03/03/2016

ב"ה כ"ג' אדר א' תשע"ו

ויקהל
מילה מנחה.
פרשות המשכן חוזרות על עצמן במספר רבדים ולא פעם איננו מבינים את החזרות והפרטים השונים .יחד עם זאת ,במבט על ,ניתן
למצוא מילה מנחה המשרה רוח מאד מיוחדת בפרשות אלה.
להלן ציטוט חלקי מפרשת השבוע שלנוְ :קחּו ֵמאִתְ כֶם תְ רּומָה לַה' כ ֹּל נְדִ יב לִּבֹו יְבִי ֶא ָה אֵת תְ רּומַת ה' זָהָב ָו ֶכסֶף ּונְח ֹּשֶת.
ְו ָכלֲ -חכַם-לֵב ָבכֶם י ָב ֹּאּו ְויַעֲׂשּו אֵת כָלֲ -אשֶר ִצּוָה ה'ַ ...וי ָב ֹּאּו כָלִ -איש ֲאשֶר-נְׂשָאֹו לִּבֹו וְכ ֹּל אֲ שֶר נָדְ בָה רּוחֹו א ֹּתֹו ֵהבִיאּו אֶת-תְ רּומַת ה'
שים כ ֹּל נְדִ יב לֵב ֵהבִיאּו חָח ָונֶזֶם ְו ַט ַבעַת וְכּומָ ז כָלְ -כלִי זָהָב
שים עַלַ -הנָ ִ
לִמְ לֶאכֶת אֹּהֶל מֹועֵד ּו ְלכָל-עֲב ֹּדָ תֹו ּו ְל ִבגְדֵ י הַק ֹּדֶ שַ ...וי ָב ֹּאּו ָה ֲאנָ ִ
ַָאר ָגמָן אֶת-תֹו ַלעַת הַשָ נִי וְאֶת-
ְוכָל-אִ יש אֲ שֶר ֵהנִיף תְ נּופַת זָהָב לַה'ְ ...וכָלִ -אשָה ַח ְכמַת-לֵב ְבי ָדֶ י ָה טָוּו ַויָבִיאּו ַמ ְטוֶה אֶת-הַתְ ֵכלֶת ְואֶת-ה ְ
שר נָדַ ב ִלּבָּם א ֹּתָ ם ְל ָהבִיא ְלכָל-הַמְ לָאכָה אֲשֶ ר ִצּוָה
ׂשא ִלּבָּן א ֹּתָ נָה ְב ָח ְכמָה טָוּו אֶתָ -ה ִעזִים ...כָלִ -איש ְו ִאשָה ֲא ֶ
שים ֲאשֶר נָ ָ
הַשֵ שְ ...וכָלַ -הנָ ִ
ׂש ָראֵל נְדָ בָה לַה'...
ה' ַלעֲׂשֹות ְבי ַד-מֹּשֶה ֵהבִיאּו ְבנֵי-י ִ ְ
כפי שניתן לראות המילה "לב" חוזרת על עצמה ובחלק מהמקרים גם "חכמת לב".
אנו מכירים הרבה בעלי מקצוע ,יותר מוצלחים ופחות ,יותר יקרנים ופחות .אך לפעמים אנו ניפגשים עם בעל מקצוע שמעבר לכל
אלה הוא עושה את מלאכתו מכל הלב ,אך לא רק מכל הלב אלא גם בתבונה.
המיוחד בפרשת המשכן ,שלא מדובר רק בבעלי המלאכה .עיון קל בפסוקים מברר לנו שכל אדם באשר הוא-יכל היה לעסוק במלאכת
המשכן .היו אמנם נדיבים גדולים שהביאו את החפצים ,אך מעבר לכך ,רבים עסקו במלאכת האומנות בעצמם .נדרשה מהם רק
נדיבות לב וחכמה.
כמה עממי היה המשכן ,כל אחד ואחד מעם ישראל יכל היה לראות את חלקו במשכן ולהרגיש שיכות ממשית למשכן הקדוש .רק כך
ניתן גם לצפות להשראת שכינה בישראל.
יופיו החיצוני של המשכן היה זניח לעומת הנקודה המרכזית המודגשת בפסוקים המצוטטים ,נדיבות ,חכמת לב ,רצון להיות שותפים
בעשיית המשכן.
שבת שלום .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר תפילת ילדים ע"י הראל ניצן וימית.
חוג תורני  -ביום שני בבית המדרש בשעה  16:45כיתות א – ב .בשעה  17:30כיתות ג – ד.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:00 -
נשים ונערות קוראות תהילים  -השבת ,שבת מברכים חודש אדר ב' ,בבית דנינו דינה ,בשעה 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 באום.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.
שעור לנשים ביום ראשון ,בשעה  17:30בבית משפחת לחר .שלוית (לחר) ליקסנברג תעביר ,על "כח הדיבור".
ביום שלישי הקרוב כ"ח אדר א' בשעה  09:00יתקיים טקס הכנסת ברית המילה של בנינו בבית הכנסת המרכזי.
נשמח לראותכם מיטל וליאור כהן
ועדת דת חדשה
ועדת דת סיימה את הקדנציה שלה כבר לפני מספר חודשים ,כעת אנו ממשיכים מכח האנרציה ,...אך הגיע העת לתחלופה.
שני התפקידים המרכזיים :יו"ר הועדה ואחראי טכני על ביה"כ מאויישים כבר שנים רבות ע"י אותם אנשים ,ויש מקום לריענון
השורות.
אנו קוראים בזאת לציבור להציע מועמדות לתפקידים השונים בועדת דת ,בכוונתנו לסיים את התפקיד בשבועות הקרובים.
בהבנה ובברכה הגבאים

