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ב"ה כ"ו שבט תשע"ו

משפטים
"וכי יגח..שלם ישלם".
בפרשתנו נמצא פרטים רבים הנוגעים להתנהלות החיים היום יומיים .במבט כולל ניתן לראות שהמגמה הכללית הינה-האחריות
מוטלת על האדם .האדם אחראי על שורו שלא ינגח,הוא אחראי על האש שהדליק ,על הבור שחפר במקום לא ראוי ועוד .או במילים
פשוטות של הגמרא"-אדם מועד לעולם".
תחושת האחריות אמורה ללוות את האדם לכל אורך הדרך,נכונות להשקיע מאמצים על מנת לשמור,חשיבה מתוך אחריות לכך
שדברים רעים לא יקרו וכו'.
אם ניבחן את אורחות חיינו כיום,נראה שאין הדברים כך .אנו חיים תחת עומס של חוקים,הנחיות ואזהרות ובכך נראה לנו שאין זו
אחריותינו .כאשר קוראת תקלה כל שהיא,מיד יורד חוק המגביל,האוסר .וכל זאת על מנת שיהיה תרוץ מוכן במקרה שיקרה משהו.
גלגול האחריות הוא שם המשחק .ברגע שנכתבה ההוראה הרי שכותב ההוראה מרגיש עצמו משוחרר ממנה וכל האחריות סרה ממנו.
גישה זו של הסרת האחריות אינה רק בתחומי היום יום ,אלא גם בתחומים האמוניים שלנו .האמירה של "כל עכבא לטובה",יש בה
אמנם אמירה אמונתית גדולה ,אולם לא פעם משמשת היא כאמירה המסירה אחריות.
אמנם בורא עולם משגיח ומנחה אותנו בדרך בה נלך ,אולם "צימצם" הקב"ה את נוכחותו והשאיר לנו את האחריות על מה שקורה
איתנו.
חשבונו של מקום,אכן קיים,אולם אין זה מסיר את האחריות של האדם לכל מה שקורה איתו .רוח האחריות אינה נוכחת בכל כוחה
בחיינו,בעוד שפרשתנו קוראת לכל אחד ליטול אחריות על חפציו,מעשיו וכו'.
שבת שלום .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' ב 13:15-בבית משפ' בניה אלעד ואריאלה.
חוג תורני  -ביום שני בבית המדרש בשעה  16:45כיתות א – ב .בשעה  17:30כיתות ג – ד.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:00 -
נשים ונערות קוראות תהילים  -השבת מברכים חודש אדר א' ,בבית שאול מרים ,בשעה 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 רוזן.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.

זמני תפילות
מתקיים בהצלחה מניין נוסף לשחרית בימי החול א'-ה' בשעה .08:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------השבת – פרשת משפטים בננו אמיר יעלה אי"ה לתורה .כל הציבור מוזמן להשתתף עמנו בתפילות בבית הכנסת המרכזי.
ישראל וזהבית דוד
בשבת תרומה נחגוג בר מצווה לאלשיך איתם בבית הכנסת .התפילה בשחרית תהיה בנוסח ספרדי.

כניסת השבת16:55 :

יציאת השבת17:57 :

ועדת חינוך
נוער
שלום לכולם ,מהנעשה בשטח:
במוצ"ש שעבר התקיימה שיחה לנוער עם נדב רייכמן (שהעביר שיחה גם להורים) .בשיחה שמענו סיפור אישי מפי בחור בן 19שעבר תהליך גמילה מאלכוהול וסמים .הסיפור נגע בנק' המתארות מצב של חיים נורמטיביים כמו הדרכה בבני עקיבא ,למידה
לבגרויות לצד חיים עם שתיית אלכוהול וכד' .הוא תאר כיצד הדברים התחילו "רק" משתיית בירות ,קצת נרגילה וסיגריות ומשם
הדברים התגלגלו .הנוער העלה שאלות חשובות ונגענו יחד בדילמות חברתיות הקשורות בנושא הנ"ל.
מעריכה מאד את הנוכחות הגבוהה של הנוער ,המעידה על איכפתיות ומעורבות.
שכבה ח' הגרעינרים והמדריכים ממשיכים בכל הכח בהפקת פרוייקט בת המצווה .השבוע נוציא פרסום לקהילה עם רשימת צרכיםאותם נשמח לקבל בעזרת הקהילה.
 בשבועות האחרונים ,במסגרת 'החודש הירוק' נוער בני דרום צילמו במסגרת תחרות תמונות המתארות איכות הסביבה ,קיימותומחזור .רוצים שהם ינצחו בתחרות נושאת הפרסים? הצביעו להם!
נשמח אם תכנסו לפייסבוק של המועצה ותעשו לנו לייק!! התחרות תיסגר ביום ראשון
שימו לב שאתם עושים לייק לנוער בני דרום (תגללו עד שתראו את התמונות של בני דרום) ולא ליישוב אחר
תודה לאמא של דניאל שהעבירה ביום חמישי שיחה לחב"ב בנושא יום גוש קטיף.פעולת חב"ב תתקיים בשעה  20:15במועדון .תודה לציונה קניג יאיר שהתנדבה בשבוע שעבר.במוצ"ש המועדון ייפתח בשעה .20:00שבת של שלום אביגל

