25/02/2016

ב"ה ט"ז אדר א' תשע"ו

כי תשא
"להתקרנף" -
לא ברור מנין בא הביטוי להתקרנף .יש האומרים שמקור הביטוי בא מכך שהקרנפים הולכים בקבוצות ומתוך כך צמח
הביטוי להתקרנף שפירושו ללכת כעדר ולא לשים לב לדברים רבים הדורשים יציאה מהעדר.
בסיפור חטא העגל המופיע בפרשתנו נהרגים בסופו של דבר כשלושת אלפים איש .אמנם מספר רב של אנשים ,אך יחסית
לחטא הנוראי מספר זה מתוך עם ישראל שמנה הרבה מעבר לכך-אין זה מספר כה גבוה.
יחד עם זאת בהמשך יאמר הכתוב" -ויאמר משה אל העם ,אתם חטאתם חטאה גדולה "...וכן "ויאמר ,אנא חטא העם הזה
חטאה גדולה" .לאור זאת המציאות לא ברורה ,האם  3000איש חטאו ונענשו או כל העם חטא?
אכן יתכן בהחלט שרק אותו מספר היה שותף בפועל לחטא .אולם לא בכך מסתיים העניין ,עצם העובדה שהדבר התאפשר,
שלא קמה קבוצה בעם שנאבקה על הדבר ,היא הבעיה של העם.
כאשר פונה עם ישראל לאהרן ,לאור העובדה שמשה לא ירד ,אומר להם אהרן "חג לה' מחר" .היתה שהות מספיק ארוכה
כדי שתקום קבוצה גדולה ואמיצה שתמרוד בכונה ליצירת העגל .אך אותה קבוצה לא קמה ואהרן נשאר בודד במערכה.
תופעת ההתקרנפות פוגשת אותנו פעמים רבות בחיים והרבה תירוצים יש לנו מדוע לא לפעול ,מדוע לא לשנות .מדברי
משה"-אתם חטאתם חטאה גדולה" למדנו ,שגם מי שאינו שותף פעיל ,גם מי שעומד מנגד במצבים שונים -אף הוא חוטא
יחשב .זקוקים אנו לא פעם לאנשים שיהיו מוכנים "לשבור את הלוחות" ולא לוותר.
שבת שלום .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' נעים.
חוג תורני  -ביום שני בבית המדרש בשעה  ,16:45כיתות א' – ב'.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.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(.
בשעה  17:30כיתות ג' – ד'.

תפילות
קהילת בני דרום מתפללת לרפואת כל החולים ובתוכם שושנה בת חנה לוי

כניסת השבת17:13 :

יציאת השבת18:13 :

בני עקיבא
השבת באה לבדוק קומונרית לשנה הבאה -ברוכה הבאה עדן!!
מפקד השבת בשעה  .14:45פגישת המ"מים נדחתה למוצ"ש הבא .ההגעה חובה!!
מזכירה שנפתח עמוד חדש דנדש בפייסבוק לסניף ,שגם אותו אעדכן במה שקורה בסניף ובתמונות .אז נא לחפש אותנו בפייסבוק!
שבת שלום ,מחכים ומצפים לכם ,צוות ההדרכה ודניאל!