כניסת השבת17:19 :

יציאת השבת18:19 :

ועדת חינוך
מבצע משלוחי מנות יוצא לדרך!
ביום שלישי הילדים/ות נפגשים לקישוט משלוחי המנות שכולנו תרמנו .חלק ממשלוחי המנות יחולקו ע"י בנ"ע ביום רביעי בבית
החולים .חלק ממשלוחי המנות יחולקו בפורים לבאי בית התמחוי .פרטים מלאים יפורסמו בתחילת השבוע בבנות דרום ובגוגל גרופ.
מדור דרושים  -טקס יום הזכרון:
תודה רבה לאירית שובל שהובילה את הטקס בשנים האחרונות .אם את או אתה חושבים שתוכלו להרים את המושכות ,צרו קשר
בהקדם עם נחמה .לא להתבייש! לא להסס! ולא להצטנע! פשוט הרמ/י טלפון.
תוצאות הסקר:
בשיתוף עם וועדת דת ,להלן חלק מתוצאות הסקר שבו השתתפו  85משפחות שכוללים כ 90%-מהמשפחות עם ילדים ונוער ועוד
מספר משפחות שילדיהם פרחו זה מכבר מן הקן.
 .1מועד המפקד בבנ"ע נשאר בשעה  14:45כרגיל(62%( .
 .2הנתונים מהסקר לגבי ילדי גן עד ג':
 84% מהתגובות מצהירים שחשוב שתהייה פעילות פרשת שבוע.
 מעל  70%חושבים שיש להפריד בין הצעירים לבוגרים.
 קצת מעל  50%מציעים לקיים את המפגשים במתחם בתי הכנסת.
 רוב של  45%סבורים שיש לקיים את פרשת שבוע בצמוד לזמני התפילות ( 30%בשעה הרגילה 22% ,בצמוד למפקד
בבנ"ע(.
ההחלטה המעשית:
שכבות ב'+ג' מוזמנות להצטרף לתפילות המרכזיות ולשבת ליד ההורים.
מיד בתום התפילה של שני המניינים שכבות הגן מוזמנות לבית המדרש לתפילה.
בתום תפילת הילדים ,יצטרפו שכבות ב'+ג' לשיעור פרשת שבוע ילדי הגן מוזמנים להישאר.
לאחר מכן ,כל הגילאים מוזמנים ללימוד הורים וילדים שבסיומם יחולק דבר מתיקה.
שכבה א' יכולה לבחור להצטרף להורים בתפילות המרכזיות או להצטרף לתפילת הילדים .כל ילד/ה יבחרו את האפשרות המתאימה
לה/לו.
למען הסר ספק ,פרשת השבוע ב 13:15מבוטלת.
תוצאות נוספות של הסקר ,בהמשך.

נוער
שלום לכולם,
עדכונים מהשטח:
ביום ראשון הקרוב  6/3תיסגר ההרשמה לקורס מדצים וטרום מדצים .מהרו להירשם באתר המתנס!ביום רביעי יצטרף הנוער אל הסניף להתנדבות בבי"ח אסף הרופא .המעוניינים להצטרף לפנות אליי במהרה כדי שנוכל להיערךבהקדם.
יום המעשים הטובים קרב ובא ואיתו גם מעורבות של הנוער .פרטים בהמשך.פורים בפתח וכולם במתח -הנוער מכין הפתעה למסיבת המבוגרים..היכונו היכונו!במוצ"ש יתקיים מפגש ראשון בבית גמליאל (מתוך סדרת מפגשים) של כל המדריכים והגרעינרים של המועצה .כמובן שגם החבר'השלנו משתתפים .מאחלים להם למידה טובה ועמוקה!
פרוייקט בת המצווה מתקדם במרץ .אנו מודים לכל האנשים הטובים שתרמו מזמנם ,כספם ומירצם על מנת לסייע בפרוייקט .בשעהטובה סגרנו עם אולם וקייטרינג ויש גם תאריך 15/6 :ט' בסיון .יש הרבה אנשים טובים לאורך כל הדרך! אני כ"כ גאה בבני הנוער.
הם לא נחים לרגע!
 השבוע המועדון ייפתח ביום שלישי (במקום בחמישי) ובמוצ"ש.פעולת חב"ב תתקיים בשעה  20:30במועדון עם ניר יעקבי מנהל יחידת הנוער במועצה .תודה לעמיחי לביא שהתנדב להעבירבשבוע שעבר.
שתהיה שבת נעימה  -אביגל

