10/12/2015

ב"ה כ"ח כסלו תשע"ו

מקץ
נר שבת ונר חנוכה.
בכל שבת אנו מדליקים נרות סמוך לכניסת השבת ,אך שבת חנוכה מפגישה אותנו עם שתי הדלקות.
ישנם כמה הבדלים הלכתיים בין שני נרות אלה.
את נרות השבת מדליקה עפ"ר אם הבית לעומת נרות חנוכה אותם מדליק עפ"ר-אב הבית.
את נרות השבת מדליקים אנו בתוך הבית ,במקום בו נאכל את סעודות השבת לעומת נרות חנוכה אותם
נדליק כלפי חוץ או בכלל מחוץ לבית ,בכניסה.
בגמרא במסכת שבת ,יש דיון על מקרה בו יש לאדם רק אפשרות אחת-או נרות שבת או נרות חנוכה-
שבת כג' עמוד ב'"-אמר רבא פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה ,נר ביתו עדיף" .לרבא בגמרא פשוט שנרות
השבת קודמים .אך בכך תתכן מציאות בה אותה משפחה לא תדליק בכלל נרות חנוכה באותה שנה? אך
אעפ"כ אומר רבא שברור לו -נרות השבת קודמים.
נראה שהציר המחבר את ההלכות ברור ומשקף הנחיה עקרונית ופשוטה .נרות השבת מסמלים את תוך
בית ,את התוכן ,החינוך ,האוירה שנמצאת בבית .לכן האמא ,עיקרו של הבית ,היא זו שתדליק נרות אלה.
לכן נדליק נרות אלה במקום בו נמצאת ההתרחשות המשפחתית המרכזית .וברור שנר שבת עדיף על פני
נר חנוכה .פנים הבית קודם לחוץ ,ואולי יותר מכך -הנחת הנרות כלפי חוץ מבקשת להקרין את פנים
הבית כלפי רשות הרבים .לכן קודמים נרות השבת ,המייצגים את בנין תוכן הבית לנרות חנוכה ,כאומרים
לבני הבית-קודם יש לבנות את התוכן ומתוך כך להקרינו כלפי חוץ .חנוכה ,מלשון חינוך .וחינוך ביסודו
הוא הוצאת הכוחות הגנוזים באדם ,הבאתם לידי ביטוי.
בערב שבת זה ,כשנדליק את נרות השבת ואת נרות החנוכה ,יהיו אלה רגעי מחשבה לכולנו על העולם
הפנים-ביתי לעומת החיצוניות הקיימת בחיינו משפחתנו.
שבת שלום וחנוכה שמח
הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' אלבז.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:30 -
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 סלמון.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.

איחולים מכל הלב
לבר המצווה ניר
להורים נורית ויאיר בר עזר,
לסבתא ברכה רוטשטיין
ולסבא מנחם רוטשטיין .

כניסת השבת16:14 :

למשפחת גולי שני ואיתמר
להולדת הבן.

יציאת השבת17:17 :

