29.10.2015

ב"ה ט"ז חשון תשע"ו

וירא
העקדה.
סיפור עקדת יצחק מהווה בסיס אמוני בחיינו היהודיים ואנו מרבים להזכירו במצבים שונים ,בראש השנה חזרנו והזכרנו את זכות
עקדת יצחק ועוד .מאז אותה עקדה ,לאורך הדורות ,עמד עם ישראל בפני עקדות רבות.
המושג "למות על קידוש השם" נכח בהסטוריה שלנו לאורך דורות ,ועקדות רבות נרשמו בדפי קורות עמנו .ב"ה זה לא מצבנו כעת.
אמנם נדרשים אנו להתמסר ולהילחם על ארצנו אך המציאות של למות על קידוש ה' במובנו הפשוט-ב"ה לא קיימת.
אולם נראה שמושג העקדה בעבודת ה' ,מאז עקדת יצחק ,לא פג .גם כיום נדרשים אנו לעקוד .לעקוד את רצוננו הפרטי ,המצומצם
והנקודתי ,מול רצון ה' ,רצון התורה.
לא תמיד נוח לנו ,לא תמיד מתאים לנו ללכת בדרכה של התורה האלוקית .אנו עומדים בפני התמודדות שלא פעם ,אנו מכריעים
כדעתנו ומבטלים את דעת התורה ,אם בגלל שלא מתאים לנו ,אם מפני שאיננו מבינים ואם מפני שאנחנו מעמידים את ההגיון שלנו
מול ההגיון האלוקי ,ומבטלים את דברי התורה.
כאן נדרשת עקדה ,עקדת הדעת ,עקדת הרצון .אין זו דרישה נקודתית בפעם זו או אחרת ,אלא גישה עקרונית של האני שלי מול
האלוקים .אך לא רק ביחס לתורה אנו נדרשים לעקוד את עצמנו .ביחס לחיים בכללם.
המושג "בא לי" ,רווח מאד בחיינו ובחיי ילדנו .לא פעם אנו עומדים בפני הקושי ,לעקוד את רצון "הבא לי" מול הצורך הדורש
היותר אמיתי והיותר תובע ופחות נוח .גם זה הוא סוג של עקדה המשתלשל מעקדת אברהם את יצחק ועשיית מה שצריך
ולא מה שבא לי או מתאים לי .בעידן הנוחות והקלות בה משיגים דברים ,לא קל לחנך לתביעה ,לעקדה ,אך עובדה זו צריכה להיות
מול עינינו בהחלטות חיינו וחיי ילדינו.
שבת שלום .הרב שלמה.

זמני תפילות
בימי חול.
שחרית :מנין א' – 5:45
בראש חודש 6:10 -
מנין ב' –  6:20בשני וחמישי – 6:15
מנין ג'  -בימי שישי ובערבי חג – 7:30
מנין ב'– בזיתיה לפני השקיעה
מנחה :מנין א'13:20 -
מנין ב' –  21:05בהרחבה
ערבית :מנין א' 19:00 -

מנין ג' -בהרחבה בעמוד 7 -דקות לפני שקיעה

בשבת.
שחרית :מנין א' – במועדון 07:00 -
מנחה :מנין א' – בבית המדרש – 13:30

מנין ב' – בבית הכנסת – 08:00
מנין ספרדי – בבית המדרש – 07:30
מנין ב' – בבית הכנסת – לפי זמן כנסת שבת בירושלים.
בברכה הגבאים

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' דוידוביץ ניצה ואייל
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:30 -
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת פליישמן.

כניסת השבת16:31 :

יציאת השבת17:30 :

בני עקיבא ונוער
ביום שישי הבא יתקיים יום הנקיון הבינלאומי היישובי בו יקחו חלק כל שכבות הגיל.
שכבות ז'-ט' יתכנסו בשעה  13:00ליד מועדון הנוער ומשם נתחלק לצוותי עבודה .ננקה ,נשייף ונצבע ספסלים .להגיע בבקשה עם
בגדים שאפשר ללכלך.
בכל שבוע בע"ה ,תתקיים פעילות גיבוש בכל פעם לשכבה אחרת .חבר'ה שאין להם ווצאפ/פלאפון בבקשה לעקוב ולהיות בקשר עם
חברים שיש להם..
במוצ"ש הבא פרשת חיי שרה ,כה בחשוון ( ,)7.11.15יתקיים מפגש הורים המיועד לכל הורי הנוער (ז'-י"ב) .המפגש יעסוק
בנושאים חשובים ביותר ועל כן נוכחותכם ההורים נחוצה .המפגש יתקיים בשעה  20:30במועדון לחבר.
מצפה לשיתוף פעולה.
עדיין חסרים לנו מתנדבים להעביר פעולות חב"ב בער ב שבת .מי שמוכן להתנדב תבוא עליו הברכה! בהזדמנות זו תודה לשלומי
משען שהעביר בשבת שעברה .נכון לכתיבת שורות אלו טרם נמצא מעביר לשבת זו ,אנא עזרתכם בנושא.
שבת שלום! אביגל שפירא -רכזת הנוער

