23.10.2015

ב"ה י' חשון תשע"ה

לך לך
"לך לך...אל הארץ אשר אראך".
מכירים אנו את תכנת ה"וויז",בה מרבים אנו להשתמש בנסיעות ,מה שנקרא "מחשב מהתחלה" .התכנה מזהה קושי או שינוי
ומתכננת את נתיב הנסיעה מחדש .מה שלא משתנה הוא היעד ,רק הדרך ,המסלול משתנה.
על היעד אליו אנו חותרים אלפי שנים ,שומעים אנו בפרשה שלנו" .ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך...אל הארץ אשר אראך".
קריאה זו ,לא היתה קריאה חד פעמית לאברם .ציווי זה מהדהד אלפי שנים בחלל עולמנו היהודי .לאור קריאה זו חיים אנחנו מאז
היותנו לעם .היו תקופות שהקריאה הדהדה ופעלה כפשוטה ,אם זה בשיבת ציון מגלות בבל ואם זה בשיבת ציון האחרונה .והיו
תקופות שקריאה זו היתה רק בגדר ציפיה ותפילה ,אך ללא מימוש משמעותי .בכל מקרה היא תלויה ולאורה כולנו חיים ומחנכים את
הדורות הבאים.
אולם בכל תקופה קריאה זו לובשת ופושטת צורה ודורשת מאתנו לחשב מחדש את המסלול .היעד נשאר ,אך עלינו לחשב את
המסלול מחדש.
נראה שתקופתנו ,ובעיקר השבועות האחרונים מעוררים לכך .אינה דומה הזיקה לארץ ישראל ,אותה חווה אברם בפרשתנו לזיקה
אותה חוו אנשי העליה השניה ולזו שאנו חווים בתקופתנו.
אנשי העליה השניה מימשו את קריאת "לך לך" באופן הבסיסי והמוחלט ביותר ,ללא עוררין ושאלות.
בימינו ,למרות שפיזית הגענו אל היעד ,אנחנו עדין בדרך אליו ועלינו לחשב מחדש את הדרך .ההתמודדויות שלנו ,במציאות
הטכנולוגית ,התודעתית וכו' בה אנו חיים ,מחייבת התבוננות נוספת ,דרישה נוספת על מהי ארץ ישראל שלנו .לא מספיקה קריאה
פשוטה של "עלה נעלה" ,הקשיים שבדרך מחייבים הבנה יותר עמוקה מהי לנו ארץ זו .על מה אנחנו נלחמים ומה רוצים אויבינו
לאורך הדורות .דברים שהיו אולי ברורים לדור העליה השניה ,צריכים חידוד והעמקה בדורנו שלנו על מנת לממש את הציווי של
"לך לך".
שבת שלום.
הרב שלמה.

זמני תפילות
מנין ב' 8:30 -
מנין ב' – 17:15

בשבת "לך לך" שחרית :מנין א' 7:00 -
מנחה :מנין א' 13:30 -

במוצאי שבת "לך לך" עוברים לשעון חורף
שחרית :מנין א' – 5:45
מנין ב' –  6:20בשני וחמישי – 6:15
מנין ג'  -בימי שישי ובערבי חג – 7:30

בראש חודש6:10 -

מנחה :מנין א'13:20 -

מנין ב'– בזיתיה לפני השקיעה

ערבית :מנין א' 19:00 -

מנין ב' –  21:05בהרחבה

מנין ג' -בהרחבה בעמוד 7 -דקות לפני שקיעה

בברכה הגבאים

כניסת השבת05:38 :

יציאת השבת06:36 :

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' דוידוביץ ניצה ואייל
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:30 -
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:15לאחר תפילת ערבית(.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת צעירי.

בית כנסת נוסף

לקראת הדיון וההחלטה באסיפה

סוגיית מיקומו של בית הכנסת החדש עומדת לידון שוב.
אין בדברי כל צד הלכתי ,אלא אך ורק בפן הישובי-חברתי.
בכל השנים האחרונות נעשה מאמץ גדול לשמר בכל דרך אפשרית על איחוד הקהילה .משימה חשובה שיש לה השפעה רבה על
תחומים שונים.
מבחינת נוחיות ,נראה שיותר נוח למקם את בית הכנסת באזור ההרחבה לטובת משפחות ההרחבה .אולם משמעות הדבר היא שלא
תהיה כמעט כל נקודת השקה בין הקבוצות השונות.
כיום,למרות המנין הספרדי ,עצם עובדת היות שני בתי הכנסת בצמוד ,מאפשרת וגורמת למפגש והכרות אילו עם אילו .זו נקודת
המפגש כמעט היחידה בין שתי קבוצות המשק.
בעיני מיקום הקמת בית הכנסת החדש הינה קו פרשת מים מאד משמעותית למרקם החיים החברתיים במשק.
לכן נראה שאם נגזר עלינו להקים עוד בית כנסת ,ראוי להקימו בצמוד לבית הכנסת הנוכחי.
"יחד כולם קדושה לך ישלשו".
הרב שלמה.
חברים יקרים!
נראה בהלכה שיש להקים את בית הכנסת במקום היותר גבוה בישוב ,.יהיו שני בתי הכנסת סמוכים בראש הגבעה הנוכחית.
ראו בהלכות בית הכנסת במשנה ברורה סימן קנ.
כמו כן ,כדי לא לפצל את אוכלסיות של ההרחבה והמושב השיתופי יש חשיבות למקום מרכזי אחד לציבור כולו.
בברכה ,יהודה סרלואי.