בני עקיבא ונוער
שלום וברכה,
קצת מהנעשה בימים אלו-
בשבוע החולף רכשנו ציוד למועדון הנוער ואנחנו בעיצומו של העיצוב .שוב תודה לכל מי שתרם ציוד.המועדון פתוח כל חמישי ומוצ"ש בין השעות  19:30והלאה.
קורס מד"צים לשכבות ח' וט' -בשעה טובה נפתחה ההרשמה לקורס המד"צים .בכדי שאתם ההוריםוילדיכם תוכלו להבין בדיוק מה זה הקורס הזה ומה חשיבותו ,הוחלט לקיים מפגש הורים וילדים ביום
רביעי הבא ( ,)16/12בשעה  19:30בחדר החוגים ,יחד עם מעביר הקורס שיסביר על הקורס ויענה על
שאלות .אנא עשו מאמץ להגיע גם עם הילדים.
במוצ"ש הקרוב נצא להופעה של "התקווה  "6בגבעת וושינגטון .לכל מי שנרשם-ההסעה תצא מהתחנהבהרחבה ב .19:15נא להגיע בזמן!
ביום שני הקרוב ,נר אחרון ב' בטבת ( ,)14/12תתקיים פעילות כיפית לשכבות י-יב ב"פיינטבול ישראל".למעוניינים -יש להירשם באתר המתנ"ס .עלות השתתפות  ,₪ 60מהרו להירשם .יציאה ב 10:15חזרה
משוערת .15:00
פעולת חב"ב בשעה  20:00במועדון הנוער .תודה רבה ליעקב קליינמן שהתנדב להעביר בשבת שעברה.פנייה לכל בני ובנות הנוער משכבות ח'-יב' .מי מכם אשר מנגן על כלי נגינה/כותב ומלחין/שר ומעונייןלהצטרף להרכב מוסיקלי חדש ורציני שיהיה מורכב מכם הנוער ,בליווי מקצועי יוצר מוכשר מוזמן ליצור
איתי קשר בהקדם.
שבת שלום וחנוכה שמח!
אביגל
=============================================================
השבוע היתה תהלוכה לכבוד חנוכה ,בתהלוכה השתתפו החניכים ,הגרעינרים ,המדריכים ,הנוער וגם
המבוגרים.
שבט הרא"ה עשו מדורה ופעילות מיוחדת לכבוד חנוכה.
המדריכים של שבט ציון ,יצאו לסמינריון הדרכה בכפר מימון ושבט מורשה יוצאים בע"ה למסע מיוחד
לשבט החדש שיתקיים בבקעה.
חג אורים שמח – הקומונרית דניאל

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום שני  10:00 -אקטואליה – יורם גולני.
=========================================================
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 :

מרפאה
למבוטחי שרותי בריאות כללית שלום,
בשעה טובה ,שני יוצאת לחופשת לידה-בתקופה זו תחליף אותה האחות מירית קרייצר.
שעות המרפאה:
יום א' בין השעות  - 11:00 - 8:00בדיקות דם ,אחות ,דר' אורלוב ( רק מגיל  14ומעלה).
יום ב' בין השעות  21:00 - 18:00רופאה דר' אלטה בבושקין (ללא אחות).
יום ג' בין השעות  – 11:00 - 8:00אחות.
יום ד' בין השעות  21:00 - 18:00דר' אלטה בבושקין (אחות מ.)21:00 - 19:00 -
טיפת חלב  -במרפאת ניר גלים ,טלפון .08-8510020
בתקופה זאת אין אחות כוננית!!
אנחנו מזכירים לאן לפנות כשהמרפאה סגורה:
 )1אפשר לפנות למרפאה של דר' בבושקין במרפאה ברובע י"ג ,רחוב דוד המלך ,20
טלפון לקביעת תור.08-8621400-
 )2בערב משעה  ,19:00אפשר לפנות למוקד הכללית  ,*2700ניתוב שיחות  ,5לאחות שתדריך אתכם
לאן לפנות .במידה ויש צורך לפנות למיון ,האחות תשלח את ההפניה אליהם.
 )3ניתן לפנות ל"-טרם" -ברחוב חנה סנש  ,1אשדוד .שם מבצעים-בדיקות דם ,משטח גרון ,צילומים,
תפירות ,א.ק.ג.
 )4במצב חירום ניתן לפנות ישירות למ.ד.א  101 -או לאיחוד הצלה .1221-
לטפסי  ,17אפשר לפנות למרפאה ברובע ג' ,למספר טלפון  ,08-8519400שלוחה  ,1ולבקש לפקסס את
הטופס  17למקום הבדיקה.
חשוב למסור מספר זהות ,סוג בדיקה ,קוד בדיקה ,ומקום הבדיקה.
***תזכורת ***:
הנכם מתבקשים להירשם מראש לבדיקות דם בימי ראשון ולתורים לרופאה,
נא לא להוסיף את שמכם לאחר שהרשימה התמלאה.
מי שלא נרשם  -יתקבל במקרים דחופים או על בסיס תור פנוי.
במקרים דחופים  -יש אפשרות לעשות בדיקות דם גם ביום ג' ,בשעה .8:00
מאחלים בריאות טובה לכולם ,צוות המרפאה.

