26/11/2015

ב"ה י"ד כסלו תשע"ו

וישלח
"כי חנני אלוקים וכי יש לי כל".
אילו הם דברי יעקב לעשו כאשר מפציר הוא בעשו שיקח את המנחה שעברה לפניו .בסופו של דבר אכן עשו מסכים"-ויפצר
בו ויקח".
כמה פסוקים לפני פסוק זה,אחרי ההתרגשות הגדולה הראשונית במפגש ,שואל עשו את יעקב לפשר כל המשלוחים ,ולאחר
הסברו של יעקב משיב לו עשו"-יש לי רב אחי,יהי לך אשר לך".
יעקב אמר לעשו יש לי "כל" ואילו עשו אומר יש לי "רב".
חז"ל שילבו זאת בברכת המזון שלנו הנאמרת בסיום כל ארוחה" .ת"ר :שלשה הטעימן הקב"ה בעולם הזה מעין העולם
הבא ,אלו הן :אברהם ,יצחק ויעקב .אברהם ,דכתיב ביה :בכל; יצחק ,דכתיב ביה :מכל; יעקב ,דכתיב ביה :כל"(.בבא בתרא
יז').
ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא ,מוסבר בין היתר ,שבעולם הזה אנחנו מודדים את הדברים בחזות החומרית ,הנראת
לעין ,לעומת המושג עולם הבא ,בו כללי התבוננות הינם רוחניים,מהותיים.
איך יכל אדם לומר-יש לי כל .למי יש הכל?
כמובן שזו שאלה של הסתכלות .מבחינה מוחשית אין אדם שיש לו הכל .זו הסתכלות השקפתית על החיים ,מעין "איזו
העשיר-השמח בחלקו".
אילו הן שתי ההסתכלויות על החיים .עשו מביט במבט של הרבה,יש לי רב ואילו יעקב מביט במבט של רוח,יש לי כל.
בסיימנו את הארוחה המאד מוחשית ,אנו נדרשים להזכיר לעצמנו כיצד עלינו להתבונן על עולם החומר בו אנו חיים" .כמו
שנתברכו אבותינו...בכל מכל כל,כן יברך אותנו כולנו יחד" .דוקא אחרי האכל מבקשים אנו מהקב"ה שיברכנו בהסתכלות
על החיים מתוך התבוננותו של יעקב" -כי חנני אלוקים וכי יש לי כל".
שבת שלום.
הרב שלמה.
=======================================================================
עם אחד ,קהילה אחת  ,תפילה אחת
במניין העמוד ,אנו מתפללים תפילות מנחה וערבית ,על פי נוסח החזן .כל מתפלל ,על פי נוסחו ,ברוך הוא.
כמו כן  ,הרב קבע את הכללים הבסיסיים למניין המתנהל בצורה זו ,כדלקמן:
קטעים הנאמרים בשקט  -יאמר כל אחד על פי נוסחו.
קטעים הנאמרים בקול בציבור  -יאמרו על פי נוסח החזן.
סדר תפילת ערבית  -ע"פ הנוסחים ( אשכנז ,עדות המזרח ,ספרד.) ,
דורי רוזן

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' גורפינקל.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי בשעה .16:00
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 ניצן.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.
=========================================================================
התוועדות חסידית חמימה לכבוד י"ט כסלו ,חג הגאולה ,ביום שני בשעה  ,21:15בבית ימית וניצן הראל (רחוב הברוש),
בהשתתפות הרב שלמה וייס והרב מרדכי מנשה לאופר .מוזמנים להצטרף עם כלי הנגינה שלכם.
בואו בשמחה  -ימית וניצן הראל

כניסת השבת16:14 :

יציאת השבת17:16 :