מרפאה
להזכירכם שעות הקבלה במרפאה:
יום ראשון 09:00-08:00 :לקיחת דמים
 11:00-09:00אחות בלבד
 19:00-18:00רופא בלבד (ללא חלוקת תרופות)
יום שני:
 21:00-19:00רופא+אחות
יום שלישי 10:00-08:00 :אחות בלבד
יום רביעי 19:00-18:00 :רופא בלבד (ללא חלוקת תרופות)
 21:00-19:00רופא+אחות
יום חמישי 12:00-08:00 :לתשומת ליבכם ,קבלת קהל ביום חמישי הינה לטיפת חלב בלבד-מקרים דחופים בלבד יתקבלו בשעות
אלה.

איחולים מכל הלב
למשפ' סלמון עינת וגבי להולדת הבן
למשפחת סרלואי יהודה ונעמי להולדת הנינה
נכדה למלכיאל וחגית אילן
בת לעמיחי ושירה אילן
למשפ' וייס הרב שלמה וענת להולדת הנכד
בן להראל וענת
למשפ' כהן אלי ונירית לבת מצוה של אורי

מועדון ותיקים
יום שני –  8:15התעמלות נשים
 8:45התעמלות גברים
 10:00סיפורי בראשית" עם זהבה"
יום רביעי  8:15 -התעמלות נשים  +ארוחה קלה ויצירה
המעוניינים להצטרף לסדנת "סיפורי חיים" שתתחיל ביום שלישי  ,3.11.15בשעה ,17:30
מוזמנים ליצור קשר עם לואיז .050-3073178

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה מדרשת ח"י
יום ראשון ,ז' מרחשוון תשע"ו ( ,)25/10/15בשעה  ,8:45תנ"ך– חנה לבל
יום שני ,ח' מרחשוון תשע"ו ( ,)26/10/15בשעה  ,10:15הרצאה :מצרים הפרעונית  -יורם רוזנפלד.
נשמח לראותכם !

ועדת חינוך ונוער
שלום לכולם.
ממשיכים בשגרה -בערב שבת בשעה  21:00בבית המדרש תתקיים פעילות לנוער (שכבות ט'-י"ב) עם שלומי משען.
תודה רבה למוטי שולץ שהעביר את השיעור בשבוע שעבר.
יום הנקיון הבינלאומי -בקרוב ממש זה מגיע .הנוער יקח חלק ביום הנקיון -נשתול פרחים ,ננקה ונשפץ ספסלים.
פרטים ותאריך מדוייק יפורסם בקרוב.
שימו לב שימו לב:
הורי שכבות ז'-ט' היקרים,
בתפיסתי החינוכית אני מאמינה מאד בקשר עמכם ההורים .על כן ,אני מזמינה אתכם למפגש הורים שיתקיים במוצ"ש
פרשת חיי שרה כ"ה בחשוון ( ,)7/11בשעה  20:30במועדון לחבר.
במפגש ,בעיקר אשמע מכם וגם קצת אשמיע .נוכחותכם חשובה ביותר .בציפייה כנה לשיתוף פעולה ולנוכחות גבוהה.
שבת שלום.
אביגל -רכזת הנוער050-6382313 .