בני עקיבא
ה' עמכם!
השבוע התקיימו פעולות לשבטים נבטים ,ניצנים ,מעלות ולשבט מורשה בנושא חודש ושבוע יובל.
אני שמחה לבשר שב"ה עדן שבאה לבדוק שבת שעברה קומונה סגרה לשנה הבאה!!
צוות ההדרכה נמצא השבת בשבת צוות ביד בנימין ,ולכן השבת שבט מורשה מעבירים פעולות ויש הפתעה של שבט הרא"ה למען
חודש יובל.
מפקד השבת בשעה  .14:45במוצ"ש צוות ההדרכה והגרעינרים נוסעים יחד לבית גמליאל לפגישת מ"מים הראשונה!!
ביום רביעי הסניף והחב"ב יחד ניסע לבית חולים לחלק משלוחי מנות גם לחגוג את ראש חודש אדר יחד עם יום המעשים הטובים..
מזכירה שנפתח עמוד חדש דנדש בפייסבוק לסניף ,שגם אותו אעדכן במה קורה בסניף ובתמונות .אז נא לחפש אותנו בפייסבוק!
שבת שלום ,מחכים ומצפים לכם ,צוות ההדרכה ודניאל!

איחולים מכל הלב
לג׳ואנה וג׳רמי טולדנו להולדת הבת יעל.

לפריש סידני ומרים לאירוסי הנכד עמוס (בנו של ערן)
עם מוריה.

לשפיר יניב וענת להולדת הבת.
נכדה לשפיר זוכי ושושנה.

לכהן ליאור ומיטל להולדת התאומים

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  8:45תנ"כ עם חנה לבל.
 17:00הרצאה" :מבט מן העבר – האמנות הישראלית ביחסה ארכיאולוגיה" מרצה :דוד אבגי ,הסטוריון אומנות ,מרצה ואוצר
במוזיאון ישראל.
יום שני  10:15 -שעת סיפור עם נאוה לפיד.
יום רביעי  -יתקיים בזאר מכירת נעלי נוחות עם ויקטור בין השעות9:00-12:30 :

קהילה
להורי הנוער
צוות נוער לקח על עצמו בשיתוף ועדת חינוך והנהלת קהילה  ,להוביל דיון ציבורי לגבי סוגיות שונות הנדרשות בנושאי הנוער,
המשיקות לחיים בקהילה .
השבוע נפגשנו עם נציגי מתנ"ס ומועצה ביחד עם אביגל רכזת הנוער ,לדיון ראשוני מתוך כוונה לייצר מיתווה לעבודה .
בזמן הקרוב נזמין אתכם ההורים למפגש של דיאלוג ונגדיר לעצמנו מטרות משותפות ומוסכמות לקידום נושאים אלו .
מעורבותכם חשובה ונחוצה ביותר .פרטים בקרוב.

מרפאה
שעות מרפאה לשבוע הקרוב:
יום א'  11:00 - 8:00ד"ר אורלוב (מגיל  )14ואחות.
 15:00 - 12:00ד"ר אורלוב (מגיל  )14ואחות.
יום ג'  9:00 - 8:00בדיקות דם 10:00 - 9:00 .אחות.
יום ה'  11:00 - 8:00ד"ר אורלוב (מגיל  )14ואחות.
בינתיים ,ילדים צריכים לפנות לאשדוד בריאות הילד או למרפאה ברובע ג'.

