08/03/2018

ב"ה כ"א אדר התשע"ח

ויקהל-פקודי
מכפר דרום לבני דרום-
בחומש שמות מופיעה המילה "ויקהל" פעמיים ,פרשה אחר פרשה.
בפעם הראשונה ,בחטא העגל נאמרַ -וי ִּקָּ הֵל ָּהעָּם עַל ַאהֲר ֹן וַי ֹאמְ רּו אֵ לָּיו קּום עֲשֵ ה לָּנּו אֱ ֹלהִּים אֲ שֶׁ ר יֵלְכּו ְל ָּפנֵינּו.
בפעם השניה בפרשתנוַ -וי ַקְ הֵל מ ֹשֶׁ ה אֶׁ ת כָּל עֲדַ ת ְבנֵי י ִּשְ ָּראֵ ל וַי ֹאמֶׁ ר אֲ ֵלהֶׁם אֵ לֶׁה הַדְ ב ִָּּרים אֲ שֶׁ ר ִּצּוָּה י ְהוָּה ַלעֲש ֹת א ֹתָּ ם.
אותה מילה אך בשני מצבים הפוכים :בפעם הראשונה נקהל העם כדי לעשות את העגל ובפעם השניה נקהל העם כדי
להתחיל בהקמת המשכן .הביחד הקהילתי היה מאד נוכח בשני המצבים אך גם כה שונה.
חלק מהפרשנים ראו במטרת ההתקהלות השניה ,במעשה המשכן ,תיקון להתקהלות הראשונה בעשיית העגל.
כוחה של קהילה,כוח הביחד ,לאילו פסגות ותחתיות יכול הוא להגיע.
בציבור הדתי ,נוצרת הקהילתיות בעיקר סביב שני גורמים ,גורם הזמן והמקום ,השבת ובית הכנסת.
פרשת ויקהל פותחת בשני גורמים אלה -גורם הזמן "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון
לה'" ,וגורם המקום ,הרי שזו הקמת המשכן.
בספרו " 222הימים של כפר דרום" ,מתאר אריה יצחקי את בית הכנסת שנבנה עם העליה לקרקע,
ואת אוירת השבת והרוח המיוחדת שהיתה כגורם מגבש ומשמעותי בקבוצה הקטנה שעלתה לכפר דרום.
התקהלות מול התקהלות ,קהילה מול קהילה ,כפר דרום מול בני דרום.
העקרונות ,האמצעים ,המציאות ,של כפר דרום ,נמצאים גם בבני דרום שלנו.
קהילה ,בית כנסת ,שבתות ,וכו' וכו'.
יחד עם זאת השאלות ,השאיפות ירחפו באויר הקהילה ,האם אנחנו מצליחים לשמר התקהלות מול התקהלות?
המציאות ב"ה שונה ,לא מאוימת ומרווחת .אך משימתנו היתה ותשאר -לינוק את הטוב מאותה התקהלות שהיתה בכפר
דרום להתקהלות שלנו כאן ,בבני דרום.
מזל טוב ליום הולדת בני דרום,
ישר כח גדול למקימים ,הבונים והמייסדים.
שבת שלום ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג'בשבת בבית המדרש לאחר התפילה.
תהילים לכל הילדים– בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:00 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שניאחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת קבלן.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת.
נשים ונערות קוראות תהילים – שבת מברכים חודש ניסן ,במועדון לחבר בשעה .16:30

כניסת השבת17:22 :

יציאת השבת18:22 :

נוער
נוער יקר ,הורים יקרים! שמחה לסכם את ארןעיי החודש האחרונים.
פתחנו את חודש אדר בחלוקת בלונים לרכבים ובשימוח תושבי המושב .יישר כוח לבני הנוער שהשתתפו על החלוקה
והמאמץ ! המשכנו במסיבת ראש חודש שמחה וקלילה בהובלה ובארגון כיתה י' האלופים! תודה רבה נהננו מאוד !
הסתיימו סדנאות כיתה יא-יב בנות עם שירה סובול עם המון כלים וטעם של עוד.
וכמובן-מסיבת פורים משוגעת! תחפושות ,תחרויות ,הצבעות ובעיקר יחד גדול של כולנו .סחתיין לכולם על השותפות,
וכל הכבוד לזוכים שלנו .הפרס בדרך...
מה הלאה? צפוי חודש נוסף עמוס וטוב.
שבת נוער -א' ניסן  17.3בסוסיא.ההרשמה נפתחה באתר! מהרו...
טיול פסח-טיול יומי בחופשת פסח .פרטים בהמשך!

