3/12/2015

ב"ה כ"א כסלו תשע"ו

וישב
באנו חושך לגרש" .והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח א-להים מרחפת על פני המים",
שמעון בן לקיש פתר קריא בגלויות' :והארץ היתה תוהו'  -זו גלות בבל' ...ובוהו'  -זו גלות מדי' ...וחושך'  -זו גלות
יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל' ...על פני תהום'  -זו גלות ממלכת הרשעה" (בראשית רבה ,ב ,ד).
המתבונן במדרש מבחין מיד שגלות יוון שונה מהאחרות .בעוד שהגלויות האחרות מדברות על גלות גיאוגרפית
מארץ ישראל,הרי שגלות יוון"-החשיכה את עיניהם של ישראל" ,אך כידוע זו גלות שהיתה בארץ.
כאשר יש הפסקת חשמל אנחנו מגששים לעבר הנר והגפרור הראשונים או לפלפון הראשון כדי להאיר.
אך כל עוד המצב חשוך אנחנו מגששים.
להחשיך את המציאות במובנו של המדרש ,הכונה להפוך את המציאות ממובנת וברורה ללא מובנת ,למלאת
ספקות ותהיות.
כאשר האדם עומד במרכז ,כאשר החיים נקבעים על פי יכולותיו של האדם ,נראה לו לאדם שהכל ברור ,הכל מובן
ונשלט .זהו החושך הגדול אותו הביאה יוון על עם ישראל ,ההתנתקות מבורא עולם ,מהמחשבה שיש משהו מעבר
לאני העצמי ,מעבר לשליטה שלי במציאות.
כאשר עומד האדם מול נרות החנוכה ומברך" -ברוך אתה ה' ,אלוקינו מלך העולם" וכו' ,מהדהדת אמירה זו בקול
גדול ואומרת ,לא הכל בידי .נצחון המכבים-המעטים מול הרבים ,פח השמן הדולק מעבר לראליה ,הינם קריאה
לאור אחר הבא לגרש את האור המדומה שהינו בעצם חושך ,אותו רצו היוונים להשליט על עם ישראל.
שבת שלום וחנוכה שמח.
הרב שלמה.
===============================================================
לקראת חנוכה.
* חיוב הדלקת נרות חנוכה זהה בין גברים ונשים.
* בעקרון ,מי מבני הבית שלא נמצא בביתו ,יוצא ידי חובת ההדלקה בנרות שמדליקים עליו בביתו.
אם בני ביתו לא בביתם אזי מוטלת עליו החובה להדליק בעצמו.
* זמן הדלקת הנרות הינו בצאת הכוכבים ,בשעה  17:00לערך .יחד עם זאת עדיף להמתין לבני הבית שיתאספו
גם אם תתאחר ההדלקה מהשעה הנ"ל.
* היוצא מביתו לפני זמן ההדלקה יכול להקדים ולהדליק משעה  ,15:30אך על הנרות לדלוק לפחות עד
השעה .17:30
* המדליק במקום שיש חשש שהנרות יכבו ואכן כבו ,לא יצא ידי חובה ועליו לשוב ולהדליק במקום אחר
אך ללא ברכה.
* המצוה הינה בהדלקה ולכן יש להדליק במקום הראוי ולא להדליק ואז להעביר את החנוכיה.
* מברך ומיד בתום שלש או שתי הברכות מדליק .תוך כדי ההדלקה אומר "הנרות הללו".
* בכל חנוכיה יש להקפיד על רווח של אצבע לפחות בין הנרות.
* ביום הראשון מניח את הנר הראשון מימין כשפניו אל החנוכיה.
מכאן ואילך ,מוסיף כל יום נר משמאל ומדליק משמאל לימין.
* המתארח באחד מערבי החג מחוץ לביתו ,אם ישוב לביתו בשעה שבני הבית יהיו ערים-ידליק בביתו
כשישוב בלילה .אך אם ישוב בשעה מאוחרת ובני הבית כבר לא יהיו ערים ,אזי יברך במקום שמתארח בו
וראוי שיסעוד סעודה במקום זה טרם צאתו לדרך.
* המתארח במלון\אכסניה וכדו' ישתדל להדליק בחדרו .אם לא ניתן ,ידליק במקום שאוכל בו.
* נהגו שלא לעשות מלאכה במשך חצי השעה הראשונה של הדלקת הנרות.
* בערב שבת מדליק נרות חנוכה לפני נרות השבת ,ובמוצ"ש יבדיל לפני הדלקת הנרות בביתו.
* ראוי להתפלל מנחה לפני הדלקת הנרות גם ביום שישי.
חנוכה שמח
הרב שלמה