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים – 9:45 ,שיחה עם חגית ריטרמן ,ארוחה
קלה ויצירה.
יום רביעי  - 08:15 -התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
בשעה  ,10.00בניר גלים ,מגוון המלצות בריאות יומיות להתמודדות עם בעיות מפרקים והתנהלות נכונה
בהדרכת הפיזיוטרפיסטית לילך ארז
וארוחת בריאות קלה .המעוניינים להשתתף נא לפנות ללואיז עד יום שני.
בואו בשמחה ,צוות המועדון

הודעות
מופע מחווה לאריק איינשטיין האב הרוחני של הרוק הישראלי.
אבשלום | עטור מצחך | שביר | למה לי לקחת ללב סוס עץ | קח לך אישה | סע לאט | אמא שלי ועוד..
את המופע מבצעת להקת "הטרנזיסטור" ,הרכב חדש בניהולו המוסיקלי של משה לוי מבכירי המפיקים
המוסיקאליים בישראל,
אהרל'ה סייקס שירה וגיטרה אקוסטית | אבי חן שירה וגיטרה אקוסטית | ארז זינגר גיטרה חשמלית וקולות |
נועם לונדון גיטרה בס | אייל קוחל תופים | משה לוי קלידים ,אקורדיון ,גיטרה חשמלית וקולות |
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
===============================================================
"ניידת החלומות" פעילות משפחתית חוייתית ומרתקת של "ערוץ מאיר" לילדים אצלנו בחבל יבנה.
ביום רביעי ,ד' בטבת ( ,)16/12/15בשעה  17:00בבני דרום לגילאי  4ומעלה.
מחיר כרטיס ₪20 :לילד ₪ 50 ,למשפחה.
===============================================================
שעת סיפור עם גלית שמר " -שרשרת המעשים הטובים"
אי"ה ביום ראשון ,ט"ו בטבת ( ,)27/12/15בשעה  17.00בכרם ביבנה.
לגילאי  ,3-7מחיר לכרטיס ₪ 10:לילד.
===============================================================
"טופלה טוטוריטו"
מחזמר יהודי לכל המשפחה-
הפקה :צבי להט ומאיה פוגל  /מוסיקה :רוני וייס  /כתיבה ועיבוד :מנחם גולן  6 /שחקנים.
מחזמר עפ"י סיפורו של שלום עליכם "האולר".
טופלה הוא ילד כבד פה ,שאינו יכול לבטא את האות "ק" ומחליף אותה באות "ט" ולכן חבריו מלגלגים ונטפלים
אליו ללא הרף......
אי"ה ביום שני ,ט"ז בטבת ( ,)28/12/15בשעה  17:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
לגילאי  ,4-104עלות כרטיס  ₪ 15 :לכל אחד ,כרטיס חמישי למשפחה חינם.
================================================================
מפרקים בריאים עד גיל  120לגילאי +50
אי"ה ביום רביעי ,ד' בטבת ( ,)16.12.15בשעה  10:00במועדון בניר גלים.
מגוון המלצות בריאות יומיות להתמודדות עם בעיות מפרקים ולהתנהלות נכונה.
בהדרכת לילך ארז – פיזיוטרפיסטית מוסמכת .תוגש ארוחת בוקר קלה ובריאה.
מיועד לכל מי שבבית וגם מי שרוצה הפסקה מהעבודה.
הכניסה חופשית!
================================================================
אירוע לציון עשרה בטבת.
ניפגש עם פרופ' חנה יבלונקה ,חוקרת השואה והחברה הישראלית להרצאה בנושא :ניצולי השואה – לא מה
שחשבתם.
ביום ג' י' טבת ( 20:00 )22/12/15במרכז הרצוג.
צוות מרכז הרצוג
" א נ ש י ם ט ו ב י ם ב א מ צ ע ה ד ר ך " . . .ערב הוקרה למתנדבים
הנכם מוזמנים לערב חשיפה לתחום ההתנדבות במועצה ,שיתקיים אי"ה ביום שלישי ,י"ז בטבת (,)29.12.15
בשעה  ,18:00באולם האירועים בקבוצת יבנה .תצא הסעה מהישובים.
בתוכנית - :מפגש חברים וכיבוד קל .
 טקס הענקת תעודות הוקרה למתנדבים  -במעמד ראש המועצה מר משה ליבר. הופעה של הסטנדאפיסטית יעל קפיטולניק.נשמח לראותכם ,צוות המח' לשירותים חברתיים ,שולמית אנגל  -רכזת מתנדבים.
לפרטים ולהרשמה יש לפנות ללילך  08-8622104או לשולמית 050-7341428