מרפאה
רופא ושעות נוספים.
החל מיום ראשון הקרוב ה ,01/11/15-תגיע למרפאתינו ד"ר מריה אורלוב באופן קבוע לקבלת קהל בימי ראשון בבוקר ,בין השעות
.11:00 - 08:00
בנוסף ,בימים שני ורביעי בערב קבלת קהל עם ד"ר אלטה כרגיל.
ביום שלישי הקרוב ,03/11/15 ,המרפאה תהיה סגורה עקב בקרת תרופות וספירת מלאי.
להלן שעות הקבלה במרפאה השבוע:
יום ראשון  11:00 - 08:00 -קבלת קהל רופא  +אחות (כאשר בין  09:00 - 08:00לקיחת דמים).
יום שני  19:00 - 18:00 -רופא בלבד (ללא חלוקת תרופות).
 21:00 - 19:00רופא  +אחות.
יום שלישי  -המרפאה סגורה עקב בקרה וספירת מלאי
יום רביעי  19:00 - 18:00 -רופא בלבד (ללא חלוקת תרופות).
 21:00 - 19:00רופא  +אחות.
יום חמישי 12:00 - 08:00 -קבלת קהל טיפת חלב בלבד  -מקרים דחופים בלבד יתקבלו בשעות אלה.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון י"ט מרחשוון תשע"ו.01/11/15 .
 08:45תנ"כ – חנה לבל.
 17:00חוג אמנות עם ד"ר אפי זיו – פתיחה .המיתולוגיה היוונית – רקע האתוס המיתולוגי.

הודעות
שלום לכולם.
בקרוב עולה הצגה של קבוצת התאטרון של קבוצת יבנה,
כולם מוזמנים להנות מערב משעשע.
קומדיה מאת אילן חצור – הדודה של מנש.
הכניסה חופשית ,מומלץ להרשם מראש.
בברכה :איילת אריכא ,קבוצת יבנה.

תרבות
אחר התערוכה המרשימה בשבת שעברה ,שבה ביקרו מבוגרים ,ילדים ונוער ,כדי לצפות רק בקמצוץ מיצירותיהם של הכשרונות
שיש לנו כאן ,בבני דרום ,ברצוננו להודות מקרב לב בשם כל הציבור ,לאוצרות התערוכה ,ציפי שולץ ושרה מור ,שטרחו במשך
שעות רבות כדי לאסוף את כל המוצגים ,ולהעמיד את כל מה שראיתם .יישר כחכן!!!
ועדת תרבות
תודה רבה מכל הלב על היוזמה הברוכה בהצגת התערוכה בשבת.
לציפי שולץ ,לחברי ועדת תרבות ולכל העוזרים הנוספים.
יישר כח !
ליברמן פנינה ,בשם היוצרים.
תודה רבה להוגות הרעיון ולאוצרות התערוכה.
תודה רבה לכל היוצרות/ים ,האומניות/ים על ההזדמנות לחשוף בפנינו קצת מכישרונכם המרהיב.
היה מרהיב ביותר.
משפחת ברבירו

אזכרה לד"ר יהודה בר חיים ז"ל.

ביום שישי הבא ,כ"ד במרחשוון ,) 6.11.15(,בשעה  10:15נעלה לקברו להתייחד עם זכרו של יקירנו.
המשפחה
מוקירי זכרו מוזמנים.