שיהיו לכולנו ימים טובים ,שבת שלום צופיה.

ועוד ועוד...

מועדון ותיקים
יום ראשון 9.00-11.30:יום השיטור לילדי גן חובה של המועצה .החברים הותיקים מוזמנים להשתתף ולצפות ביכולות
המבצעיות של חלק מיחידות המשטרה ,על הדשה הגדול.
 :20.00תערוכה והרצאה :שיא הגבורה במלחמות ישראל ,אולם מסיבות בני דרום.
יום שני :8.15 :התעמלות 11.00 ,פעילות עם ילדי גן חובה בגן שושן.
יום שלישי 17.00 :יום המעשים הטובים במרכז יום לכלל תושבי חבל יבנה .יציאה מהמשרד בשעה .16.45
פרטים בפרסומים.
יום רביעי :8.15 :התעמלות :9.00 ,יצירה .
יום חמישי :20.00 :מופע מוסיקלי " קולות רבים לשבת" בגבעת וושינגטון .נא להרשם במתנ"ס.
*חברות המכינות עוגות ליום המעשים הטובים מתבקשות להביא אותן ,ביום שני בבוקר ,למועדון .אפשר להביא גם
תודה ,שתמיד נהיה מהנותנים.
עוגות קנויות.
*מועדון הותיקים יצא לחופשת פסח בין התאריכים .19/3-10/4
*מפגש הבא ב"טיולים מהכורסא" עם יגאל בן דניאל יתקיים ב.15/4
*טיול מזמר בכנרת ,בעקבות נעמי ורחל ,ב ,10/4וטיול לשטייטל בכפר חסידים ב  .9/5נא להקדים להרשם במתנס.
בואו בשמחה ,צוות המועדון.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
השבוע הקרוב
יום ראשון כ"ד אדר תשע"ח 8:45 ,11/3/18 ,תנ"כ – "מסע בספר תהילים  -עם חנה לבל.
יום שלישי כ"ו אדר תשע"ח 20:00 -17:00 ,13/3/18 ,יום המעשים הטובים במרכז יום לקשיש בקבוצת יבנה .פרטים
בסוף הדפון.
בקרוב ...בקרוב ...נא לשריין את התאריכים הבאים :
 יום שלישי כ"ה ניסן 10/4/18 ,טיול מזמר לכנרת בעקבות המשוררות – נעמי שמר ורחל.
 יום רביעי כ"ד אייר 9/5/18 ,טיול נוסטלגיה בשטייטל בכפר חסידים .
עלות כל טיול  . ₪ 100מי שיירשם ל 2 -הטיולים ישלם רק  ₪ 150בלבד.
תושבי חוץ –  ₪ 150לכל טיול ועל בסיס מקום פנוי.
נשמח לראותכם!!! שלומית אלמוג
ההרשמה במתנ"ס בטלפון 08-8622101

איחולים מכל הלב
לטל חפר ,אחיה רוזנברג,
שקד נוסבוים וזיו ישעיהו

גיוס נעים!!!

