16.10.2015

ב"ה ג' חשון תשע"ו

נח
"ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר"
לכאורה אחרי המבול ניתנת לנו הבטחה אלוקית-מה שהיה לא יהיה .ואם כך אנחנו יכולים להרגיש בטוחים בעולמנו .החשש של
החרבת עולם אינה קיימת יותר .אך באותה מידה ברור לכולנו שהמציאות לא תהיה טובה באופן תמידי .מה יהיה הפתרון מעתה?
נראה שהאחריות מוטלת יותר ויותר על האדם.
נח נוטע כרם כמעין מקבילה לנטיעתו של הקב"ה בגן עדן .הקב"ה מצוה על נח ובניו לפרות ולרבות ולא רק מברך כפי שעשה
בתחילת הבריאה.
לאחר עשרה דורות שלא הטיבו עם העולם בוחר הקב"ה באברהם ומצווה עליו לצאת וללכת לארץ כנען.
במילים אחרות המציאות תפעל בהתאם לעשיית האדם ולא מהריסת העולם ע"י המבול .הקב"ה הטיל את אחריות העולם על כתפי בני
האדם .אנחנו יכולים לקיים עולם נפלא והרמוני ויכולים במו מעשנו להחריב עולם .במסגרת הסדר האלוקי מצווה הקב"ה את אברהם
"לך לך ...אל הארץ אשר אראך" .מעתה יכולים בני האדם לקבל את הסדר האלוקי החדש ולפעול לפיו או להתכחש אליו ולרצות
לנהל את העולם אחרת.
לא לחינם נטוש הויכוח של ימים אלה סביב הר הבית ,למרות שמבחינה מעשית אין כל שינוי במקום זה .ברוח הדברים נראה
שהויכוח הוא מי יקבע את הסדר .האם ההבטחה האלוקית לאבותינו וממילא כל אומה על מקומה ועינינה ,או שהדברים ייקבעו לפי
דעות ואמונות אחרות.
בפרק פג' בתהילים אותו מרבים לקרא בימים אלה ,לאור המצב ,אומר דוד המלך" -עליך ברית יכרותו" .המאבק אינו מאבק
טריטוריאלי ,אלא מאבק אמוני .באותו עולם מתחדש ,בו נמסרת האחריות לבני האדם ,יכולים לקבל את הסדר האלוקי ויכולים
להתכחש לו.
וככל שאנו נאמין ששותפים אנחנו באותו סדר אלוקי ,כן נוכל לעמוד ולהיות איתנים וזוכים לסיעתא דשמיא.
בשורות טובות ושבת שלום.
הרב שלמה.

זמני תפילות
שבוע אחרון של שעון קיץ.

שחרית ב' 6:35

שחרית א' 06:00

שיעורי תורה ופעילויות דת
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:15לאחר תפילת ערבית(,
הלימוד יועבר ע"י הרב אופיר שירה.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת שובל.
פרשת שבוע  -לילדי גן -ג' אצל משפ' נעים.
שיעור בתנ"ך עם הרב  -חוזר למסלולו הקבוע בימי שני לאחר תפילת ערבית בבית המדרש.

כניסת השבת05:45 :

יציאת השבת:
06:44

בני עקיבא ונוער
שלום וברכה,
א .היכונו היכונו ,יום הנקיון הבינלאומי מתקרב בצעדי ענק וגם הנוער לוקח חלק פעיל (פרטים בהמשך השבוע).
ב .יישר כח למדריכי וחניכי בנ"ע ולנוער על ההקפות השניות המרגשות ,וכן להורים שהגיעו לתמוך.
תודה ליוני קלר ,ראובן שור ועופר ורד על כל הסיוע .בשנה הבאה מצפים לראות את כל הקהילה!
ג .בערב שבת ממשיכים במסורת  -השבתפרשת נח ,פעילות ערב שבת לשכבות ט'-י"ב ,בשעה  21:00עם מוטי שולץ בבית המדרש
כוווולם מגיעים.
תודה רבה ליאיר דביר שהעביר בשבת שעברה שיחה מצוינת! וכן תודה למתנדבים שכבר נכנסו לרשימה.
אנחנו זקוקים לעוד מתנדבים.
למעוניינים ,נא ליצור קשר עם רעות דיאור  0558859658או לאביגל שפירא .0506382313
שתהיה שבת שקטה ומלאה בנחת.
כאן בשבילכם,
אביגל שפירא -רכזת הנוער.

