23.10.2015

ב"ה י' חשון תשע"ו

חיי שרה
"הקרה נא לפני".
עומד לו עבד אברהם בחרן ,לא מכיר אף אחד ומתוך מציאות זאת עליו למצא אשה ליצחק .ממש מחט בערימת שחת .וכאן
פונה העבד לקב"ה ,אך דבריו לא מובנים.
העבד מבקש שהנערה שתציע לו לשתות וכו'-היא האשה המדוברת .אך עדין שאלת ההשגחה קיימת .הנערה שתציע לו
לשתות-אם זה מקרה ,אין הקב"ה מעורב בו .אם זה בהכוונתו של הקב"ה-אין זה מקרה .איך עלינו להתבונן על כל הסיפור?
אך נראה שניתן להביט על כך מבלי שהדברים ייראו סותרים.
דוגמא לדבר -ילד חושש מאד מלרכב על אופניו ,עומד על יד האופנים ולא מעיז .אביו רואה את ההיסוסים ,ניגש אליו
ובמילים בוטחות אומר לו" -סע ,אתה יכל ,אני כאן לצידך" .הילד עולה על האופנים בהיסוס אך מצליח להתקדם .בעצם,
הילד הוא שרוכב על אופניו ,לא האבא .מצד שני האבא הוא זה שנתן לו את הכח ,האמונה ,הדחיפה.
האדם פועל מתוך נוכחותו של אלקים בחייו .אלקים לא יפתור לו את הבעיות ויסדר לו את החיים .מאידך,אדם ללא אמונה
או ללא תפילה הינו חסר כח.
העבד תולה עיניו ברבונו של עולם ומתוך כך קובע לעצמו כללים .זה מה שנותן לו כח להחליט ולהתקדם במציאות הסבוכה
בה הוא נמצא .הפניה לאלוקים באה עם ההכונה את עצמי לאמת שעל פיה עלי לפעול .והדברים בעומק נפשו של האדם
נשזרים אם מפנה הוא מקום לבורא עולם ויחד עם זאת פועל בעצמו.
שבת שלום.
הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' ברבירו.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:30 -
נשים ונערות קוראות תהילים  -השבת ,שבת מברכים חודש כסלו ,במועדון לחבר ,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 פליישמן.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.

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

כניסת השבת16:25 :

יציאת השבת17:25 :