למרים ומוסה שאול
לדינה דנינו
להלדת הנכדה ,בת ליעל (דנינו) ונועם

בני עקיבא
הורים וחניכים יקרים ,ה' עמכם!
מסע פסח יתקיים בעז"ה בימים שני ושלישי ,י'-י"א  26-27/3באזור הכרמל והגליל התחתון .המסלולים של הטיול
מקסימים ,הכל ירוק ומלא בפריחה ונוף מדהים .בערב של היום הראשון תהיה הופעה ענקית בעפולה לכבוד שנת הוועידה
הכ"ד עם עוד  15,000חניכים מהתנועה .ההרשמה למסע פסח נפתחה ונסגרת ביום שלישי  13/3כ"ו אדר בשעה .20:00
מבקשת מכולם להירשם בזמן!
בשבוע הקרוב נציין את יום המעשים הטובים .בארגון של צוות נחשון ייצא כל שבט ביום שלישי להתנדבות ועשייה.
פרטים מדוייקים יישלחו במייל ובווצאפ.
לוז שבת פרשת ויקהל פקודי:
פעולת ערב שבת עם מוסה שאול בשעה .21:00
מפקד מדריכים בשעה  ,16:15מפקד חניכים בשעה 16:30
שבת שלום ,עדן הקומונרית.

קהילה
תושבי בני דרום היקרים!
מה אומר ומה אגיד ,שוב תודה? הרי זו מילה קטנה לעומת מה שבאמת מגיע לכם!
השנה התחלנו את ההכנות לפורים במינוס לאחר ההצפה שהיתה במחסן וגרמה לנו לנזק רב ,הצוות בחסדי עירית החליט
שבכל מקרה המשפחות הנזקקות לא יפגעו וסל המזון המתוכנן ישלח כרגיל ,הזמנו סחורה בתקווה ובתפילה לקב"ה שישלח
שליחים.
לאחר פירסום הפוסט בפייסבוק ,שלח לנו בורא עולם שליחים מכל הארץ עם רצון לסייע ולעזור ,בעיקר הצעות לסיוע
פיזי ,אבל אתם חברים יקרים ,התעליתם מעל כולם ופתחתם את הלב והכיס וממנתם בתרומותכם  150%מכלל ההוצאות
שלנו לחג הפורים ,כך שגם פיצוי חלקי לנזקי ההצפה כסיתם.
אין לי מה להוסיף ,רק להמשיך להתפעם ולהתרגש מכם ומגודל ליבכם ,אני בטוח שאנשי מקצוע שינתחו את גודל הלב
והנתינה בהרכב האנושי בבני דרום ימצאו שמשהו לא פרופורציונלי לגודל הישוב.
מוקיר ומעריך מאוד ,אייל אלשיך.
שתזכו למצוות ולהיות תמיד בצד הנותן.
============================================================

שיא הגבורה במלחמות ישראל 222 .הימים של כפר דרום בתש"ח,
אי"ה יום ראשון ,י"ז באדר ( ,)11/3/18בשעה  20:00במועדון בבני דרום :
*תערוכה מיוחדת המספרת את סיפור הגבורה המדהים של לוחמי תש"ח.
הישוב שהצליח להחזיק מעמד ימים ארוכים במצורו בבידוד מול כוחו העצום של הצבא המצרי.
כמו כן התערוכה ממשיכה לעקוב אחרי מורשת הכפר בישוב בני דרום ובהתיישבות החדשה בגוש קטיף.

*הרצאת ההיסטוריון הצבאי אריה יצחקי.
הסיפור המדהים על עמידתם המופלאה של קומץ נערים ונערות ,חמושים בנק"ל בלבד מול הצבא המצרי וערביי
עזה במשך  222ימי לחימה ,בתנאי רעב וצמא .במלאת  66שנים למבצע עליית י"א הנקודות בנגב.
כרטיס כניסה 10 :ש"ח
============================================================
שבוע המעשים הטובים כד אדר – א' ניסן ( -) 11-16.3.18
*מזמינים חלות לשבת ותורמים למאפיית ילדודס בבית הילדים בקרית גת .עלות חלה.₪ 10 :
* תורמים משחקים וספרי ילדים במצב טוב בארגזים במעון ובגנים ורד ושושן מיום ראשון עד יום שישי.
* מחלקים פתקיות פרגון למשפחה שכנים וחברים .רוצו לתיבת הדואר שלכם ומלאו את הפתקיות כרצונכם.
פרטים נוספים בגוגל גרופ.

