24/03/2016

ב"ה י"ד אדר ב' תשע"ו

צו
העולה ,המנחה ,השלמים וכו'.
לרוב איננו ממוקדים בפרשות הקרבנות,אולם במבט קל ניתן לראות בפרשת צו חזרה די מדויקת על שנכתב
בפרשת ויקרא .בויקרא למדנו על קרבנות העולה,המנחה,השלמים,החטאת והאשם .והנה פרשת צו פותחת שוב-
"זאת תורת העולה "..ובהמשך "וזאת תורת המנחה "...ושוב "זאת תורת החטאת "...וכך הלאה.
ההסבר הפשוט לכפילות זאת מופיע בשני פסוקים .פרשתנו פותחת במילים "צו את אהרן ואת בניו לאמר" .ואילו
פרשת ויקרא פתחה במילים "אדם כי יקריב מכם קרבן ל ה'".
לאמר -אמנם יש כאן חזרה על הקרבנות ,אולם פרשת ויקרא מדברת על הבאת הקרבן מבחינת האדם המביא,מה
עליו עשות וכו' .ואילו פרשת צו מדברת על אותם קורבנות מנקודת מבטו של הכהן המקריב .וכך ניתן לעיין
ולראות את הדגשים השונים שכותבת התורה בכל קרבן בכל פרשה.
אולם אין כאן רק רישום טכני .קרבן מלשון להקריב .אינה דומה מחשבתו ,כוונתו של הכהן המקריב להלך
מחשבתו וכוונתו של האדם המביא את הקרבן" .אדם כי יקריב מכם "..אמרה התורה .האדם בעצם מקריב את
עצמו,בהרגשה שכזו הוא ניגש לבית המקדש .כל עוד עומד האדם בפני עצמו ולא מוכן להקריב את עצמו,שום דבר
לא יתחולל.
לעומת הכהן הנמצא במקום אחר לגמרי" .זאת תורת העולה"...זהו ענינה של העולה .הכהן מביט על הקרבן,כקרבן.
מהי משמעות העולה,לאו דוקא האדם המביא.
פעמים רבות מצפים אנו מזולתנו שיראה את אשר אנחנו חווים בראיה שלנו ,לא פעם אנחנו רוטנים איך זה
שהזולת הגיב כפי שהגיב .כאן נדרשת מאתנו המחשבה וההבנה שלכל אחד מבט שלו ואל לנו לצפות להבנה זהה.
נקודת מבטו של הכהן אינה זהה לנקודת מבטו של האדם המקריב.
שבת שלום .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' שמר.
חוג תורני  -ביום שני בבית המדרש בשעה  16:45כיתות א – ב .בשעה  17:30כיתות ג – ד.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב17:00 -
.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 נעים.
צורבא מדרבנן – הלכות הפסח גם לנשים ,ברביעי ,שעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית( .בברכת הרב שלמה ע"י אופיר שירה

זמני תפילות שעון קיץ
ימי חול

שחרית :מנין א' –  5:50מנין ב' –  6:20בשני וחמישי  6:15בר"ח 6:10
בימי שישי ובערבי חג מנין ג' – 7:30
מנין ב' –  18:30בהרחבה
מנחה :מנין א' 13:20 -
מנין ב' –  21:05בהרחבה
ערבית :מנין א' 19:45 -

מנין ג' – 8:00

שבת

שחרית :מנין אשכנזי  8:30 -מנין ספרדי – 8:15

כניסת השבת18:34 :

מנחה:

א' – 13:30

ב' – 18:00
בברכה הגבאים

יציאת השבת19:34 :