בני עקיבא ונוער
שבת ארגון מאחורינו וכאן המקום להודות לנוער המדהים שהיה שותף בכל העשייה .תודה מיוחדת לבוגרים שליוו אותנו בהשבעה :לידר כהן,
ערן גבאי ודנית קלר ,ומצטרפים כמובן לכל שאר התודות שפירטה ועדת חינוך.
ועכשיו ,עם הפנים קדימה בכל הכח -שיפוץ מועדון הנוער הסתיים ועכשיו נשאר לנו לאבזר אותו .נשמח לקבל :ספות ,פופים ,כסאות ,וילונות,
מכשירי חשמל שונים שאין בהם שימוש אך הם במצב תקין היכולים לשמש את מועדון הנוער .תודה לכל מי שכבר פנה ,מבטיחים להגיע השבוע
לקחת את הציוד.
השבוע בע"ה ייפגש כל הנוער כדי לדון בתקנון המועדון .יחד נחליט כיצד יפעל המועדון .וזה המקום לברך את מועצת הנוער החדשה ,נציגים
מהשכבות השונות שיהיו שותפים בחשיבה בכל הקשור לנוער :רעות דיאור ,ענבר זיו ,איתם חפר ,שי חרמון ועופרי גורפינקל .יישר כח על
ההירתמות.
כמה עדכונים:
פעולת חב"ב תתקיים בשעה  ,20:00בבית המדרש עם מיכל זיו .תודה רבה לדודי סיני שהתנדב להעביר לפני שבועיים.במוצ"ש הקרוב ממשיכים עם קבוצת הליכה/ריצה של בנות הנוער (ט'-יב') .ניפגש ב 18:30במועדון הנוער.לבוא עם המון אנרגיה-כי אני צריכה שתדחפו אותי מאחור ,זה לא פשוט..
במוצ"ש הקרוב בשעה  19:30כל הנוער (ט'-יב' ) יתכנס במועדון הנוער לדיון חשוב על הפעלת המועדון .נוכחות כולם חובה .מי שמגיע משפיע!בתאריך ל' בכסלו מוצ"ש פרשת מקץ (חנוכה) ,תתקיים הופעה של "התקווה  "6לכל נוער המועצה (ז'-יב') באולם המופעים של ג.וושינגטון.מהרו להירשם דרך אתר המתנ"ס .תצא הסעה מהמושב ,פרטים בהמשך.
ביום שני ב' בטבת ( )14/12תתקיים הופעה של להקת טרנזיסטור בערב מחווה לאריק איינשטיין.יש מחיר מוזל מאד לנוער ,עודדו את ילדיכם להגיע.
בחנוכה מתוכננת נסיעה לפיינטבול שווה! פרטים והרשמה בהמשך השבוע.קורס מדצ"ים (מדריכים צעיר ים) לילדי שכבה ח' נפתח ממש בקרוב .הקורס מקנה כלים ומיומנויות הדרכה .הקורס עתיד להיפתח בתוך בנידרום ,מפגש שבועי במהלך כל השנה .מכיוון שהזמן קצר אני מעוניינת לדעת מי מהילדים מעוניין להצטרף לקורס (בינתיים פנו מעט מאד.)..
אבקש להודיע תשובה עד יום שלישי.
לגבי קורס מדצ"ים לשכבה ט' -הדברים בבדיקה ,אעדכן כשיהיה חדש.שבת מנוחה וטעינת אנרגיות לכולם.
שלכם  -אביגל -רכזת הנוער.

ועדת חינוך
חודש ארגון:
לא יאומן ,כבר עבר שבוע מאז שכולנו היינו באמצע שיא חודש הארגון.
כל הכבוד לדניאל הקומונרית שהובילה ותמכה ודירבנה לילות כימים.
כיפק היי לצוות המדריכות והמדריכים שהשקיעו רבות בחניכות/ים בהעברת תכנים ,בחזרות ובצביעת הקירות.
מחיאות כפיים לגרעינרים שתמכו ועזרו לאורך כל החודש וארגנו השבעה מיוחדת לשבט מורשה.
יישר כח ענק לאביגל שפירא רכזת הנוער שהייתה שם לכל אורך הדרך ומעל ומעבר למצופה.
והכי הכי ...מחיאות כפיים סוערות לחניכות ולחניכים שעבדו לילות וימים .הייתם מ ד ה י מ י ם!
בציפייה להמשך המומנטום :קדימה! בני עקיבא .הידד במעלה!!
הסעות הבוקר לקבוצת יבנה:
הן בגלל נוהלי הבטיחות והן לשם מצוות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ,התלמידות והתלמידים מההרחבה בכיתות א'+ב'+ג'+ד'
וכן הבנים משכבה ה' מתבקשים להגיע בזמן להסעה .המאחרים יצטרכו להיות מוסעים על ידי ההורים (מייל מפורט נשלח
ב 25.11.15-בגוגל-גרופ).
מסיבת חנוכה –  :כל הקהילה מוזמנת בנר שני יום שני ( ,)07/12/15בשעה  18:00באולם המסיבות.
הצוות המארגן בראשות תמר שמר עובדות במרץ עם הילדות והילדים .יעל אלבז הצטרפה לשירה ,אסתר ,טליה ,לירון ,מירב,
וסמדר .כמו כן ,ימית הראל ,אפרת עזריה וקרן בן-שושן התנדבו לקשט ולהכין את האולם למסיבה .יישר כוח לכולן!

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון בשעה  - 08:45תנ"כ עם חנה לבל.
יום שני בשעה  - 10:15הרצאה :עכו העתיקה עם דוד אלבלדה.
יום רביעי בין השעות  9:00-12:30יתקיים בזאר מכירת בגדי נשים במבנה מרכז היום.