קהילה
היכונו!!!!
ביום שישי כ"ד בחשון ( ,)06/11/2015נציין בבני-דרום את יום הנקיון הבינ"ל בשיתוף פעולה עם המועצה.
מזמינים את הילדים להיות שותפים בשמירה על נקיון ומראה הסביבה.
נתחלק לפי קבוצות גיל ונצא לפעילות מודעות ונקיון באזורים שונים במושב:
 - 13:00יציאה לפעילות מנקודות המפגש הבאות:
כתות א' – גן שעשועים קטן ,הרחבה
כתות ב' -ליד גן ורד
כתות ג' – דקליה
כתות ד' – גרנוליט
כתות ה' – גן שעשועים מרכזי
כתות ו' – אולם ספורט
כתות ז'-ט'  -ליד מועדון הנוער
 14:15התכנסות בנקודת מפגש משותפת לכל המשתתפים (תפורסם בהמשך)
לשתילת פרחים והפתעות נוספות....
רגע לפני שנצא לפעילות כלל מושבית –
מזמינים אתכם לצאת ולנקות בצוותא את סביבתכם הקרובה -הרחוב שלכם ולתעד את התהליך ואת התוצאה בתמונות.
את התמונות יש לשלוח למייל lizh@agan.co.il
התמונות הנבחרות יישלחו בסיום הפעילות בגוגל גרופ.
להתראות :המארגנים ,רח' האלון.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------קהילת בני דרום ,שלום וברכה,
בשנה האחרונה פועלת בהתנדבות ועדת החינוך במלוא המרץ כדי לאפשר קיום פעילויות חינוכיות לילדים ולנוער ולתת מענה לצרכים החינוכיים
השונים .בתום שנה מלאה ופורייה ,עצרנו לשם הפקת לקחים ומיקוד תובנות .כולנו הסכמנו שיש צורך ביו"ר לוועדה ושעל הוועדה לרכז את כל
הגילאים מגן ועד י"ב.
לאחר דרבון מצד שאר הוועדה ,נחמה ברבירו קיבלה על עצמה את תפקיד היו"ר.
במסגרת הפקת הלקחים ,החלטנו לייעל ולמקד את אופן העבודה בוועדת החינוך .החלטה זו הוצגה בפני הנהלת הקהילה וקיבלה את ברכת הדרך.
מעתה ,הוועדה תעבוד על פי מודל חדש בו הקהילה תהייה שותפה מלאה בביצוע הפעילויות היישוביות ,כאשר הוועדה מלווה את המבצעים.
באופן זה ,נגביר את המעורבות הקהילתית בהכוונת והעצמת הילדים והנוער.
מתוך הבנה שלשכבות הגיל השונות צרכים שונים ,חילקנו את ועדת חינוך לוועדות קטנות המתמקדות בגילאים הבאים:
 גיל הרך (עד גן חובה)
 א-ג
 בנ"ע (ד-ו)
 נוער (ז-יב)
מכאן עולה הצורך בגיוס א/נשים נוספים .אנו פונים אליך אם הנך אדם המעוניינ/ת להשפיע ולתרום לקהילה ,מקומך אתנו!
פירוט התפקיד:
 השתתפות בישיבות הוועדה
 ניהול תקציב קטן לטובת הפעילויות השוטפות לשכבת הגיל.
 רצוי להיות הורה לילד/ה בשכבה הגיל הרלוונטית.
 מתן מענה ומציאת פתרונות להארות/הערות ולצרכי ציבור הצעירים והוריהם.
הבהרה :מוקד התפקיד הינו חשיבה ,תכנון ,ארגון ותכלול תוך האצלת סמכויות ביצוע לקהילה.
ברוח חג חנוכה המתקרב :מי לה'? אלי!
לכל המעוניינ/ת ,נא לפנות בהקדם אל נחמה  053-6346051או edu.bnei.darom@gmail.com
רגע לפני ההתארגנות מחדש חשוב להודות בשם כל הקהילה על התרומה ,המסירות והנכונות ,שכלל אינן מובנות מאליהן:
 למתנדבות היוצאות :אירית שובל ,יעל נעים ואושרת גבאי
 למתנדב/ות הממשיכ/ות :יהודית פוקס ,עינת סלמון ,עינת לסנר ,שני בכר ,עמיחי שמר ,מיכל שאול ,מיכל ישעיהו ,מיכל זיו ורחל גבאי.
עם התייצבות הוועדה החדשה ,נפרסם את המבנה ,חלוקת התפקידים ותחומי האחריות.
בציפייה לשיתוף פעולה פורה,
יו"ר וחבר/ות וועדת חינוך

