04.09.2015

ב"ה כ' אלול תשע"ה

כי תבוא
בע"ה.
הפרוזבול.
מה? מי? ולמה?
כידוע לכולנו ,מעבר לשמיטת הקרקע בשנה זו ,לקראת סוף שנת השמיטה ,נשמטים חובותיו של הלווה ואינו צריך
להשיב את ההלוואה שלקח ,אם זמן פרעונה חל עד סוף שנה זו.
בזמן שנהגה השמיטה ,מיעטו המלווים להלוות מחשש שלא יקבלו את כספם בחזרה.
מכיון שמצוות שמיטה בימינו הינה מדרבנן ,לכן יכל היה הלל הזקן לתקן את הפרוזבול.
משמעותו של הפרוזבול היא ,שהמלווה מעביר את ההלוואה לבית הדין.
בית הדין יכל לגבות כיון שבתורה נאמר"-את אחיך תשמט ידך" מכאן למדו שרק חוב שיש לך עם אחיך ,אדם פרטי,
חוב זה נשמט ,אך לא חוב שנמסר לבית הדין.
למעשה ,ראוי לכל אדם לחתום על שטר הפרוזבול ,או בפני שני עדים או בפני שלושה ,המשמשים כבית דין
(מחלוקת).
גם נשים חיבות במצוות שמיטת כספים ,למרות היותה מצוות עשה שהזמן גרמא ,וזאת מכיון שיש במצוה זו גם
מצוות לא עשה" -לא יגוש" .ממילא זקוקות הם גם לשטר הפרוזבול.
בשולחן ערוך כתב שבעל יכל לכתוב פרוזבול גם עבור אשתו כאשר רושם את שמות שניהם בפרוזבול.
מעבר לענין הפרוזבול ,ישנו מנהג יפה בימים אלה .נהגו שלוקח אדם סכום מסוים ומלווה אותו לחברו וחברו
מחזיר לו את החוב כעבור כמה ימים .המלווה אומר לו "משמט אני" וכך מקיים הוא את מצוות שמיטת כספים.
כאמור ,לא ניתן לחתום על פרוזבול אלא בפני שני עדים או שלושה.
ביום שני הקרוב ,אחרי תפילת ערבית ,ניתן יהיה שוב לחתום על פרוזבול.
שבת שלום.
שלמה.
_______________________________________________________________________________

זמני תפילות
תפילת ערבית ביום חול
החל מיום ראשון תפילת ערבית בבית המדרש בשעה 19:30
מנין שני בהרחבה ליד העמוד בשעה 21:05

סליחות
ממשיכים כפי שנהגנו בשנים האחרונות
ב23:00 -
במוצ"ש "כי תבוא" אמירת סליחות בשני מניינים

וב24:30 -

בשאר ימות השבוע  -מיום שני כ"ג אלול יתקיימו סליחות כל בוקר
אשכנזי בביה"כ ב5:45 -
ספרדי בביהמ"ד ב5:30 -
בשני מניינים:
ולאחר הסליחות יתקיימו שני מניינים לשחרית – זמן משוער לשחרית:
אשכנזי 6:05
ספרדי 6:15
בברכת :שיתקבלו תפילותינו ברצון
הגבאים

כניסת השבת06:39 :

יציאת השבת 07:38

שיעורי תורה ופעילויות דת
הרב סולומון ,הרב האזורי ,יוצא לחופשה מיד אחרי חג שמחת תורה ועד לתאריך יג' חשון .26.10.15
מסיבה זו ,רישומי נישואין יתאפשרו עד ערב חג הסוכות התיאום מולו בנייד0507548467 :
ערב נשים לחודש תשרי ,יתקיים ביום חמישי ,ד' בתשרי ,17/9 ,בבית משפ' זיו מיכל בשעה  ,20.30בערב יתקיים שיעור מפי
הרבנית ד"ר חנה פרידמן בנושא ":על הינדיק וחרבות שבורות ,עיון בשני סיפורי ר' נחמן לקראת יום הכיפורים".
בואו בשמחה ,שנה טוב
*כיבוד חלבי יתקבל בשמחה

מרפאה
השבוע דר אלטה בחופש (גם מהמרפאה באשדוד) ,
לתשומת ליבכם קבלת קהל הבאה של דר אלטה תהיה לאחר חג ראש השנה.
בשבוע הקרוב ביום שני וביום רביעי בערב המרפאה סגורה.
קבלת קהל בבוקר בימים ראשון ,שלישי וחמישי (טיפת חלב) כרגיל.
לבדיקת רופא יש להתקשר למרפאת אשדוד ג  08-8519400לקבוע תור .כתובת המרפאה רח' עוזיהו  4אשדוד.
שעות פתיחה קופת חולים כללית רובע ג' אשדוד-מומלץ ליצור קשר טלפוני לפני הגעה.
יום ג'07:30-13:30 :
יום ב'07:30-16:00 :
יום א'16:00-19:00 07:30-13:00 :
יום ו' וערבי חג08:00-12:00 :
יום ה'07:30-16:00 :
יום ד'16:00-19:00 07:30-13:00 :
בברכת בריאות טובה
עמכם הסליחה,
שני 050-4082911