ערב חם -בע"ה ביום שני י"ח טבת תשע"ו ,30/11/15 ,ניפגש במועדון לחבר הותיק בניר-גלים לערב חם.
בשעה  - 16:30כינוס וכיבוד .בשעה  - 16:45מופע עם האמן :שחר שומן – זמר ,יוצר וחוקר שירים.
חום 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 :
============================================================================
הנכם מוזמנים לחזות בהקרנת סרט החושף לראשונה פרטים מרגשים על איש השב"כ שמעון דרעי ז"ל ,שנפל בעת מילוי תפקידו
בפעילות מבצעית ,בשנת .1967
ההקרנה והשיחה עם בני משפחתו ,תתקיים בע"ה במסגרת "ספר קפה" ,ביום שלישי ,י"ט כסלו ( , )01/12/15בשעה 20:30
אל תחמיצו!
באולם האירועים בקבוצת יבנה.
יהודה יוסף (צ'ף(
===========================================================================
טיול לבני  +60המכבים! בהדרכתו של חזקי בצלאל .לטייל עם חזקי ,זה להתחבר לשטח ,לסיפור ישראלי,היהודי ,לטייל בין התנ"ך
לתש"ח.
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 יהושוע 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 –  ,₪ 75קהילה תומכת –  , ₪ 65שאינו תושב חבל יבנה.₪ 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 בטלפון08-8548693 :
סיור למזכרת בתיה בהדרכתו של אלידע בר-שאול
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...
בע"ה ביום שני ,ט' טבת תשע"ו ( ,)21/12/15בין השעות.14:00-18:00 :
עלות :רגיל –  ,₪ 60קהילה תומכת –  ₪ 50נא להצטייד בנעלי הליכה נשנושים ושתיה!
טלפון למידע ולהרשמה 08-8548693 :הרשמה עד לתאריך.13/12/15 :

מועדון ותיקים
יום שני :בשעה  - 8:15התעמלות נשים .בשעה  - 08:45התעמלות גברים.
בשעה  – 09:30שיחה על אקטואליה עם חגית ריטרמן ,ארוחה קלה ויצירה.
יום רביעי :בשעה  - 08:15התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
תזכורת:
המעוניינים לנסוע לערב חם ,של שירה ומרקים ביום שני בניר גלים מוזמנים להרשם על לוח המודעות.
מי שעוד לא נרשם לטיול "מכבים" שיתקיים ביום שני  ,14.12מוזמן להרשם אצל לואיז  050-3073178או אצל אופירה במרכז
יום בהקדם.
דרגת קושי הטיול  -קלה.

בואו בשמחה  -צוות המועדון

תרבות

הציבור ונוער מגיל חטיבה ומעלה מוזמן למופע ״שירי אור״ ,
ערב שירה בציבור שהוא גם הופעה מדהימה באווירה אותנטית ישראלית בביצוע להקת שירי אדמה,
במוצאי שבת פרשת וישלח ,ט״ז כסלו  28.11.15 ,בשעה  20:30באולם המסיבות.
המופע בחסות המתנ״ס והכניסה לתושבי בני דרום ללא תשלום.
יוגש כיבוד קל.

טיול משפחות  -חנוכה תשע״ו
עדיין אפשר להצטרף לאחד מימי טיול חנוכה שיתקיים בימים רביעי או חמישי ,כ״ז ,כ״ח כסלו.
מסלולי הטיול :
יום רביעי 9/12/15 -
יציאה  7:30ברכבים פרטיים מבני דרום (תחנה מצויירת)
טיילת מרכז המבקרים מצפה רמון ,פרסת נקרות.
יום חמישי 10/12/15 -
יציאה בסביבות  9:00ממדרשת ירוחם
נחל חווארים ,עין עבדת
להרשמה נא לפנות לאורית רב אחא 058-4005154

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
מופע מחווה לאריק איינשטיין עם להקת "טרנזיסטור" בניהולו של אבי חן.
אי"ה ביום שני ב' בטבת תשע"ו ( ,)14/12/15באולם התרבות בגבעת וושינגטון.
פתיחת דלתות בשעה  ,20:10תחילת מופע :בשעה ( 20:30מאחרים יופנו ליציע).
עלות כרטיס ₪ 35 :למבוגר  /לנוער –  ₪ 10במכירה מוקדמת ₪ 50 ,ביום המופע.
הזמנת כרטיסים בתשלום 08-8622101

נר זיכרון

סבתא חנה ארנפלד ז"ל  -י"ח כסלו תשע"א