בני עקיבא
ה' עמכם!
השבוע מבשר הגיע להעביר סדנא ראשונה למדריכים כחלק ממהלך של סדנאות הדרכה עבור הצוות.
כמו כן ,יצאנו ביום ראשון  70חניכים ומדריכים מהסניף לנטיעות ,יחד עם עוד  3,100חניכים מהמחוז ו 27,000מכל הארץ.
צחקנו ,נהנו ,למדנו על "אני והמשפחה" (הנושא השנתי של בני עקיבא השנה הוא בעצם כמו שהיה בחודש ארגון ..מתחיל ב"אני"
"אני והמשפחה" "אני והתנועה" ו"אני והעם"
כל הנושאים מתחלקים לפי תקופות בשנה ,וכרגע אנחנו בשלב של "אני והמשפחה") בנוסף למדנו על יום גוש קטיף.
כל הכבוד לכליל נעים שזכתה בתעודת מדרך מצטיין!!
וכל הכבוד לענבל ישעיהו שזכתה בתעודת חניך מצטיין!!
בעקבות המזג אוויר נדחה הפעילות לשבוע הקרוב ,ושבט מעפילים יתחילו בעז"ה ביום שני את הפרוייקט בר המצווה עם פעילות
מטורפת שאותה ארגנו צוות ההורים והמדריכים יחד.
מפקד מדריכים השבת בשעה  ,14:15ומפקד רגיל בשעה .14:45
תזכורת -הפגישה הראשונה תתקיים של המ"מים תתקיים ב 25/2וחובה על כל צוות ההדרכה והגרעין להגיע לפגישה.
אופיר שהוא רכז הגרעינים מטעם בני עקיבא של כל המחוז יפגש במוצש עם הגרעין כדי לקדם ולעזור בעניין הפרוייקט החברתי.
שבת שלום,
מחכים ומצפים לכם ,צוות ההדרכה ודניאל!

איחולים מכל הלב
לז'וז'ו ולואיז לוי להולדת הנכד,בן לירון ודניס.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"בתינו הומים מתינוקות" ,השבח לאל ,ואנחנו רוצים להודות ללירון דביר ,האחת והיחידה על ארגון מופלא של ארוחות ליולדות
ולמשפחתן .וכמובן -לכל הבשלנים/יות והאופים/ות ולכל המברכים/ות .תודה!זה היה מחמם את הלב ומשמח את הנשמה...
בברכה ,ארז גולי,אייל סלמון,אורי שובל,אלון לסנר ורמה פלק וב"ב

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
 17:00הרצאה :אין לי ארץ אחרת נוף ומקום באמנות הישראלית
יום ראשון  08:45 -תנ"כ – חנה לבל.
מרצה :דוד אבגי ,הסטוריון אומנות ,מרצה ואוצר במוזיאון ישראל.
יום שני  10:15 -הרצאה :חופים – חלק א' מרצה :דוד אלבלדה
בברכת חורף בריא ונעים !צוות העמותה.

מועצה איזורית חבל יבנה
! נותנים במה לעסקים בחבל יבנה
אם אתם תושבי חבל יבנה ומנהלים עסק בתוך אחד מיישובי המועצה – אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפרויקט עסקים חדש
שיפורסם בגיליון 'מקצות החבל' (ייצא לאור בפסח) .שלחו לנו תמונה של העסק ,מנהליו או עובדיו ותשובות לשאלות הבאות ואתם
בפנים:
 .1שם העסק:
בעלים:
.2
 .3היישוב בו ממוקם העסק:
 .4במה אתם מתמחים \ מה המוצרים שהעסק מציע?
 .5הייחודיות שלכם?
' .6אני מאמין' שלכם כבעלי עסק:
 .7מסר לתושבי חבל יבנה:
שימו לב:
א .אורך הטקסטים לא יעלה על  100מילים (לכל עסק)
ב .מועד אחרון לשליחת טקסים ותמונות – יום שני י"ג אדר א.22.02.16 ,
הקפידו לשלוח תמונה באיכות גבוהה
ג.
ד .חומרים למיילitzhak@a-blumberg.com :
יצחק משיח ,בלומברג תקשורת  -דוברות מועצת חבל יבנה