נוער
שלום לכולם ,עדכונים מהשטח:
קורס טרום מדצים+מדצים  -תזכורת :בשעה טובה אנו פותחים בחודש מרץ את קורס המד"צים בהנחיית סמדר באום .בקורס יהיו 13מפגשים משמעותיים וחוויתיים ,בהם נעביר את התכנים הבאים :מודעות עצמית ואישית ,היחיד והיחד ,גיבוש קבוצה ,בניית
מערכי פעילות ,עמידה מול קהל ,ייצוגיות ,מהות הנתינה ,קשר עם הקהילה ועוד.
הקורס יועבר בדרך חוויתית ויכלול אטרקציות שונות .עלות הקורס₪ 600:
בסוף חודש יוני יתקיים סמינר קיץ שהינו חובה לכל משתתף ועלותו נפרדת .נכון להיום עוד לא נרשם אף ילד .ההרשמה תיסגר
ב .6/3-מהרו להירשם באתר המתנ"ס.
פרוייקט בת המצווה של שכבה ח,הגרעינרים והמדריכים ממשיך בכל הכח .אל הפרוייקט הצטרפו בני נוער נוספים משכבות אחרותששמעו על הפרוייקט ורצו לתרום גם! הילדים עובדים במלוא מרצם כל יום והצלחנו לגייס אולם וכסף בעזרת אנשים טובים .בשבוע
הקרוב נוציא רשימה עם בקשות נוספות נודה מאד אם תוכלו לעזור לנו להפיץ ברבים.
היכונו היכונו! פורים בפתח והנוער מכין סרט מושקע למסיבת פורים של המבוגרים..יחידת הנוער במתנ"ס רואה במדריכים ובגרעינרים מנהיגים צעירים ,ולכן החלטנו בשת"פ עם הקומונריות לטפח ולהשקיע בהם.בחודשים הקרובים ייפגשו אחת לחודש כל המדריכים והגרעינרים מכל המועצה למפגשי העצמה חוויתיים .המפגש הראשון יתקיים
במוצ"ש הבא פרשת ויקהל-פקודי בבית גמליאל .בסיום המפגשים תתקיים שבת משותפת עוצמתית! המפגשים הם חובה (וזכות
גדולה )..והמתנ"ס מארגן הסעה הלוך וחזור .מצפה לראות נוכחות מלאה ואנרגיות טובות.
בשבוע שעבר הנוער המדהים ארגן לי מסיבת הפתעה מרגשת! מעבר להתרגשות האישית אני מוכרחה להגיד שבעיקר נפעמתימהיכולת שלכם להתאחד סביב מטרה משותפת ולעבוד בשת"פ .התרגשתי מאד ואני מודה לכם ממש!
פעולת חב"ב תתקיים בשעה  .20:30תודה רבה ליאיר קבון שהתנדב להעביר בשבת שעברה.המועדון ייפתח לפעילות במוצ"ש בשעה .20:00בשבוע הבא המועדון ייסגר במוצ"ש וייפתח במקום ביום שלישי וחמישי.לרוני רובינשטיין וקמה נוסבוים ברוכות השבות בשלום מהמסע המשמעותי בפולין.אני יודעת שזו תקופה של שגרת לימודים וקצת "עייפות" .דווקא בתקופה כזו לא כדאי להכנע לשגרה .תכריחו את עצמכם לצאתקצת מהבית ,להגיע למועדון ,אפילו רק להגיד שלום .להתאוורר קצת .מחכה לכולכם!
שבת מבורכת אביגל

ועדת תרבות

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
העמותה למען החבר הותיק וקהילה תומכת חבל-יבנה
מזמינים את החברים להצגה חדשה ביידיש "רופא בעל כורחו" קומדיה של מולייר בכיכובו של יעקב בודו.
סאטירה חברתית על מצב הרפואה הרופאים והחולים.
מולייר שם ללעג את האמונה העיוורת במדע הרפואה .המחזה מתרחש בבית חולים עכשווי והסאטירה מתבססת חוץ מהמדע גם על
חברה הנאלצת להמציא לעצמה רופאים העושים ניסים על מנת לרפא את תחלואיה.
ההצגה תתקיים בע"ה ביום ראשון י' אדר ב' תשע"ו 20/3/16 ,בשעה 20:00 :בערב ,בבית העם ברחובות.
עלות -:רגיל  ₪ 80 -לחברי קהילה תומכת – ₪ 65
מס' הכרטיסים מוגבל – כל הקודם זוכה!!! נא להירשם בהקדם !!!
אצל אבי אזולאי – אב קהילה תומכת בטלפון 052-3926675 :או למרכז היום בטלפון8548693 :
צוות העמותה וקהילה תומכת.