הודעות
שימו 💘 נסגרה ההרשמה לבית הספר של הפסח .ההרשמה למחנות פסח נפתחת כעת לכל ילדי א'-ו'.
במהלך השבוע יקבלו כל ילדי בתי הספר היסודי בחבל את תכנית המחנות .ההרשמה עד יום חמישי .15.3
מתנ"ס חבל יבנה.
מחנה שלא ירשמו אליו מינימום ילדים לא ייפתח .אנא עזרו לנו להיערך ומהרו להירשם.
============================================
סינמה קפה
סינמה קפה בסימן  70שנה למדינה :אי"ה ביום שלישי י"ט' באדר ( )6/3/18יוקרן הסרט:
"בן גוריון– אפילוג" בחדר האוכל האחורי בקבוצת יבנה בשעה .20:30
לאחר הקרנת הסרט שיחה עם הבימאי של הסרט .עלות כל סרט₪ 20 :
=============================================
יום המעשים הטובים
אי"ה ביום שלישי כ"ו באדר ( )13/3/18נקיים את יום המעשים הטובים במרכז היום לקשיש בקבוצת יבנה
בתוכנית :פעילות לכל הגילאים מתחם לגו גדול,מיטת צעצועים ,מתנפחים מיוחדים ,הפל אותי ושולחנות משחק ,עבודות
יצירה מיוחדות ,צביעת גלויות כרטיס גירוד למילה טובה ,ועוד.
במקום תתקיים מכירת עבודות יד ,מתנות של חברות שונות לפסח ,מוצרים שונים ,ודוכן לחתימת כרטיס אד"י.
בית קפה :מכירת קפה/שוקו/תה ומאפה ב ₪ -5פופקורן ב ₪ 2-שערות סבתא – ₪ 2
כרטיס כניסה:כל אחד מביא מוצרי חמץ שיתרמו לחסדי עירית,וכן תחפושות עבור גמ"ח תחפושות של עפרה מבית
גמליאל*.כל ההכנסות מהאירוע קודש למרכז היום.
=============================================
קולות רבים לשבת
אי"ה ביום חמישי כ"ח באדר ( )15/3/18בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
אירוע מיוחד במסגרת פרויקט ארצי "שלום שבת" בשעה  20:00פתיחת אולם ו"כיבוד של שבת"
 20:30תחילת מופע .עם האומנים :ערן צור ,אריאל זילבר ,שלמה בר וביני לנדאו.
מחיר כרטיס ₪ 40 :באולם ו ₪ 30ביציע .כדאי להירשם מראש במתנ"ס נשמח לראותכם!!!
=============================================
הצגת מנויים אחרונה להשנה  -הסברסים
תאטרון ארצי לילדים ולנוער .אי"ה ביום שלישי ד' בניסן תשע"ח ( )20/3/18בשעה  17:00בגבעת וושינגטון.
מחזמר שכולו אהבת הארץ ,קסם ,טבע וצבע.
מיטב שירי המשוררים ,המוכרים והאהובים בסיפור על חברות אמת ,על שייכות ועל בית.
שיריהם של נעמי שמר ,דתיה בן דור ,עוזי חיטמן ,לאה נאור ,יהורם טהרלב ועוד ,מלווים את הילדים ומסמנים את דרכם.
מחיר כסא 50 :ש"ח
============================================
כמידי שנה ,מג'יק-שי יגיע לבני דרום לצורך ניקוי ספות ,וילונות ,שטיחים ,וכו' .הוא פנוי אלינו ביום ה'  ,22/3וביום
א'  . 25/3אפשר להשאיר לי הודעה במיל  sidmirf@yahoo.comאו להתקשר  .0506466724אני רק מרכז את השמות
והזמנים ולא עוסק ממחירים ופרטים נוספים  .אפשר להתקשר אליו ישירות ( 054-4564094וגם להזמין אותו ישירות
בלי התיווך שלי  --הוא רק מעדיף לעבוד פה ברציפות בתאריכים מסויימים) .תודה ,סידני
 18שנים של געגוע לאהובנו עמיר ז"ל
נתכנס בבית העלמין היום חמישי כ"ח אדר  15/3/18בשעה .16:30
לאחר מכן נתכנס בביתנו ונעלה דברים לזכרו של עמיר.
משפחות :אליהב וולף וליברמן

נר זיכרון

עמיר חיים אליהב ז"ל  -כ"ח אדר ב' תש"ס