מועדון ותיקים
יום שני  -ו' חשון ( - )19.10.15התעמלות נשים בשעה  ,08:15התעמלות גברים בשעה  ,08:45ארוחה קלה ויצירה.
יום רביעי – ח' חשון ( - )21.10.15התעמלות נשים ויצירה בשעה .08:15
ניתן עדיין להרשם אצל לואיז ( )050-3073178לסדנת "סיפור חיים"  ,שתתחיל ב ,3.11.15-בשעה  17.30במועדון לחבר.
באו בשמחה
צוות המועדון

מועצה איזורית חבל יבנה
תושבים יקרים,
ימים לא קלים עוברים על תושבי המדינה כאשר פיגוע רודף פיגוע ומערער את תחושת הביטחון של אזרחיה.
ברצוני לחזק תחילה את כוחות הביטחון ולהביע את תודתי והערכתי הרבה לעבודת הקודש אותה הם מבצעים בימים מתוחים אלו.
בשל המצב הביטחוני ,מועצה אזורית חבל יבנה נערכת ופועלת על מנת להגן על תושביה ולהעניק להם תחושת ביטחון מרבית .לשם
כך ,התחלנו ביישום המהלכים הבאים:
 .1סיורים במוסדות חינוך :בשעות הפעילות של מוסדות החינוך יערכו גורמי הביטחון מטעם המועצה סיורים שוטפים
ומוגברים.
 .2הצבת מאבטחים :המועצה תציב מאבטחים ברחבי אשכולות הגנים ביישובים במטרה להגביר את הביטחון.
 .3פיקוח על אתרי בנייה :יערכו סיורים מוגברים באתרי הבנייה ותוגבר אכיפת דרישות החוק בכל הקשור להצגת אישורי
שהייה ורישום מסודר של הפועלים.
אני פונה אל התושבים לגלות ערנות לכל אדם או רכב חשודים ובמקרה שכזה לפנות מידית לאחד מבעלי התפקידים הבאים:
שלמה לחר ,אחראי בטיחות ובטחון050-7313186 :
דוד אנגל ,קב"ט המועצה050-5203085 :
רן פריינטה ,מפקד יחידת המתמיד050-6276285 :
יגאל גדקר ,שיטור קהילתי050-6273713 :
"חזק ונתחזק בעד עמינו" (שמואל ב' ,י')
בברכה :ראש המועצה משה ליבר

קהילה
לקראת יום הניקיון הבינלאומי
קהלת רבה ,ז " :ויקח ה' אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" (בראשית ב'" .)15 ,בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את
האדם הראשון ,נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ,ואמר לו :ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן ,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי.
תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי  ,שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך" .
כחלק מהמאמץ לשיפור איכות החיים והסביבה ביישובי המועצה ועל מנת שנתקן ולא נקלקל ,אנחנו יוצאים בכמה יוזמות סביבתיות.
 .1מבצע ניקיון יישובי :בתאריך י"ד חשוון תשע"ו ( ,)27.10.15יתארגן כל ישוב למבצע ניקיון יישובי ,לאחר שיוגדרו מקומות
הטעונים שיפור וניקיון .בחלק מהיישובים ישפצו בני הנער את המועדונים וסביבתם ,כך שנרגיש יותר נעים ,יותר נח ויותר יפה.
 . 2מיזם נאמני ניקיון :בניגוד למבצע הניקיון היישובי שהוא חד פעמי ,ברצוננו לגייס תושבים שחשוב להם שמקום מגוריהם יראה
נקי ונעים ,ומוכנים לקחת על עצמם אחריות על מקום מסוים או אפילו נקודה מסוימת ולדאוג שיהיו תמיד נקיים ויפים .המאמץ
לשמירה על מקום נקי לאורך השנה ,מחייב מאמץ של דקות ספורות במהלך השבוע ,והשינוי במראה המקום הופך למשמעותי ביותר.
לצ ורך כך יתלו כרזות מאירות עיניים בישובים ,בהם יימצאו אנשים שאכפת להם ויתנדבו לשמירה על נקודה החשובה להם במיוחד.
 . 3שדרוג המחזור ,עמדות האיסוף ביישובי המועצה :במסגרת ההסכם עליו חתמנו לאחרונה (הסכם תמיר) נייעל את איסוף האריזות
ונוסיף עמדות מחזור במקומות שנידרש לכך .כמו כן ,ננצל הזדמנות זאת לשדרג את עמדות המחזור המרכזיות ביישובי המועצה.
המטרה היא שבכל ישוב תהיה עמדה מרכזית מסודרת ,מגודרת ונקייה .מהנדסי המועצה עובדים על עיצוב נאה ויעיל של עמדות
המיחזור המרכזיות ביישובים השונים .בשבועות הקרובים יבוצע השדרוג.
א לו הנושאים בהם נעסוק בתקופה הקרובה .בהמשך מחכה לנו "חודש ירוק" ,במהלך חודש שבט ופעילויות נוספות לשיפור איכות
החיים והסביבה.
גדי סימון -רכז סביבה וקיימות
משה פרץ -יו"ר ועדה לאיכות הסביבה
רכזי איכות הסביבה בישובים.