מועצה איזורית חבל יבנה
קול קורא למתנדבים ממשיכים לחזק את מערך ההתנדבות במועצה וקוראים לך להתנדב קרוב לבית ("עניי עירך
קודמים") תחומי ההתנדבות הם מגוונים ,מעניינים ומאתגרים:
התנדבות ברווחה  -ליווי ילדים ומבוגרים ,הדרכה וחונכות ,טיפול בטראומה ועוד.
התנדבות במתנ"ס  -בתחומי התרבות ,איכות הסביבה ,הספורט והמזכירות.
התנדבות בחינוך (מהיסודי עד התיכון)  -סיוע במקצועות האנגלית ,המתמטיקה והקודש וכן העברת משחקים ופעילות
פנאי והעשרה לילדים.
התנדבות במל"ח וביטחון  -סיוע בתפעול המוקד הטלפוני בשעת חירום ומהנדסים לבדיקת מבנים שנפגעו.
עמותה למען החבר הוותיק  -מתן תעסוקה ביתית לקשישים המרותקים לביתם ,העברת פעילות פנאי והעשרה במרכז יום
לקשיש.
סיירת תיקונים  -אם יש לך ידי זהב ובוער בעצמותייך לתרום ,בואו לקחת חלק בסיירת תיקונים לטובת אוכלוסייה נזקקת
ביישוביי המ ועצה ....נשמח לבעלי מקצוע בתחום נגרות ,חשמל ,אינסטלציה ,תפירה ועוד.
נשמח להיענותכם ...לפירוט תחומי ההתנדבות ויצירת קשר
עו"ס קהילה וחירום  /קרן אופיר-פולק 054-4450887
רכזת המתנדבים בהתנדבות  /שולמית אנגל 050-7341428
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------סיור למבוגרים (" )+62מועצה לישראל יפה"
סיור במרכז המבקרים של "המועצה לישראל יפה" בגני יהושע ,ת"א ,בנושא קיימות ואיכות הסביבה ,למידה חוויתית דרך סרטים
והדרכה ,מתואם לקהל המבוגר .עלות ₪ 20 :למשתתף.
תחילת הפעילות הינה במרכז המבקרים (כשעה) בו מסבירים בבהירות ובהגשה מיוחדת על תופעות שמתרחשות בסביבתנו,
הגלובאלית והמקומית (התחממות כדור הארץ ,מחסור במים ,דלדול משאבים והיכחדות מיני צמחים ובע"ח) ,כלל התופעות התרחשו
כתוצאה מפעילות האדם .לאחר מכן נמשיך לסיור חוותי לאורך נחל הירקון (כשעה) הכולל תצפית קצרה מהגג ויציאה לשטח .הסיור
מותאם למודרכים מבוגרים והינו מישורי ונוח .בסיור נראה דוגמאות מוחשיות להפרת האיזון בטבע ולמשבר הסביבתי .הדגש בסיור
הינו על נחל הירקון כמקרה בוחן למצבם של נחלי ישראל.
לקינוח נשב לארוחת צהריים במקום במסעדה חלבית כשרה בהשגחת רבנות ת"א ,כל משתתף משלם על עצמו.
מקווים לראות את כולכם ב 27/3/16-יום ראשון בשעה  8:30יציאה באוטובוס מסודר מחניון המועצה ,חזרה משוערת ב.14:00
איפה נרשמים? בני דרום  /לואיז לוי – 050-3073178
ברכה ,קרן אופיר-פולק עו"ס קהילה וחירום 054-4550887

קהילה
החל מהשבוע הקרוב ( )2.3הספרייה עוברת לימי ראשון ורביעי.
שימו לב! הודעות ספרייה
שעות הספרייה :ראשון 17:00-19:00 -רביעי.17:00-19:00 -
בואו בשמחה.