ועדת חינוך
תודה רבה לכל הקטנים והגדולים שבאו לחגוג את סיום הקיץ במסיבה בבריכה בתחילת השבוע.
תודה לדורון ולכל צוות הבריכה על שיתוף הפעולה הפורה שהביא להצלחת האירוע.
"אשרינו ,מה טוב חלקנו"
תודה רבה לנוער המקסים שנתן יד בהפנינג סיום הקיץ בהכנת פופקורן וסוכר לרוב .נתתם מעצמכם ותרמתם עוד הרבה
מעבר למה שהתבקשתם .אנו גאות שזה הנוער שלנו ומברכים אתכם שתזכו תמיד לתת בחיוך ובאהבה ולגרום לסובבים
אתכם לנחת כזאת.
יישר כוח גדול לאריאל דוידוביץ ,מעין דוד ,הדר ברבירו ,נדב ארנפלד ,נתן ברקמן ,מוריה גוטליב ,מיכל שם-טוב ,שגיא קניג-
יאיר ותאיר בוזגלו!
בקצרה לגבי ההסעות של ילדינו:
כולם יודעים את השעות.
ההסעות אמורות לצאת בשעה היעודה ,כך שחשוב להגיע דקותיים לפני .
חשוב לחזור ולהזכיר לכולם שלא ל"שחק" בכביש .נשמרתם מ א ו ד לנפשותיכם!!
נא לעקוב אחרי הפרסומים בגוגל-גרופ ובקבוצות הוואטסאפ לעדכונים לעידכונים נוספים (באם יהיו).

שנת לימודים שמחה ופוריה לכולנו
ועדת חינוך

תרבות
שוק אמנים
לאחר הענות דלה של הציבור ,כולל הנוער ,להשתתפות בשוק האמנים ,אנחנו מודיעים לצערנו על ביטולו במתכונת
המקורית.
בשבת אחרי החגים ,שעל מועדה המדוייק תבוא הודעה בבוא העת ,תפתח תערוכה במועדון לחבר ,שבה יוצגו יצירות
אמנות פרי מעשה ידיהם של תושבי המקום( ,כמובן שרק לתצוגה ולא למכירה) .אם אתם\ן אמנים בכל תחום יצירה שהוא,
ותרצו לשתף את הציבור ביצירותיכם ,אנא פנו לציפי שולץ -ט'ל ,052-4488898 :ותשולבו בשמחה בתערוכה.
תודה לכל מי שרצה להשתתף בשוק האמנים .קצת קשה לקיים שוק אמנים ללא אמנים ...נפגש בע"ה באירועים הבאים
לאחר החגים!
שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל בית בני דרום ,ועדת תרבות.

מועצה איזורית חבל יבנה
מועצת חבל יבנה פותחת שנת לימודים
לרגל פתיחת שנת הלימודים תשע"ו ,ראש המועצה משה ליבר ומנהלת מחלקת החינוך ד"ר רבקה טאוב הגיעו לברך את
התלמידים במוסדות החינוך שבמועצה ונכחו בטקסי פתיחת השנה .לדברי ראש המועצה משה ליבר ,בחודשים האחרונים
חלו שינויים רבים שהיטיבו עם מערכת החינוך ,הן בתוכן הפדגוגי והן בסביבת הלימודים":לקראת פתיחת שנת
הלימודים הנוכחית התחלנו ליישם את ההחלטות של פורום החינוך במלוא המרץ ,ובתוך כך ,כבר השנה יושם דגש על
החינוך הטכנולוגי-מדעי .כצעד ראשון חידשנו את מעבדת המחשבים בבית הספר היסודי עמיח"י במטרה לספק לתלמידים
סביבה חדשנית ללמידה משמעותית".
מעל  2400תלמידים פתחו את שנת הלימודים תשע"ו בכלל מוסדות החינוך במועצה ,מתוכם כ 420-ילדי הגנים ,כ520-
תלמידי בתי ספר יסודיים ו 1450-תלמידי בתי ספר על יסודיים .מנהלת מחלקת חינוך ד"ר רבקה טאוב" :השנה הזו הביאה
עמה שינויים ואתגרים רבים .דוגמא לכך היא הכניסה למהלך של ניהול עצמי בבית הספר היסודי עמיח"י .בכך בית הספר
מצטרף לבתי ספר יסודיים רבים ברחבי הארץ שכבר פועלים בשיטת הניהול העצמי ,במטרה להגדיל את המרחב והסמכות
הפדגוג ית ,הניהולית והכלכלית של בית הספר .המהלך מתבצע בליוויה ובתמיכתה של מחלקת החינוך .דוגמא נוספת נוגעת
ללימודי ההעשרה של תכנית קרב בבית ספר עמיח"י ,שיכללו לימודי עיצוב מוצר והדפסתו בטכנולוגיית תלת ממד .היעד
הוא להעצים את היקר מכל ,ילדינו ,דור העתיד".
****************************************************************************************************************
תושבים יקרים,
שנת לימודים חדשה באה עלינו לטובה ועמה תחושת זכות גדולה על כך שיש בידנו להמשיך ולקדם תכניות ופרויקטים
רבים בשדה החינוך .בשנה האחרונה בכלל ,ובחודשיים האחרונים בפרט ,שמנו בראש סדר העדיפויות את הטיפול בתחום
החינוך על כל היבטיו ,תוך קידום בפועל של תהליכי עומק .בטווח הקצר אנו פועלים על מנת לתת מענה לצרכים המידיים
המתעוררים בקרב המוסדות ,התלמידים וההורים .בטווח הארוך אנו בוחנים דרכים ליישום תכניות חדשות
ותהליכים פדגוגים ו ואחרים ,וזאת בהתבסס על מסקנות פורום החינוך.
אני רוצה להודות לכלל עובדי המועצה ולצוות מחלקת החינוך המסורה בראשות ד"ר רבקה טאוב בפרט .כמו כן תודות
לוועדי החינוך היישוביים על מעורבותם הפעילה.
מי ייתן ויחד נשמש שליחים טובים למען ילדי החבל ,דור העתיד.