בני עקיבא ונוער
מילות פרידה לסיום.
תושבים יקרים ,אתמול היה יומי האחרון בעבודתי כרכזת נוער .אני עוזבת מכיוון שאני מתחילה בהסבה מקצועית
אשר אינה מאפשרת לי להמשיך בעבודתי.
ברצוני לשתף אתכם בחוויות ,ברגשות ובתובנות שעלו בי במהלך חצי השנה האחרונה.
הגעתי לבני דרום חדורה במטרה ברורה לחשוף את עוצמות הנוער ולהוציאם אל הפועל .רק שלא חשבתי
שהמפגש איתם ייהפך במהרה להרבה יותר מ"מטרה" או עבודה .מהר מאד הם נכנסו לי ללב ופגשתי בנשמות
עמוקות ומיוחדות.
המפגש איתם איפשר לי ללמוד הרבה עליהם ובעיקר על עצמי .בין השאר למדתי שאם אתה נותן באדם אמון
מלא ואחריות הוא מסוגל להוציא מעצמו יכולות שהוא לא האמין שקיימות בו .נכון שהיו גם אתגרים ,אבל היי,
גם אנחנו המבוגרים עוברים תהליכים כל החיים!
חשוב לי ל הגיד שהנוער בבני דרום הוא נוער מדהים בכוחותיו .כולם אבל כולם בעלי הכרת הטוב (קיבלו חינוך
טוב .)..בכל פעם שנפגשים הם מודים ומעריכים ולא מקבלים דברים כמובן מאליו .
ברצוני להודות לצוות נוער -מיכל שאול ,מיכל ישעיהו ,מיכל זיו ,רחל גבאי ועמיחי שמר על ההכלה ,הליווי
האינסופי ,על החשיבה המפרה וגם על העוגות והקפה..
תודה לנחמה ברבירו ,לעופר ורד ,ראובן שור והנהלת הקהילה ,תיפי ויוני קלר ומשה פרסי על הסיוע בכל דבר.
תודה לאנשים טובים באמצע הדרך שמפאת צנעתם לא אזכיר את שמם אך הם יודעים מיהם...
תודה לכל הקהילה על ההתגייסות ,המעורבות והפרגון לאורך כל הדרך .
תודה לדניאל הקומונרית על עבודה משותפת.
אני רוצה להודות לכם ההורים ,שנתתם אמון ,תמיכה וכיוון מאחורי ולפני הקלעים.
ובעיקר תודה לילדים היקרים שלי ,הנוער היקר ,על כך שפתחתם את לבכם וקיבלתם אותי בזרועות פתוחות! אני
אוהבת אתכם מאד ומאמינה בכם בלי סוף!
בקשה אחרונה לי אליכם ,קהילת בני דרום .המשיכו לטפח את הנוער ,להשקיע ,לאהוב ולהאמין בו .זהו דור
העתיד שלנו ובסופו של דבר ההשקעה תשתלם (היא כבר משתלמת)!
בהזדמנות זו מבקשת סליחה ומחילה אם פגעתי ח"ו במישהו שלא במתכוון.
אני מעדכנת כי בחודשים האחרונים ובימים אלו צוות המתנ"ס ואני עומלים רבות על מנת למצוא מחליף איכותי
וראוי.יש כמה אופציות על הפרק .ביום ראשון צוות נוער ואני ניפגש על מנת לסכם את התקופה ולהיערך למצב
שתהיה תקופה קצרה ללא רכז נוער וכמובן שנעדכן את הנוער ואת ההורים .
ראוי לציין גם שכמובן אני ממשיכה ללוות את פרוייקט בת המצווה .
בברכת שבת שלום ושמחה אמיתית! שלכם ,אביגל שפירא.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  08:45 -תנ"כ – חנה לבל
יום שני  10:15 -הרצאה :חופים – חלק ב' מרצה :דוד אלבלדה.
כמו כן תתקיים מכירת בגדים עם צביקה במרכז היום
בין השעות9:00-12:00 :
טיול אביבי לאזור הכרמל בהדרכתו של בצלאל .בע"ה ביום ראשון ב' ניסן תשע"ו 10/4/16 ,בין השעות7:30-19:00 :
מסלול הטיול :חוף עתלית .מבצר דטורא .אנדרטת אסון הכרמל .בית אוליפנט .הגשרים התלויים בנשר
דרגת קושי  :ההליכה קלה גם בדרכים לא סלולות .נא להצטייד בארוחת בוקר וצהרים ,שתיה ונעלי הליכה
נוחות.
עלות :רגיל  .₪ 100חברי קהילה תומכת  .₪ 80אורחים (שאינם תושבי החבל) ₪ 120
ההרשמה עד לתאריך .4/4/16 :היציאה לטיול מותנית במינימום  35משתתפים.
ברצוננו להבהיר כי ניתן לבטל עד שבוע לפני הטיול ללא תשלום .פרטים והרשמה בטלפון08-8548693 :
נשמח לראותכם ! צוות העמותה