כניסת השבת16:14 :

יציאת השבת17:16 :

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' אלבז יעל שי.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי בשעה .16:30
נשים ונערות קוראות תהילים  -השבת ,שבת מברכים חודש טבת ,במועדון לחבר בשעה .16:00
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.

זמני תפילות
בחנוכה בימי חול.
שחרית :מנין א' –בשעה  5:45מנין ב' – בשעה 6:15
מנחה :מנין א' -בשעה  , 13:20מנין ב'18:15 -בשעה  ,מנין ג'– בזיתיה לפני השקיעה,
מנין ד' -בהרחבה בעמוד 7 -דקות לפני שקיעה.
ערבית :מנין א' – בשעה  , 17:00מנין ב' – בשעה  21:05בהרחבה.
"יהי רצון ששומע תפילה ,ישמע קול תפילתנו"
בברכה הגבאים
====================================================================
"ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם" (שמות ל"א)
בשעה טובה ,נכניס את בננו בבריתו של אברהם אבינו בשבת הקרובה.
ברית המילה תתקיים מיד לאחר התפילה בשבת בבוקר .הציבור מוזמן להשתתף בשמחתנו.
אירית וליאור שובל
====================================================================
קהילת בני דרום היקרה מוזמנת לקידוש שיתקיים בשבת בבוקר לאחר התפילה (והברית) ,לרגל בר המצווה של דניאל כהן
וחגיגת ברית המילה של משפחת שובל.
בואו בשמחה,
משפחת לבנת וראובן כהן ,אירית וליאור שובל

בני עקיבא ונוער
תהלוכת חנוכה יוצאת לדרך :יציאה מהסניף במוצ"ש הקרוב פרשת וישב ,בשעה .19:00
מי מגיע? כולםםם! חבריא א',מדריכים ,חב"ב ,גרעינרים וההורים.
מחכים ומצפים ,סניף בני עקיבא! הולכים להאיר את המושב!
שבת שלום
עדכונים מהשטח:
 בשבוע האחרון הנוער עמל רבות בעיצוב ואיבזור מועדון הנוער .תודה עצומה לאפרים טל שתרם מזמנו ומירצובסיוע העברת ציוד .תודה כמובן גם למשפחות התורמות ,בזכותכם המועדון נראה מעולה!
ומילה אחרונה לנוער -אני כ"כ גאה בכם שלקחתם אחריות וגיליתם יוזמה ומעורבות בכל השבוע האחרון!
במוצ"ש ייפתח המועדון באופן רשמי בטקס חגיגי לכל בני הנוער (ט'-יב').
המועדון עדיין מבקש את עזרת הציבור במציאת מכשירים חשמליים כגון :קומקום חשמלי ,מיחם ,טוסטר ,כירייםחשמליות וכל מה שיכול להוסיף למועדון תחושה של בית.
תזכורת אחרונה להירשם להופעה של "התקווה  "6במוצ"ש הבא ,פרשת מקץ ב.12/12-כמו כן ,גם להופעת מחווה לאריק אינשטיין בב' בטבת יום שני  .14/12יש כרטיסים במחיר מוזל במיוחד לנוער.
ב 14/12-יום שני ב' בטבת ,תתקיים נסיעה המיועדת לשכבות י'-יב' לפיינטבול בכפר סבא בשעות הבוקר-צהריים.
אודיע כשתיפתח ההרשמה יחד עם פרטים מדוייקים.
פעולת חב"ב בערב שבת תתקיים בשעה  20:00שימו לב-במועדון הנוער .תודה רבה למיכל זיו שהתנדבה להעבירבשבוע שעבר.
שבת שלום והרבה עונג.
שלכם ,אביגל-רכזת הנוער