בני עקיבא ונוער
הורים יקרים ה' עמכם!
תושבים והורים יקרים נעים להכיר -קוראים לי דניאל אורבך ואני הקומונרית החדשה לשנה זו .התחלתי את עבודתי לפני שבוע
וקצת .אני מתגוררת ביד בנימין ,למדתי באולפנת חפץ חיים ויש לי נסיון רב בהדרכה בתנועת בנ"ע.
אני באה עם המון אנרגיות ורצון להיטיב עם הסניף .יש לי צוות מדריכים נהדר ומשקיע שעשה עבודה מצוינת עד עכשיו ואני בטוחה
שימשיך כך.
מאחלת לכולנו הצלחה ושיתוף פעולה!
קצת מהנעשה עד עכשיו-
אנו עומדים בעיצומו של חודש ארגון ,שהוא כידוע חודש עמוס ואינטנסיבי בפעילות בסניף .צביעת הקירות ,ריקודים ,פעולות
ות"סים ממלאים ומעסיקים את החניכים והמדריכים .זהו חודש שיא בסניף ,ממנו אנו יוצאים לשנה שלמה של פעילות שוטפת.
לחניכים זוהי הזדמנות גדולה להתחבר לסניף ,לחברים לשבט ולמדריכים .ילדכם ,כחניכים בסניף ,מחכים מאוד לחודש הארגון.
האווירה שנוצרת בסניף היא משמחת וממלאת וזהו חודש חוויה לכל החניכים.
הנושא השנה הוא"-אני לא לבד בסוד היחיד והיחד" .בחרנו בתנועה להתעסק בקשר שבין הייחודיות של כל אחד מחברי התנועה
ומצד שני ביחד ,בקשר לכלל ישראל ,כשבמהלך חודש הארגון כל השבטים יעברו בין ארבעת המעגלים שינסו לחזק את החיבור
והקשר העמוק של חברי התנועה למעגלי היחד .בשבוע ראשון עסקנו במעגל של ה "אני" -אמון האדם בעצמו ,בנשמת אלוקים שבו,
בכוחות שיש לו .בשבוע השני עסקנו במעגל ה "משפחה" -חיבור האדם אל משפחתו הקרובה ,הבנה שהקשר אל הבית הוא חלק
מהותי מזהותו ועצמיותו של כל אחד ואחד .בשבוע השלישי נלמד על ה"תנועה" -חיבור לערכיה של התנועה ,לסניף שלנו ,נברר את
המקום של הסניף בחיים שלנו .בשבוע הרביעי ,שיאו של חודש הארגון נפתח את המעגל הרחב" :אני ועם ישראל" -חיבור אל
העם ,המדינה ,האנשים ששונים ממני .הפעילויות בסניף ולמידת הנושא ייושמו בסניף דרך :פעולות ,צביעת קירות הסניף ,והופעות
השבטים בסיום החודש.
בחודש זה המדריכים נותנים מעל ומעבר על מנת שהחודש הזה יהיה מלא בתוכן ,חינוכי ומעשי .ועל כך נתונה להם התודה !
ביום חמישי האחרון של החודש ייערך בסניף לילה לבן .זהו לילה שבו נשארים החניכים עד מאוחר ומסיימים להכין את כל הדברים
לקראת שבת השיא המסכמת -שבת ארגון ,ולצבוע את הקירות  .פרטים נוספים על הלילה הלבן יקבלו החניכים מהמדריכים.
הורים יקרים ,בחודש זה ילדיכם יבלו שעות ארוכות בסניף בפעולות ,צביעות וחזרות .אנו מקווים שהחודש אכן יהיה מהנה
ומשמעותי בעבורם  .נשמח מאוד לשיתוף פעולה מצידכם ,בעידוד ילדכם להתמיד בהגעה לסניף בחודש הקרוב.
סליחה מראש על השעות המאוחרות ,הבגדים המלוכלכים וכו' ...
בברכת חברים לתורה ולעבודה,
צוות הדרכה תשע"ו ודניאל הקומונרית 054-6752024
=============================================================================
שלום לכולם,
תזכורת אחרונה-במוצ"ש הקרוב יתקיים מפגש הורים לכל הורי הנוער (ז-יב) בשעה  20:30במועדון לחבר .במפגש נערוך היכרות
ותיאום ציפיות .נוכחותכם חשובה ונחוצה מאד! בציפיה לנוכחות גבוהה
השבוע התבשרנו על שיפוץ מועדון הנוער ועל כן הנוער הגיע למועדון כדי לפנות אותו ולהכין אותו לשיפוץ .בשם כל הנוער אנו
מודים לקהילה שמשקיעה רבות בנוער!
במסגרת חודש ארגון הנוער תורם מזמנו ומסייע בהכנות לקראת שבת ארגון .תודה למתנדבים שהגיעו לסייד את הקירות ולאלו
שהשתבצו למשימות נוספות.
היכונו היכונו ,חנוכה בפתח! פרטים בהמשך..
בכל שבוע תתקיים פעילות גיבוש יחד איתי ,בכל פעם לשכבה אחרת .ילדים שאין להם סמארטפון אנא עקבו והתעדכנו אצל חברים.
הורים יקרים ,עודדו בבקשה את ילדכם להגיע לפעילויות.
קוראת שוב לכ ל התושבים בבקשה להתנדב בהעברת פעולות חב"ב בערב שבת .אנו זקוקים לכם .ניתן לפנות אליי בפלאפון
.0506382313
שבת מבורכת.
אביגל שפירא -רכזת הנוער

איחולים מכל הלב
למשפחת רובינשטיין המורחבת – לנישואי שי עם רות
.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון כ"ו מרחשוון תשע"ו (.)08/11/15
 08:45תנ"כ – חנה לבל.
 17:00אקטואליה – יורם גולני.
יום רביעי כ"ט מרחשוון תשע"ו ( ,)11/11/15יתקיים בזאר מכירת תכשיטים עם שלומית בר ,במחירים שווים לכל כיס.
בין השעות9:30-12:00 :

במבנה מרכז היום.

מועצה איזורית חבל יבנה
לאחרונה קיבל תחום הקהילה בבני דרום חיזוק משמעותי .רכזת חדשה וקומונרית חדשה נכנסו לתפקיד לקידום תחום הנוער
ופיתוח קהילה.
מועצת חבל יבנה משקיעה רבות בפיתוח הקהילה ביישוביה ,כאשר לאחרונה קלט צוות המתנ"ס לשורותיו את אביגל שפירא רייכמן
שתשמש כרכזת נוער יישובית ופיתוח קהילתי בבני דרום" .שפירא היא הגורם המקצועי בתחום החברתי-קהילתי ,ותפקידה למנף את
העשייה בפן הקהילתי" ,מסביר מנהל המתנ"ס ,אבי סולימני .עוד מוסיף סולימני כי "היות והשנה ארגוני השרות הלאומי לא הקצו
תקן לקומונרית בבני דרום ,נענה ראש המועצה ,משה ליבר לפניית ועד היישוב ,והתקבלה החלטה משותפת שהמועצה תממן את עלות
העסקת הקומונרית דניאל אורבך בשנה זו .אנו מאחלים לבנות הצלחה בתפקידן החדש וקוראים לתושבים להיעזר בהן על מנת לקדם
את התחום".