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה.
 - 09.30שיחה עם חגית ריטרמן על הסופר ומאייר ספרי דר' סוס .ארוחה קלה ויצירה
יום רביעי  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 ,הכנת מסיכות ונציאניות ארוחה קלה ויצירה.
תזכורות:
ביום רביעי ו' אדר ב' ,בשעה  17.00נפגש לערב שירה "לטעמי" שבו כל מי שהודיע/ה לי על שיר עברי ,מציג/ה את מקור
השיר והקשר המיוחד לו/לה מהילדות או מתנועת הנוער.
ביום ראשון י"ז אדר ב' ,ב 27/3/16-יתקיים טיול של העמותה למען החבר הותיק למרכז הלימודי בתחום איכות הסביבה
של המועצה לישראל יפה ,בנחל הירקון בתל אביב :יציאה באוטובוס מאורגן מחניית המועצה בשעה .8:30
עלות לכל משתתף .₪ 20
במקום מסעדה כשרה חלבית ויוזמן שולחן לארוחת צהריים ,כל אחד משלם על עצמו .חזרה משוערת ב.14:00-
נא להרשם בהקדם כדי להבטיח לך מקום אצל לואיז 050-3073178
בואו בשמחה צוות המועדון

הודעות
יוצאים לדרך "עושה טוב לעשות טוב"
 15.3.16יום המעשים הטובים הוא יום בינלאומי המתקיים מידי שנה ומעלה את המעשים הטובים לראש סדר היום הציבורי בישראל
ובעולם.
בבני דרום אנו גאים לקחת חלק בפרויקטיים חברתיים שונים כאשר כל אחד מאיתנו יוכל להשתתף ולקחת חלק בפעילות של
היום המיוחד והחשוב הזה.
"מאפיית ילדודס" של בית הילדים "נווה חנה" בקרית גת  -נווה חנה הוא בית חם לילדים שאינם יכולים לגדול בביתם ,מאפיית
"ילדודס" הוקמה בפרויקט יחודי הבא לחנך את הילדים לעשייה ועבודה ודרך כך להשתלבות בחברה כאנשים תורמים ועצמאיים.
לקראת שבת הבאה ,פרשת "פקודי" ניקח חלק בפרויקט המיוחד ונזמין חלה גדולה לכבוד שבת.
החלה תמכר בעלות של  12ש"ח בלבד ותועבר לרווחת הילדים בפנימיה .הרישום לקניית חלה בגוגל גרופ עד ליום שני
 ,7.3.16החלות יחולקו בעמדה שתוקם ביום שישי ע"י המשרד (לא ניתן יהיה לקנות במקום חלות שלא הוזמנו).
ניידת "כתובת רחוב" עלם אשדוד " -ניידת כתובת רחוב" של עמותת עלם יוצא לפגוש את בני הנוער במקומות שבהם הם
נמצאים -פארקים ,גנים וספסלים במטרה להכיר את עולמם ,להיות להם למבוגר משמעותי ולתת מענה החל מקשר בינאישי חם
ופתוח ,אוזן קשבת ועד הכוונה והפנייה למסגרות תומכות בקהילה.
הניידת בבני דרום תהפוך לאוטו גלידה ....ביום שני  14.3.16נוער בני דרום נרתם לשיפוץ הניידת ויעבור ברחובות המושב
לאיסוף תרומות ...פרטים בהמשך !
בית תמחוי -אשדוד  -התרגשנו שנה שעברה ומודים על ההזדמנות להכין ארוחת צהריים חמה ומפנקת ביום המעשים הטובים עבור
 150-200איש המגיעים לבית תמחוי מידי יום.
מה עושים? נרשמים בגוגל גרופ מה ברצונכם להכין ,את התבשילים יש להעביר ביום שני  14.3.16בין השעות21:00-
 20:00לחדר אוכל.
חסדי עירית  -חסדי עירית היא עמותה ללא מטרות רווח .העמותה נוסדה על שם עירית דרובינר .עירית הייתה סטודנטית
לחנ"ג במכללת גבעת וושינגטון .בסוף שנת הלימודים הראשונה עירית נהרגה בתאונת דרכים .על מנת להנציח את זכרה
החליטו חבריה לכיתה להקים גמ"ח על מנת לעזור למשפחות נזקקות כפי שעיר ית הייתה נוהגת לעשות .בעזרת העמותה
ומתנדביה כ  300-משפחות קשות יום מקבלות תמיכה .עיקר התמיכה מתבצעת בימי רביעי בלילה כשנעשית חלוקה של ארגזי
אוכל לאותן משפחות.
מוזמנים להגיע לעזרה וסיוע בהכנת סלי המזון לחלוקה בגבעת וושינגטון בכל יום רביעי בין השעות 20-22
לרכישת חלות לשבת והשתתפות בהכנת תבשיל לבית התמחוי ניתן להרשם בגוגל גרופ או במשלוח מסרון לנייד 054-
 4355561מוריה משען.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ביום שלישי כ"ח אדר ב' תשע"ו  08.03.16מגיעה גילדה (מניקור ,פדיקור ,קוסמטיקאית ,עיצוב גבות ,ספרית ,איפור כלות ,איפור
לאירועים) .נא להביא מגבות .לתאום נא להתקשר לפלאפון .055-2273231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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