10.09.2015

ב"ה כ"ז אלול תשע"ה

נצבים
"תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק".
משפט זה המצוטט מהגמרא במסכת ראש השנה ,מהווה את הבסיס לתקיעת השופר ,מרכזו של ראש השנה.
אולם יודעים כולנו ,שהאיל אינו העיקר.
העיקר בסיפור העקדה היא אותה מסירות עצומה של אברהם ,אותו ציות לצו האלוקי ,מתוך ביטול מוחלט של רצונותיך האישיים.
אנו תוקעים ומבקשים מהקב"ה שיזכור לנו את מסירות נפשו של אברהם ומתוך כך ניזכה גם אנו לרחמים.
אך האיל בא אחרי הכל ,האיל הינו שולי בענין העקדה.
אולם ,אולי זו בדיוק הכונה בזכרון העקדה.
מה הכונה שהקב"ה יזכור לנו את מסירות נפשו של אברהם הרי אברהם מסר את נפשו ,עשה את שעשה ,מהי הזכות שלנו בדבר?
אנו מבקשים בתקיעת שופר -כשם שאותה עקדה ,אותה מסירות עצומה הסתימה בכך שהקב"ה ציוה להקריב את האיל ,כך מבקשים
אנו מבורא עולם ,שכל עקדה שנצטרך לעקוד בשנה הבאה עלינו לטובה ,תסתיים באיל הבא במקום העקדה.
אנו מצידנו ,מוכנים להתמסר כשם שהתמסר אברהם אבינו ,ואכן ,ברגעים מיוחדים ,ידענו כולנו ,כציבור או כבודדים ,להתמסר עד כדי
מסירות הנפש.
אם זה במלחמות ואם זה בעמידה מול עקרונות שדרשו מאיתנו עקדה.
אך תוקעים אנו בשופר של איל ,כדי שבכל מציאות שתעמוד בפנינו ,יימצא אותו האיל שבא במקום עקדתו של יצחק .נאחל ונקוה,
שנדע לעקוד את רצונותינו במקום שנצטרך ,נצמח לאנשים גדולים ויחד עם זאת שנזכה לאיל.
שבת שלום ושנה מבורכת ושמחה.
שלמה.
---------------------- ----------------------------- --------------------- ------------------------------------------------------תזכורת לראש השנה.
*נוהגים לעשות התרת נדרים בתפילת שחרית של ערב ראש השנה ,כדי להכנס לשנה החדשה ללא מחויבויות קודמות.
ניתן לומר התרת נדרים עד ערב יום כיפור.
אשה שלא עשתה התרת נדרים יכלה למנות את בעלה להתיר נדריה ואז יכוון ויאמר בלשון רבים.
*הגברים מקפידים לטבול במקוה ערב החג.
*בהדלקת נרות תברך"-להדליק נר של יום טוב" וכן "שהחיינו"( .יש להשאיר נר נשמה וממנו להדליק את נרות היום השני).
בערב החג השני מברכת כנ"ל כולל "שהחיינו" .נהגו ללבוש בגד חדש או להניח פרי חדש ולכוון עליו
"הסימנים"-אוכלם לאחר בציעת הפת.
יברך "עץ" על התמר שהוא הקודם וכך פתר את כל מיני העץ.
יש לברך ,לאכל מעט ורק אז לומר"-יהי רצון"...
*שופר-גם נשים קבלו על עצמן שמיעת שופר למרות היותה מצות עשה שהזמן גרמה.
מי שאינו יכל לשמוע את כל התקיעות יכל להסתפק ב 30-הראשונות שלפני תפילת עמידה.
אין לדבר מהברכה הראשונה ועד התקיעה האחרונה.
*הכנה-אין לעשות כל פעולת הכנה ביום הראשון ליום השני ,כולל שטיפת כלים ,חימום האכל וכדו'.
*צום גדליה-מחייב את כולם מלבד-חולים ,אשה מעוברת ומניקה .אולם היוצא לעבודה אינו פטור מן הצום.
רעיונות לסעודות החג.
סעודות החג מרובות ואנו מחפשים לגוונן .יחד עם זאת זו מסגרת משפחתית חשובה.
ניתן להעלות שאלות שונות במסגרת המשפחתית וכך לעורר למחשבה.
"מה היה לך טוב במיוחד השנה"?
"מה היית רוצה לעשות אחרת בשנה הבאה"?
"מה היה לנו טוב ומיוחד מבחינה משפחתית ,ולהפך-מה היה פחות טוב"?
כל אחד מבני המשפחה מברך את כל המשפחה.
כל אחד מברך כל אחד מבני המשפחה.
"הייתי רוצה לבקש ממך סליחה בגלל ש"...
כמו"כ ,מסכת ראש השנה מכילה  4פרקי משנה ,ניתן בכל סעודה ללמוד מפרק אחד משנה או יותר.
שנה טובה.
שלמה