קהילה
כל כך הרבה חיכינו וייחלנו והנה זה בא :יש לנו קומונרית!
אנו רוצים לאחל לדניאל אורבך ,הקומונרית החדשה שלנו הצלחה רבה וקליטה קלה ונעימה בקהילתנו .
דניאל החלה את תפקידה כקומונרית כבר לפני כשבוע ,מתגוררת לבינתיים בדירת בנות השרות הלאומי בניר גלים ,ובבקרים
מתנדבת עם בנות שרות לאומי נוספות ,בביה"ס עמיחי בקבוצת יבנה .
מה שאומר שדניאל נמצאת הרבה על הקו 'בני דרום  -ניר גלים' ועושה זאת במרץ רב (ברגל ,בטרמפים ובהקפצות) בטח עכשו
בעיצומו של חודש ארגון .
על כן אנו מבקשים אתכם ,חברי הקהילה ,להרגיש בנוח ולהזמין את דניאל לארוחות שבת ,ארוחות אמצע שבוע ,הקפצה לניר גלים
ומניר גלים אלינו וכל דבר אחר שיאפשר לדניאל הרגשה טובה ופניות לעיסוק המרכזי שלה -ניהול הסניף והצמחתו .
בהזדמנות זו אנו רוצים להודות למשפחות שהתנדבו להיות 'משפחות מאמצות' של דניאל -משפחות אזולאי ,גרינבאום ובן-ארצי .
שתהיה לנו שנת בני עקיבא טובה ומיטיבה!
צוות נוער ואביגל
===========================================================================
ליואב לנגרמן – החלמה מהירה ,מחכים לראותך במהרה בבית.
קהילת בני דרום.

ועדת חינוך
קהילה יקרה,
ברצוני להודות לכל המתנדבות והמתנדבים לשורות וועדת חינוך .ההיענות הייתה מעל ומעבר!
בשבוע הקרוב אי"ה הוועדה תגובש סופית ותתחיל לעבוד במתכונתה המתחדשת .אעדכן בע"ה בשבוע הבא.
שימרו את התאריך :מוצאש"ק פרשת וישב  - 5.12.15מסיבת חנוכה !
רוח ההתנדבות ממשיכה לפעום בכך שמתגבשת קבוצה להפקת מסיבת חנוכה .מתנדבות/ים להובלת הצגה קצרה עם שכבת ג
מתבקשים לפנות אלי .פרטים נוספים בהמשך.
חוג התעמלות קרקע:
ברצוני להודות לשורי ולמאמנת לינור על מציאת פתרון ראוי למיקום והרכב חוג התעמלות קרקע לבנות ג' ומעלה.
לעת עתה ,הנבחרת מתחילה להתאמן באולם הספורט כאן בבני דרום.
כמו כן ,נפתחת קבוצה חדשה לבנות ג' ומעלה עם המאמנת לינור במתכונת של חוג רגיל .ז"א שנפגשים פעמיים בשבוע ל 45-דקות
בלבד במחיר של .₪170
אם כך ,לו"ז התעמלות קרקע:
יום שני:
 16:45לבנות ג' ומעלה (לא נבחרת).
 17:30נבחרת
ביום רביעי
 16:00לבנות ג' ומעלה (לא נבחרת).
 16:45נבחרת
בנות המעוניינות להצטרף לקבוצה החדשה מתבקשות ליצור קשר עם נחמה בדחיפות להבטחת פתיחת החוג.

מרפאה
רופאה ביום ראשון – בימי ראשון תקבל הרופאה רק מבוגרים מעל גיל .14

מועדון ותיקים
יום שני כ"ז חשון ( - 08:15 )09/11/15התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה.
 - 10:00סיפורי בראשית -מבול עם זהבה ,יצירה.
יום רביעי כ"ט חשון ( - 08:15 )11/11/15התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
תזכורת:
יום שלישי כ"ח חשון ( )10/11/15בשעה 17:30 ,מתחילה סדנת "סיפור חיים" במועדון לחבר.
משך הסדנה שעה ורבע 12 ,מפגשים .עלות חצי הסדנה מסובסדת על ידי המועצה.
מומלץ מאוד !
בואו בשמחה צוות המועדון

נר זיכרון

יהודה בר חיים ז"ל  -כ"ח חשוון תשמ"ח