מרפאה
שעות מרפאה בשבוע הבא:
יום א' בתאריך  – 28/2בין השעות  11:00 - 8:00רופאה (מגיל )14
 11:00 - 8:00אחות
יום ב' בתאריך  – 29/2בין השעות  21:00 - 18:00רופאה (ד"ר בבושקין שמסיימת את עבודתה אצלנו).
יום ג' בתאריך  – 01/03בין השעות  9:00 - 8:00בדיקות דם,
 11:00 - 9:15אחות.
יום ד' בתאריך  – 02/03בין השעות  21:00 - 19:00אחות.
על שעות רופא נוספות ,תבוא הודעה בהמשך.
חיסוני שפעת הגיעו למרפאה עוד חיסוני שפעת.מי שלא הספיק להתחסן עד עכשיו ,מוזמן לבוא למרפאה בשעות קבלה של האחות.

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה ויצירה.
יום רביעי  - 08:15 -התעמלות נשים 09:00 ,שיחה עם חגית ריטרמן ארוחה קלה ויצירה.
חברות עם מכוניות שנוסעות לערב נשים ביום שלישי בגבעת ושינגטון ,מתבקשות להסיע את החברות שאינן נוהגות,
בואו בשמחה צוות המועדון.
בשעה  18.15מהמשרד .תודה מראש!

הודעות
שלום לכולם ורדה הקוסמטיקאית תגיע בע"ה ביום שלישי בתאריך  1.3.16טלפון ליצירת קשר 0504546322
============================================================================
יום האשה הבינלאומי .אי"ה ביום שלישי כ"א אדר א' ( )1/3/16בהיכל התרבות בגבעת ושינגטון
 19:00התכנסות וארוחה קלה 19:45 .ברכות .מופע מוסיקאלי עם רחל רבקה דביר.
ההצגה" :שייכת" מחזה מאת אלירן כספי בהשראת יומניה של יהודית הרמן שחיה  12שנים בכת גואל רצון.
בביצוע השחקנית שנטל כהן.
"ההצגה 'שייכת' היא מסמך בימתי שלופת בגרון ולא מרפה ימים רבים אחרי הצפייה( "...תמר רותם ,הארץ).
שי לכל אישה
עלות כרטיס₪ 20 :
מופע קסמים – ניסים ונפלאות כולנו תמיד רצינו לדעת כיצד מבוצעים הקסמים שמוצגים לנגד עניינו ,המופע של הקוסם
 - VITOהתשובה רלוונטית לעניין .המופע הצבעוני משולב בקטעי הומור ובהשתתפות הקהל לכל אורכו ומיועד לכל הגילאים.
בין הקטעים המפורסמים גשם של מטריות ,הכד הקסום ,קטעי טלפתיה ועוד קסמים רבים.
אי"ה ביום רביעי כ"ב באדר א' ( )2/3/16בשעה  17:00במושב בני דרום
מחיר לילד₪ 15 :
מתאים לכל המשפחה
============================================================================
"כיף פורים" אי"ה ביום ראשון ג' באדר א' ( )13/3/16מהשעה  17:00במושב ניר גלים
בתוכנית :ניר אומן הבלונים
במופע שישאיר אתכם עם פה פעור .לא תאמינו מה אפשר לעשות עם בלונים! המופע של ניר הינו קומדיה של טעויות בבלונים
במהלכה חושף ניר יצירות אמנות מבלונים בצורה הומוריסטית ומשעשעת תוך שיתוף הילדים.
סדנאות ממיחזור לפורים ,מסכות ,כלים למשלוחי מנות ,קישוט בלונים ועוד .לגילאי  3ומעלה
עלות כרטיס  ₪ 20 :לכל ילד .למשפחה  50ש"ח .
============================================================================
ערב הומור יהודי לפורים .אי"ה במוצש"ק ב' באדר ב' ( )12/3/16בשעה  20:30בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון
יעקב פרוינד מחייך השפה העברית עם משחקי מילים ,לשון נופל על לשון ,אפוריזמים ועוד.
שאול מייזליש בסיפורים יהודיים ברוח פורימית ומבדחת.
יאיר מייזליש ושי ברק בשירים חסידיים ,שירי ארץ ישראל והכל באווירה משעשעת.
מכירת כרטיסים בתשלום במתנ"ס 088622101 :
מקומות מסומנים למקדימים.
מחיר כרטיס 30 :ש"ח
=========================================================================