ביטחון
ביום שלישי התקיימה פגישה בה נכחו חברי צוות הביטחון הישובי ,קב"ט המועצה ,ומפקד מתמי"ד חבל יבנה.
נושאים שהועלו:
אבטחת מוסדות ציבור ,בדגש על גני הילדים.
נושאי נשק ושילובם.
יצירת מנגנון הפעלה מהירה במידה וחלילה מתרחש אירוע.
התנהגות תושבים.
החלטות /עדכונים/הנחיות להמשך:
*החל ממחר ואילך תוצב אבטחה באשכול הגנים.
*נוכחות ניידת בשעות היציאה והחזרה לבתי הספר תימשך ככל שיידרש.
*תגבור נושאי הנשק המורשים ("מפעל ראוי") מתוך השיתוף -בדגש על כאלה שעובדים בבני דרום.
*שאר האוחזים בנשק פרטי כחוק מתבקשים לשאת אותו ככל שיידרש.
*אוחזי הנשק כחוק מתבקשים לעדכן אותי כדי שנוכל לרתום גם אותם לעיבוי האבטחה והתגובה.
*במהלך הימים הקרובים יפנה מקסים בוזגלו לכל מורשי נשיאת הנשק בבני דרום ,כדי לרתום אותם לעיבוי מערך האבטחה
והתגובה במקרה של אירוע-מצפים לשיתוף פעולה.
* בהמשך נפרסם נוהל שתכליתו יצירת מנגנון תגובה מיידי שיתבסס על אותם אלה שנמצאים רוב שעות היום בבני דרום.
*מפקד המתמי"ד בוחן אפשרות להכשרה מזורזת לשורות המתמי"ד במידה ותהיה היענות.
*כולנו נדרשים לערנות גבוהה,להמשיך לדווח על כל ארוע חריג ,לנהוג באחריות בשימוש בשלל אמצעי העברת המידע.
אני מודה לחברי צוות הביטחון על ההירתמות.
יום טוב ושקט,
מזרחי יהודה.

הודעות
ורדה הקוסמטיקאית תגיע בעזרת ה' ביום רביעי בתאריך  21.10.15ניתן ליצור איתה קשר בפלפון 0504546322
=====================================================
"הטיש בשלשה"  -משה להב ("הטיש הגדול") ,ג'קי לוי וקובי אריאלי
אי"ה ביום רביעי ,כ"ט בחשוון תשע"ו ( ,)11/11/15תחילת מופע20:30 :
מחיר כרטיס ₪ 20 :הזמנת כרטיסים בתשלום 08-8622101
==================================================
"פעלולים מעולם אחר" -חוויה בלתי נשכחת לכל הגילאים לכבוד החנוכה,
יתקיים אי"ה ביום שלישי ,ה' בכסלו ( ,)17/11/15במושב בית גמליאל במועדון.
לגילאי  5ומעלה .עלות ₪ 20 :לילד  ₪ 50למשפחה
========================================================
שעת סיפור עם הגר חופש " -הבית של יעל"
אי"ה ביום ראשון ,י' בכסלו ( ,)22/11/15שעה  17.00בבן זכאי
עלות כרטיס₪ 10:
לגילאי 3-7
===============================================
כנס מחול לנשים בשיתוף "אמונה"  -אירוע סיום עם "אם ובתה" דין דין אביב ועליזה אביב
יתקיים אי"ה ביום רביעי ,י"ג בחשוון (,)25/11/15
פרטים בהמשך – שריינו את היום.
"אור" -מופע שירים ושיח עם להקת "שיר אדמה"  -בשירי "אור" הכי יפים בזמר העברי
יתקיים אי"ה במוצש"ק פרשת "וישלח" ,ט"ז בכסלו ( ,)28/11/15בשעה  20:30במועדון בבני דרום.
יוגש כיבוד קל!
עלות כרטיס₪ 20 :

תרבות