כניסת השבת18:31 :
כניסת החג18:28 :

יציאת השבת19:28 :
יציאת החג19:24 :

זמני תפילות
א' דר"ה – יום שני
מנחה – 18:40
ערבית – 19:10
שחרית – 8:00
תקיעות שופר ומוסף  -בהמשך לשחרית ללא הפסקה
מנחה – 18:00
תשליך יש לאמר עד השקיעה 18:48 -
שירים ודברי תורה עם הרב ,בדשא שע"י אולם מסיבות 18:15 -
ב' דר"ה – יום שלישי
הדלקת נרות אחרי – 19:25
ערבית – 19:10
שחרית – 8:00
תקיעות שופר ומוסף  -בהמשך לשחרית ללא הפסקה
מנחה – 18:00
ערבית במוצאי החג – 19:24
המניין הספרדי
זמני מנחה וערבית  -באותם זמנים של המניין האשכנזי.
שחרית  -יש להתעדכן ע"י גבאי המניין.
צום גדליה – יום רביעי
תחילת הצום בעלות השחר – 4:53
סליחות – 5:45
שחרית – בסיום הסליחות
מנחה – 18:00
ערבית – 19:04
סיום הצום – 19:07

שיעורי תורה ופעילויות דת
מקווה לגברים
בערב ר"ה המקוה יהיה פתוח לגברים בין 14:30 – 11:30
(בבקשה לדייק בשעת הסיום ,עלינו להחליף את המים לאחר מכן)
אזכרה לנפטרים
האזכרה תתקיים ביום שני ח' תשרי()21/9
בשעה  17:00יציאה מתחנת האוטובוס
בברכת שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה ,הגבאים.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------השבת ,השבת לפני ראש השנה ,נשים ונערות קוראות תהילים במועדון לחבר בשעה .17:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------צורבא מדרבנן  -הלימוד יתחדש לאחר חגי תשרי
בברכה :שם-טוב אילן
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------פרשת שבוע לילדי גן  -ג' בבית משפחת פליישמן.

מרפאה
ימים ושעות קבלת קהל בתקופת החגים
 ,13/09כ"ט תשרי -ערב ר"ה ,קבלת קהל אחות,ללא לקיחת דמים10:00-08:00 ,
 14-15/09א'-ב' תשרי-ראש השנה ,המרפאה סגורה.
 16/09ג' תשרי – קבלת קהל כרגיל  21:00-18:00רופאה 21:00-19:00 ,אחות.
 17/09ד' תשרי -טיפת חלב כרגיל 12:00-08:00
 20/09ז' תשרי – קבלת קהל כרגיל 0900-0800 ,לקיחת דמים (לתשומת ליבכם לקיחת דמים עד השעה  09:00בלבד עפ"י
הרישום במרפאה 11:00-09:00 ).אחות.
 21/09ח' תשרי – קבלת קהל כרגיל  21:00-18:00רופאה 21:00-19:00 ,אחות.
-22/09-23/09ערב יוה"כ ,יום כיפור-המרפאה סגורה.
 24/09י"א תשרי -טיפת חלב כרגיל 12:00-08:00
 27/09י"ד תשרי-ערב סוכות ,קבלת קהל אחות ,ללא לקיחת דמים10:00-08:00 ,
 28/09ט"ו תשרי-חג סוכות ,המרפאה סגורה.
 29/09ט"ז תשרי-חוה"מ סוכות ,קבלת קהל אחות ,ללא לקיחת דמים 10:00-08:00
 30/09-01/10י"ז-י"ח תשרי-חוה"מ סוכות ,המרפאה סגורה
 04/10כ"א תשרי-ערב שמחת תורה ,אחות בלבד ,ללא לקיחת דמים .10:00-08:00
 05/10כ"ב תשרי-שמחת תורה המרפאה סגורה.
בברכת מועדים לשמחה ושנה טובה ,שני.