איחולים מכל הלב
לינון בן זאב גיוס קל ונעים.
לאירית וליאור שובל להולדת הבן.
ללבנת וראובן כהן לבר המצוה של דניאל.
לשגית ואבשלום עובדיה לבר מצווה של גיל.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון -בשעה  ,08:45תנ"כ – חנה לבל.
יום שני  -יתקיים בזאר מכירת נעלים – עם ויקטור בין השעות - 9:00-12:30 :במבנה מרכז היום.
סיור למזכרת בתיה בהדרכתו של אלידע בר-שאול
ביום שני ט' טבת תשע"ו ( ,) 21/12/15בין השעות,14:00-18:00 :
סיפורי התיישבות ,אחוזה ושורשים .פתרונות לשאלות הרות גורל ,נשזרים בסיור בטעם של פעם בין
רחובות ותיקים ומבנים עתיקים ,בין פינות החמד נפגוש "קזארמות" באר "אנטיליה" משוריינים מתש"ח
ועוד...
נא להצטייד בנעלי הליכה נשנושים ושתיה! הסיור כ 3-3.5 -שעות
עלות :רגיל –  ,₪ 60ק.תומכת – ₪ 50
טלפון למידע ולהרשמה 08-8548693 :הרשמה עד לתאריך13/12/15 :

מועדון ותיקים
יום שני  -בשעה  - 08:15התעמלות נשים .בשעה  - 08:45התעמלות גברים ,ארוחה קלה
בשעה  -10:00שיחה עם זהבה ,יצירה.
יום רביעי -בשעה  - 08:15התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
בשעה  - 9:00ביקור ילדי המעון במועדון לכבוד חנוכה,
בשעה  - 9:30נסיעה לקפה ועוגה בקניון החדש של גן יבנה
בשעה  -10:30ביקור אצל יוסף בן שרה אספן ובונה חנוכיות בן ה 100בביצרון.
ביום זה לא תהיה פעילות יצירה.
המעוניינים להשתתף מתבקשים להודיע ללואיז.
כמו כן ,דרושים חברות/ים עם רכבים ,היות ואין רכב גדול במשק.
מהעמותה לחבר הותיק נמסר שבשל חוסר משתתפים -טיול המכבים מבוטל.
חג אורים שמח
צוות המועדון.

קהילה
בשעה טובה הוקמה תחנה איסוף נוספת לילדים בהרחבה ב'.
התחנה תאפשר לילדים הקטנים מהרחבה ב' להגיע להסעות ללא צורך לחצות כבישים עם תנועה רבה.
חשוב לדעת שאין חובה להקמת סככה בתחנות בישובים ,ואין חובה להקמת מעקות בטיחות .המועצה שלנו החליטה
להחמיר בנושא הבטיחות .ולכן ,משקיע בכל נקודת הסעה לילדים גם בסככה וגם במעקות בטיחות.
נותר לנו להסביר לילדים שישמרו על המקום ועל ניקיונו.
ראובן שור.