בברכת שנה טובה,
משה ליבר
ראש המועצה
הורים ותלמידים יקרים,
פתיחת שנת לימודים היא חוויה משמעותית ,וודאי בתקופה זו בה יישובי המועצה מתרחבים ואיתם ההכנות לתחילת
השנה .בחודשיים האחרונים השקענו מאמצים ארגוניים ותוכניים רבים ומגוונים במספר גזרות .בגזרת הגיל הרך נבנו גנים
חדשים ,שופצו קיימים וגויסו צוותים חדשים דוגמת סייעות שניות לגני הטרום חובה .כמו כן ,נבחרו תכניות העשרה
בתחומי התנועה והמוסיקה לכלל הגנים .בגזרת החינוך היסודי ,הוחל מעבר לניהול עצמי שמהווה צעד אסטרטגי
משמעותי .בנוסף ,חודש לחלוטין חדר מחשבים גדול ,הוחלט על קיומה של תכנית בית ספר מנגן ועוד כהנה וכהנה משימות
שוטפות ונושאים תקציביים שהיריעה קצרה מלפרט .ככלל ,תפיסתה של מחלקת החינוך הינה ליצור סנכרון ותיאום בין
המרכיבים השונים ,המנהלתיים והתוכניים ,תוך מתן ביטוי לאופי המיוחד של כל מוסד חינוכי .בתוך כך ,אנו נערכים
להתמודדות ולמתן מענה לאתגרים ייחודיים וחדשים העומדים לפתחנו ברמת הפרט והקהילה ,ברמת המערכת ,הפיקוח
והמוסדות ,וברמת התשתית הניהולית ,הכוללת נהלים ,תכניות ושיתופי פעולה.
ברצוני להודות לראש המועצה על כך שהחינוך בראש מעייניו ,לצוות עובדי המועצה על הסיוע בקידום החינוך ,לצוות
המחלקה לחינוך על עבודתו המקצועית והמסורה ולוועדים היישוביים על מעורבותם ופעילותם .מי ייתן ולא ניגע לריק
ונראה שכר לפעולותינו בדמות השפעת טוב על ילדינו ,גאוותנו.
ד"ר רבקה טאוב
מנהלת המחלקה לחינוך
*************************************************************************************************************************
ילדי והורי חבל יבנה היקרים,
בשעה טובה פתחנו השבוע את שנת הלימודים תשע"ו.
הגננות ,הסייעות והמטפלות ,המורות והמורים ,המנהלות והמנהלים  -השקיעו במהלך הקיץ האחרון זמן ומחשבה רבים על
מנת ששנת הלימודים תיפתח כסדרה .מחלקת החינוך של המועצה ליוותה ותמשיך ללוות את מוסדות החינוך השונים,
תוך מתן מענה לצרכים העולים מן השטח ושימת דגש על אוזן קשובה אליכם ההורים .יחד נשתף פעולה גם בשנה הקרובה
במשימה החשובה מכל  -עיצוב דור העתיד של החבל .על ידי הקניית ערכים חינוכיים ,לימודיים וחברתיים.
שאו ברכה והצלחה בכל פועלכם.
שנה טובה ,ברוכה ומוצלחת,
עמי ארז,
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך

קהילה
תושבים יקרים.
את הדפון הזה אני ערכתי.
מי שזה לא נראה לו טוב :א .צודק .ב .מתבקש להתנדב ולקחת את המשימה.
שלכם:ראובן שור.

הודעות
הקוסמטיקאית ורדה תגיע בע"ה ביום רביעי ה 9.9.15-למעונינים יש ליצור קשר בטלפון 050-4546322

בעז"ה בשבת פרשת ניצבים(צמודה לר"ה) נחגוג את בר מצווה של חושן נשמח לעזרה בדירות /חדרים לאירוח.
משפחת נוסבוים .גלית 0506573288