איחולים מכל הלב
לחנה בר חיים להולדת הנכד נדב ,בן לערן ורונית.
לדליה ועוז צעירי לנישואי ניצן חי עם לימור.

מועדון ותיקים
יום רביעי ג' תשרי  .16.9.15שעה  8.15:התעמלות נשים.
 9.00:שיחה עם מיכאל לנגלבן .ארוחה קלה ויצירה.
צוות המועדון מאחל לכם שנת בריאות ,שנת עשיה ,שנת שלום ושנת אחוה

קהילה
פינוי זבל – בתקופת החגים יש עליה בכמות הזבל המפונה מהבתים .החגים שנופלים באמצע השבוע מקשים על פינוי מוגבר
מהישוב.
המועצה הציעה לנו להציב מכולות אשפה גדולות .בשל הבעייתיות עם מכולות אלו החלטנו להסתדר לבד ולהוסיף בכל שכונה
פחים נוספים שלנו לתקופת החגים.
כמו כן ניתן ורצוי להשתמש גם בפחים של שכנים שנוסעים לחגים.
אני מבקש לא למלא את הפחים בכמות שלא מאפשרת לסגור את המכסה כראוי וכרגיל לשמור על הנקיון.
ליווי לניהול קהילה – המועצה החליטה למנות לכל ישוב מקשרת לניהול הקהילה ברבע מישרה .לבני דרום מונתה אביגל
שפירא שגם תרכז את הנוער בחצי משרה (ראו הודעה בו .חינוך) .אנחנו מאחלים לה ולנו הצלחה.
תשתיות הרחבה ב' – נערך סיור עם ראש המועצה "משה ליבר" בהרחבה ב' .בסיור הוצגה הבעייתיות בהשלמת הכביש
והמדרכות בין הבתים באזורים בהם לא הושלמה בניית הבתים.
סוכם על דעת המשתתפים בסיור שמינהלת ההקמה תסלול תשתיות זמניות (אספלט מקורצף) שיאפשר תנועה סבירה בין
הבתים בסיועה תקציב מהמועצה.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
מידע לנרשמים לחוגי מדרשת ח"י:
החוגים יתקיימו באולם החדש והמרווח שבמרכז היום.
אופן הרישום :טלפונית למזכירות העמותה בטלפון. 08-8548693 :
תשלומים :חיוב על פי השתתפות במפגשים .עלות כל מפגש –  ₪ 40בלבד.
הנחות :שני חוגים –  10%הנחה לחוג שני .שלושה חוגים –  20%הנחה לחוג השלישי.
אופן החיוב :בסוף חודש ,כל משתתף בחוג יקבל חשבון ובו פירוט החוגים והמפגשים בהם השתתף .או לחלופין ניתן לשלם כל
מפגש.
דרכי תשלום :מזומן ,צ'ק ,או כרטיס אשראי.
חוגי בוקר:
תנ"כ – חנה לבל
השנה – "יוצאים למסע בתרי-עשר" .ימי ראשון בשעה .8:45
החל מ -כ"ח תשרי תשע"ו 11/10/15-
חוגי אחה"צ:
"ארץ ישראל" -בהנחייתו של אלידע בר-שאול – מרצה ,מדריך טיולים,חוקר והסטוריון של עם ישראל וארצו ,ומוציא ספרים
בנושא.
סוחף בסיפוריו ,מתבל בהומור ,ומעביר הרבה ידע לשומעיו.
סדרה בת  8מפגשים ששניים מתוכם סיורים .ימי שני אחת לחודש בשעה18:00-19:30 :
תאריך פתיחה. 12/10/15 :
"חוויה מהסרטים" –
בהנחייתה של ענת שפרן אור – מרצה לקולנוע וספרות.
סדרת הרצאות חוויתית זו תציע התבוננות מעמיקה בסרטים מרגשים ואנושיים בדיון ברלוונטיות שלהם לחיים שלנו.
סדרה בת  4מפגשים -ימי שלישי בשעה 17:00-18:30
תאריך פתיחה.20/10/15 :
"אמנות" – ממשיכים עם מיודענו ד"ר אפי זיו .מרצה בכיר וכותב ספרים בנושא אמנות.
והפעם" :המיתולוגיה היוונית בראי האמנות"
סדרה בת  8מפגשים .ימי ראשון אחת לחודש .בין השעות17:00-18:30 :
תאריך פתיחה.1/11/15 :
בנוסף ,יתקיימו מס' הרצאות בנושאים מגוונים.
פרטים והרשמה בטלפון08-8548693 :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------חוג טאי צ'י במושב בית גמליאל
מתקיים בימי רביעי בין השעות10:15-11:15 :
במועדון הגדול של בית גמליאל
הגעה עצמית
לפרטים נא ליצור קשר עם רבקה הופמן
בטלפון050-6360043 :
קיום החוג מותנה במספר המשתתפים