תרבות
ערב חורף – "בואו נשיר ונכיר"
במוצ"ש פר' תצוה ,20.2 ,בשעה  20:30במועדון לחבר,
מרקים טעימים | שירים שמחממים את הגרון | קטעי וידאו קצרים שבהם נכיר את המשפחות החדשות שהצטרפו אלינו בשנתיים
האחרונות!
דרושים מתנדבים\ות ,להכנת סיר מרק ,פרווה או חלבי.
מי שמוכן להכין ,מתבקש לפנות או לשלוח מסרון לאורית רב-אחא ,טל'.058-4005154 :
בתכנית השבת הבאה ,שבת הקיימות ,שבה תתארח בבני דרום חדוה אריאל ,יש כמה שינויים :בליל שבת ,בשעה  20:30במועדון
לחבר ,תתקיים שיחה עם חדוה למבוגרים והנוער ,בנושא" :הצופן האקולוגי במקרא" (או אם תרצו" ,החיים בזבל" .)...בשבת בבוקר
לא תתקיים השיחה לנוער ,ובשעות הצהרים יתקיימו שני סיורים עם חדוה ,שאליהם מוזמנים גם בני נוער (ילדים קטנים עלולים
להפריע) :בשעה  14:00לאחר מנחה גדולה ,וסיור נוסף (זהה לראשון) בשעה  17:10לאחר מנחה קטנה .לשני הסיורים נפגש
בגרנוליט.

מרפאה
ביום ראשון  07/02/2016יהיו בדיקות דם כרגיל
שבוע לאחר מכן ,בדיקות דם יהיו רק בימי שלישי ,באופן קבוע .ולא ביום ראשון.

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה – 10:00 .שיחה עם זהבה על סיפורי עגנון.
יום רביעי  - 08:15 -התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
חברות וחברים מתבקשים למסור ללואיז .עד .10.2.16שיר ישראלי שמזכיר חוויה מהתנועה או מהילדות כפי שהוסבר בדף שחולק.
בואו בשמחה צוות המועדון.

קהילה
תזכורת :חשוב שכולם יענו על השאלון שנשלח במייל ע"י ועדת חינוך .לוועדה חשוב לדעת מה רצון התושבים כ ו ל ם.
לחברים המבוגרים חולק השאלון לתיבות הדואר .אנא ענו במהרה.
הגינה הקהילתית התחילה בהצלחה ובהשתתפות רבה .תודה למתנדבות ותודה מיוחדת לעוז צעירי על הכשרת השטח עם
הטרקטור והכלים של "גידולי שדה בני דרום"

הודעות
השבת פרשת משפטים נחגוג אי"ה בר מצוה לבננו אמיר .אם החלטתם לסוע ובאפשרותכם לארח זוג /זוגות בביתכם(ללא
תודה רבה ,ישראל וזהבית 0547792647
ילדים) נשמח לשמוע.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------תושבים יקרים .אי"ה בשבת פרשת תרומה ( 12לפברואר( נחגוג שבת בר מצווה לבנינו איתם נ"י.נשמח לעזרה בהלנת אורחינו.
תודה רבה ,משפחת אלשיך.אביטל 0506784100 -אייל0505741230 -
לכבוד יום האשה הבינלאומית בית ספר "מזמור" בשיתוף המתנ"ס והמועצה נקיים תוכנית מיוחדת ליום האשה הבינלאומי
אי"ה ביום שלישי כ"א באדר א' ( )1/3/16בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון
 19:45ברכות ,מופע פתיחה מוסיקלי עם הזמרת רחל רבקה.
 19:00התכנסות ,ארוחת ערב קלה
הצגה "שייכת"  -ההצגה' היא מסמך בימתי שלופת בגרון ולא מרפה ימים רבים אחרי הצפייה( "...תמר רותם ,הארץ).
שיחה עם יהודית הרמן גיבורת הסיפור בהצגה.
לסיום:
שי לכל אשה
מחיר כניסה₪ 20:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אזכרה לינון דנינו ז"ל
תערך ביום שני כ"ט בשבט בשעה  16:00בבית העלמין .לאחר מכן שיעור לזכרו בבית דינה דנינו.
המשפחה.

דני אברהמס ז"ל  -כ"ח שבט תש"ס

נר זיכרון

ינון דנינו ז"ל  -כ"ט שבט תשנ"ב