הודעות
בשבת פרשת וארא ( (9.1.16נחגוג אי"ה בר מצוה לבננו שקד .נודה לכל מי שיוכל לעזור בדירה/חדר לאורחינו.
שי ורותי צבי
======================================================================
דרושה סייעת (בכל גיל) אחראית ,למעון בני דרום ,לכיתת הבוגרים .תפקידה להשגיח על ילד אלרגי לחלב ולוודא שהוא לא
בא במגע עם מוצרים חלביים .העבודה היא בשעות הבוקר ,כ  12שעות שבועיות 3-4 .ימים בשבוע ,גמיש.
רונית 0527685071
לפרטים רבקה 0526498244
======================================================================
מופע חנוכה לילדים "נס חנוכה"
אי"ה ,ביום שני כ"ה בכסלו ( ,)7/12/15בשעה  17:30באולם "שומרון" בגבעת וושינגטון.
כרטיס כניסה  ₪ 10סופגניה לכל ילד
"בימים ההם בזמן הזה" הרצאה עם הרב יצחק פנגר לכבוד החנוכה.
אי"ה ביום שני ,כ"ה ב' בכסלו ( ,)7/12/15נר שני של חנוכה בשעה 19:30
בכולל "חזון עובדיה" במושב בן זכאי.
כניסה חופשית!
עזרת נשים פתוחה .
=======================================================================
מופע מחווה לאריק איינשטיין .האב הרוחני של הרוק הישראלי.
את המופע מבצעת להקת "הטרנזיסטור" ,הרכב חדש בניהולו המוסיקלי של משה לוי מבכירי המפיקים המוסיקאליים
בישראל .אהרל'ה סייקס שירה וגיטרה אקוסטית | אבי חן שירה וגיטרה אקוסטית | ארז זינגר גיטרה חשמלית וקולות |
נועם לונדון גיטרה בס | אייל קוחל תופים | משה לוי קלידים ,אקורדיון ,גיטרה חשמלית וקולות |
אי"ה ,ביום שני ב' בטבת תשע"ו ( ,)14/12/15באולם התרבות בגבעת וושינגטון .פתיחת דלתות  20:10תחילת מופע20:30 :
עלות כרטיס ₪ 35 :למבוגר  /לנוער –  ₪ 10במכירה מוקדמת ₪ 50 .ביום המופע
הזמנת כרטיסים בתשלום 08-8622101
======================================================================
"ניידת החלומות" פעילות משפחתית חוייתית ומרתקת של "ערוץ מאיר" לילדים אצלנו בחבל יבנה.
ביום רביעי ד' בטבת ( ,)16/12/15בשעה  17:00בבני דרום .לגילאי  4ומעלה .
מחיר כרטיס ₪ 20 :לילד  ₪ 50 ,למשפחה.
======================================================================
הפנינג כדורסל לכיתות ב' עד ד'
אי"ה ,ביום שני כ"ה בכסלו התשע"ו ( ,) 7/12/15בשעה  17:00באולם הכדורסל בקבוצת יבנה.
 -17:00התכנסות והתארגנות.
 -17:15פעילות אב ובן -שליטה בכדור.
 -17:30תחרות קליעות בזוגות(אב ובן יחד).TWO BALL -
 -18:00חלוקת מדליות ותעודות למנצחים.
 -18:15הדלקת נרות חנוכה ותפילת ערבית.
 -18:30סיום משוער.
נשמח לראותכם ,בעצם בטוח שנתראה אז ניפגש בקרוב.
שורי לוי ,רכזת ספורט
אסי שלם ,מאמן צ'יקו יצחק מאמן
==========================================================
אליפות חנוכה בטניס שולחן נושאת פרסים,
תערך אי"ה ,ביום שישי כ"ט בכסלו ( ,)11/12/15בשעות  ,10:00-12:30באולם הספורט בניר גלים.
חלוקה לפי קטגוריות ,ילדים ,נערים  ,נוער ומבוגרים.
נא להירשם בהקדם האפשרי.
הרשמה בתשלום  ₪ 10עד לתאריך י"ט בכסלו ( ,) 1/12/15דרך אתר המתנ"ס מדליות וגביעים לזוכים.
=========================================================
מפגש ידידות לבנות נבחרת הכדורסל עם הבנות של הפועל גדרות.
המפגש יתקיים ,ביום ראשון נר אחרון של חנוכה ,א' טבת ( ,)13/12/15בין השעות .9:00-12:00

נר זיכרון

מתילדה פרויס ז"ל  -כ"ד כסלו תשנ"ד