תרבות
ערב נשים לחודש תשרי ,יתקיים ביום חמישי,ד' בתשרי ,17/9 ,בבית משפ' זיו מיכל בשעה ,20.30
בערב יתקיים שיעור מפי הרבנית ד"ר חנה פרידמן בנושא ":על הינדיק וחרבות שבורות,עיון בשני סיפורי ר' נחמן לקראת יום
הכיפורים".
בואו בשמחה .כיבוד חלבי יתקבל בשמחה

ועדת חינוך
החל מספטמבר החלה עבודתה של רכזת נוער בבני דרום  ,אביגל שפירא .
צוות נוער ניפגש עם אביגל וניר (מנהל מחלקת הנוער של המתנ"ס ) ואנו מאחלים לה הצלחה רבה.
עדיין לא אוישה משרת קומונרית /קומונר לבני עקיבא ונשמח אם תעשו מאמץ להפיץ את הצורך ולהציע מועמדים .
בכל בקשה ,שאלה  ,מחשבה  -ניתן לפנות אל אחד מצוות נוער המתחדש :
מיכל ישעיהו ,רחל גבאי ,מיכל זיו ,עמיחי שמר ומיכל בן-זאב שאול
והנה כמה מילים מפי אביגל :
שמי אביגל שפירא ,ובימים אלו נכנסתי לתפקיד המשמעותי -רכזת נוער בבני דרום.
אני רואה זכות גדולה ללוות את ילדיכם בתקופה כה משמעותית בחייהם .
בשבוע האחרון נפגשתי עם צוות הנוער (צוות איכפתי ,מעורב ,ומלא ברצון לעשיה משמעותית ומגיעה להם תודה והערכה גדולה על
כך).
בשבועות הקרובים אפגש עם הנוער להיכרות ראשונית עפ"י השכבות השונות ובסיום פעילות שיא מלהיבה לכולם (תאריכים ושעות
אפרסם בהמשך).
אני מאמינה מאד בעבודה משותפת עם הורים ,וזקוקה למעורבותכם ולכן אני רואה חשיבות גדולה לקיים מפגש הורים (תאריך
אפרסם בהמשך) .לשמוע מכם מהן הציפיות שלכם מרכז הנוער ,מהם הצרכים של ילדיכם ועוד .
נוכחותכם חשובה ביותר!
אני מאחלת לכולנו שנה טובה ,מלאה בהצלחות ושיתוף פעולה!
בציפייה כבר להתחיל...
שלכם :אביגל
מספר פלאפון לכל פניה0506382313 -

