימה!
הספרניות.
===========================================================================
שעת סיפור עם הגר חופש" .הבית של יעל" מחזה מוזיקלי לילדים עפ"י ספרה הפופולרי והאהוב של מרים רות .
אי"ה ביום ראשון י' בכסלו ( ,)22/11/15בשעה  17.00בבן זכאי,
עלות ₪ 10:לילד.
לגילאי ,3-7
===============================================
הפסטיבל ה 4-לאומנויות הבמה .יוצרות דתיות בתאטרון במחול ובמוסיקה .בשיתוף "אמונה" ו"תרבות תורנית"
יתקיים אי"ה ביום רביעי ,י"ג בכסלו ( ,)25/11/15בין השעות  16:30עד  22:00בקמפוס גבעת וושינגטון.
בתוכנית :מופע פתיחה ,סדנאות בתחומי המחול ,מוסיקה ותאטרון.
מופע מרכזי בשעה  20:00עם עליזה ודין דין אביב והרקדנית סיגל לוי יוגש כיבוד קל! כניסה לכל היום₪ 30 :
הרשמה במתנ"ס 08-8622101 :מומלץ מאד
======================================
מופע מחווה לאריק איינשטיין .אי"ה ביום שני ,ב' בטבת תשע"ו ( ,)14/12/15באולם התרבות בגבעת וושינגטון.
פתיחת דלתות  ,20:10תחילת מופע( 20:30 :מאחרים יופנו ליציע).
עלות כרטיס :במכירה מוקדמת  ₪ 35למבוגר  /לנוער –  .₪ 10ביום המופע ₪ 50
הזמנת כרטיסים בתשלום 08-8622101
==============================================================
אליפות חנוכה בטניס שולחן אליפות טניס נושאת פרסים ,תערך אי"ה ביום שישי ,כ"ט בכסלו (,)11/12/15
בשעות  .10:00-12:30חלוקה לפי קטגוריות ,ילדים ,נערים  ,נוער ומבוגרים.
המשחקים יערכו באולם הספורט בניר גלים .נא להירשם בהקדם האפשרי .דמי הרשמה 10 :ש"ח
הרשמה בתשלום עד לתאריך י"ט בכסלו .1/12/15
מדליות וגביעים לזוכים.
הרשמה דרך אתר המתנ"ס .

קוסמטיקאית  -גילדה מגיעה ביום שלישי י"ב כסלו( 24/11/15 ,מניקור ,פדיקור ,עיצוב גבות ,ספרית ,איפור כלות
לתיאום נא להתקשר למספר  055-2273231נא להביא מגבות.

נר זיכרון

לאירועים).

חנה ארנפלד ז"ל  -י"ג כסלו תש"ע