תרבות

במוצ"ש פר' וישלח ,28.11 ,בשעה  20:30באולם המסיבות ,נארח בבני-דרום את המופע "שירי אור" עם להקת שיר-
אדמה ,שכבר הופיעה אצלנו השנה ,מטעם המתנ"ס .הכניסה לתושבי המשק -ללא תשלום! שריינו את התאריך!
טיול חנוכה -בימים ד'-ה' ,כ"ז-כ"ח כסלו  ,9-10/12/2015יצא בע"ה טיול משפחות לאיזור הנגב .הלינה במדרשת
"ביחד" בירוחם ,בעלות  400-500ש"ח למשפחה (בהתאם לגדלה) ללינה בלבד .את האוכל ליום הראשון נביא מהבית ,ואת
ארוחות הערב+בוקר נאכל באכסניה (בתוספת תשלום) ,או שנתארגן לערב על -האש במרוכז .הנסיעה ברכבים פרטיים
בלבד (ללא אוטובוס) .הטיולים הרגליים מתאימים לכל המשפחה (כולל תינוקות על מנשאים) ,בדרגת קושי של השנה
שעברה .עלות הכניסה לאתרים -מרכז המבקרים המדהים במצפה רמון ,ושמורת עין עבדת -סדר גודל של  25ש"ח למבוגר,
ו 15-ש"ח לילד לכל אתר (חינם לנושאי כרטיס מטמון) .ייתכן שישולבו עוד אטרקציות ,לאחר שייסגר מסלול הטיול הסופי.
כל הטיול מותנה ,כמובן ,במזג אויר ידידותי.
איך נרשמים?!
עד ליום שלישי השבוע ,27/10 ,נשמרים עבורנו כל  28החדרים באכסניה .עליכם להיכנס להרשמה באינטרנט דרך
הקישור המצורף או ע"י סריקת הברקוד,ולציין בהרשמה את שם המשפחה ,מס' הנפשות מעל גיל שנתיים,ואם הנכם
מעוניינים בלינה.
משפחות שרוצות להגיע רק לאחד מימי הטיול (ללא לינה ,כמובן) מתבקשות להרשם וליידע
את יוני קלר.
ניתן בהרשמה להכנס לקישור המתאים ,ולראות את מצב ההרשמה עד עכשיו.
לאחר יום שלישי השבוע ,ההצטרפות תהיה רק על בסיס מקום פנוי.
שאלות ניתן להפנות לזהבית דוד ,שמארגנת את הטיול ,ועל כך תודתנו נתונה לה! אנחנו
בוועדת תרבות נשתדל לסבסד את הפעילויות המשותפות ,ככל שיישאר כסף בתקציבנו
הדל ...כל הפרטים בהמשך.
הקישור להרשמהhttp://goo.gl/forms/A39Yh9YifB :
ברקוד לסריקה להרשמה

קהילה
אסיפת חברים –תתקיים במוצ"ש במועדון לחבר  -החלטה על מיקום בית הכנסת הנוסף.
כ ל ב י ם  -רבות נכתב על כלבים חופשיים ועל כלבים מלכלכים.
בשבוע האחרון נחבלה אשה בהריון בשל כלב שלא היה קשור כראוי ,אין זה מקרה ראשון של נזק מכלבים שאינם קשורים
כראוי.
אנחנו דורשים מבעלי הכלבים לעמוד בדרישות החוק כדי שלא נגיע למצב לא נעים של תביעות נזקים בין החברים.
ק ר ט ו נ י ם – מקומם בגדרה שבמגרש החניה הצמוד לצרכניה.
לצערי מכולת האשפה המיועדת לריהוט ומוצרי חשמל ישנים וכדומה ,מלאה בקרטונים של שופרסל ופסולת בנין.
עלות פינוי המכולה על חשבון הקהילה ועולה ממון רב.
נא להקפיד ולדווח על משתמשים לא מורשים שזורקים פסולת למכולה או על חברים המפנים למכולה פסולת שאיננה
מתאימה.
ב י ט ח ו ן – החשש בציבור גדול ואפשר להבין אותו .אבל !!! למה משפחות שבאמת חוששות לשלום ילדיהם ומעירות
השכם והערב על תחנת הילדים שמלאה בבוקר בילדים ללא שמירה ,מסתפקות בהערות ב ,SMS -ווטצאפים ,מיילים,
טלפונים וכדומה ,ולא נוטלות יוזמה של תורנות הורים שחלקם נמצאים בשעות אלו בבית.
הדברים לא נכתבים בהתרסה .הנהלת הישוב ,רכז הביטחון בישוב וכל מחלקות המועצה עושים מאמצים להביא שומר,
לתגבר סיורים ,לבדוק עובדי שטחים ורק אנחנו שמדובר בילדינו מסתפקים "באמרנו לכם" ?!
ליווי לחוגים – ילדי בני דרום הקטנים המוסעים לחוגים בניר -גלים זקוקים למלווה (בתשלום).
התפקיד מתאים מאוד לפנסיונרים/ות ולנוער מעל גיל .14
שעות הליווי :יום ראשון -משעה  15:45עד שעה ,17:05
יום שני -משעה  17:45עד שעה ,19:40
יום רביעי -משעה  16:50עד שעה ,18:25
יום חמישי -משעה  15:45עד שעה .16:55
לכל המעוניין – ניתן לייצור קשר עם ראובן לפלאפון .050-5603949

נר זיכרון

אילה שלומי ז"ל  -י"א חשון תשכ"ח
יואל בנטולילה ז"ל  -י"ז חשון תשכ"ט