מועצה איזורית חבל יבנה
מעון וצהרון.
לפני שבוע וחצי פתחנו את שנת הלימודים במסגרות הגיל הרך ,במעון ובצהרון בישוב .הילדים החלו להסתגל לצוות ,לחברים ולסדר
היום.
נותרו מספר מקומות במסגרות ,המעוניינים ניתן ליצור קשר עם מזכירות המתנ"ס "08-8622101
חיה שרעבי מנהלת הגיל הרך.
מועצת חבל יבנה פותחת קורס חובשים בשיתוף איחוד הצלה
איחוד הצלה צפוי לפתוח בקרוב קורס חובשים במועצת חבל יבנה במטרה לצרף מתנדבים חדשים בגזרת המועצה .בימים אלה
מתקיימת הרשמה של מועמדים פוטנציאליים .ראש המועצה ,משה ליבר מברך על המהלך וקורא לתושבים מתאימים להצטרף
למערך המתנדבים החדש" :המשתתפי ם בקורס יהוו תוספת כוח משמעותית להצלת חיים בגזרתנו ,ויפעלו בעיקר ביישובי המועצה,
ביבנה ויישובי גדרות" .עוד מוסיף ליבר כי "כחלק מהפקת לקחים ממבצע צוק איתן ,אנו רואים חשיבות עליונה להקמת מערך
מתנדבים שיפעל מתוך המועצה עבור התושבים .אין ספק שלקיחת חלק במערך המתנדבים מעמיד אתגרים רבים ,אך גם כולל בחובו
את הסיפוק שבמתן עזרה לזולת ובהצלת חיים".
כאשר המתנדבים יסיימו את קורס חובשים הם יהפכו לכונני רפואת חירום ,ויצוידו בתיקי עזרה ראשונה מתקדמים הכוללים את כל
הציוד הרפואי הקיים באמבולנס בכך כל אחד מהם יהיה זמין להצלת חיים בכל זמן ומקום .ממועצת חבל יבנה נמסר כי תנאי הסף
כוללים :גילאי  21ומעלה (נשים וגברים) ,בעלי רכב צמוד וראיון התאמה .לפרטים נוספים והרשמה כנסו לאתר
המועצהwww.hevel-yavne.org.il :
איכות הסביבה.
המועצה הגיעה לשלב האחרון ביישום הסכם ת.מ.י.ר .בימים אלה מהנדסי המועצה עושים הכנות אחרונות לקראת שיפור עמדות
המחזור המרכזיות במועצה .כל שנותר בשלב הבא הוא להוסיף ביישובים את המיכלים לאיסוף מתכות.
על מנת לעודד את ביצוע ההפרדה ,תחולק בקרוב לתושבים ער כה המכילה תיק רב פעמי בצבע כתום ,מגנט למקרר ופלייר הכולל
הסבר על שיטת ההפרדה.
בנוסף ,יש לציין כי בכוונתנו לצאת במיזם ניקיון יישובי כחלק מהפעילות ב'-יום הניקיון הבינלאומי' ,אשר יתקיים בע"ה ב-ל' תשרי
תשע"ו ( .)13.10.15נשמח לקבל רעיונות והארות בכל הקשור לשמירה על הסביבה וקידום פרויקטים הקשורים לסביבה.
בהזדמנות זו נאחל שנה טובה בסביבה נקייה לכל תושבי המועצה.
משה פרץ -יו"ר ועדת איכות הסביבה.
גדי סימון -רכז איכות הסביבה במועצה.
נייד0506998373 :

מיילh_y-gadi@013net.net :

ועדת קליטה
ברוכים הבאים למשפ טולדנו ,ג'רמי וג'ואנה וילדיהם איתמר (בכיתה א) .דוד ויאיר (בני  .)4מאחלים לכם קליטה נעימה וטובה.

הודעות
מרכז הרצוג שנה טובה נפתחת בלימוד .הצטרפו אלינו לערב הלימוד המסורתי שלנו "בין כסה לעשור"
והפעם – רינו צרור ,ד"ר מיכה גודמן וד"ר גילי זיוון

נר זיכרון

איצי רפאלי ז"ל  -ב' תשרי תשל"ג