קהילה

ביום ראשון הקרוב יפורסמו בגוגל גרופ מספר קבצים להרשמה לסיורים וכן להירתמות להכנת הקידוש.
על כל העוזרות/ים תבוא הברכה.
בתודה מראש ,צוות ההיגוי :טסה ,ציפי ונחמה

ועדת חינוך
אחרי פורים שמח לכולם ותודה רבה לכל העוסקות/ים במלאכת שוק פורים המהנה והמוצלחת .יישר כוח
לדניאל והחבר'ה מבנ"ע ,לאביגל ולנוער ולמשפחות המארגנות :אלבז ,גנוסר ,דביר לירון ויאיר ,טל ,לסנר,
מור ,סלמון ,פרסי-ברנט ,קבון ושובל.

ביטחון
לאחרונה ניכרת עליה מדאיגה בפריצות לבתים ,גניבות חקלאיות(טרקטורים ,בקר) בתחומי המועצה
ובמועצות שכנות .נדרשת ערנות לכל ארוע חריג ודווח למוקד .100
בשטחי המועצה ובשכנות לנו מתבצעת פעילות מוגברת לאיתור שוהים בלתי חוקיים ,מזכיר שוב לכל
העוסקים בבניה את חשיבות העסקת עובדים בעלי היתר שהיה ועבודה כחוק.
בינואר האחרון הצטרף לצוות השיטור הקהילתי שוטר נוסף (אמנון קסאי) ובמקביל תוגבר הצוות בניידת
נוספת.
לשורות המתמי"ד הצטרפו שלשה מתנדבים נוספים מבני דרום ,נוכחותם כבר ניכרת בפעילות שבועית.
יישר כח.
תושבים שמעונינים להצטרף מוזמנים לפנות אלי או ישירות לרן מפקד המתמי"ד 0506276285 :
שבת שלום יהודה מזרחי.

תרבות
לאחר סיומה של מסיבת פורים המקסימה שהיתה לנו ,ברצוננו להודות לגיא דורון ,שהנחה את הערב
בחן רב ,לחבורת השחקנים המאד מוכשרת ,על ביצוע המערכונים ,לבני הנוער על הסרט הנחמד ,לעינת
כהן שקישטה את האולם ,ולכל מי שעזר בהגשה ובפירוק .כרגיל ,כיף לראות איזו קהילה נהדרת יש לנו!
ברכות לכל הזוכים בפרסים!
עוד לא מסדירים את הנשימה ,וכבר אנחנו נכנסים חזק להכנות לקראת יום העצמאות ,בעוד כחודש
וחצי .כמידי שנה ,חלק גדול מהציבור ,מבוגרים ,נוער וילדים ,ייקראו לדגל כדי להשתתף בהכנות לתכנית
הערב ,ולענייני לוגיסטיקה שונים .על הכל תגיע הודעה מסודרת בבוא העת ,והראשונים כבר יתבקשו
בימים הקרובים להצטרף לצוות השחקנים והזמרים ,לקראת תחילת ההסרטות וההקלטות .מקוים
לשיתוף פעולה יצירתי של כולם!
האירוע הקרוב יהיה ערב שבו יוקרן סרט תלת מימד! פרטים בקרוב!
שלכם ובשבילכם -ועדת תרבות.

מרפאה
שעות מרפאה לשבוע  27במרץ  31 -במרץ
 27\3יום א  11:00 - 8:00דר .אורלוב  +אחות מירית
 30\3יום ד  9:00 - 8:00בדיקות דם
 10:00 - 9:00אחות מירית
 13:00-15:00דר .אורלוב  +אחות מירית
 31\3יום ה  11:00 - 8:00אחות שני

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה - 10:00 .עם זהבה..
יום רביעי  - 08:15 -התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
תזכורת :אפשר להרשם לטיול לכרמל עד ל.4.4פרטים בפרסום של העמותה למען החבר הותיק.
בואו בשמחה צוות המועדון.

הודעות
יצרתי קשר עם חברת כח אדם שמוכן להביא מנקות לבתים פרטיים.
הם גם מטפלים בהסעות ובתנאיים הסוציאלים .מי שמעוניין יכול להתקשר אלי לקבל פרטים .מרים פריש
=================================================================
שעת סיפור עם נויה "סבתא אשפתא" כשראה אנטוניו הארוך ,שולית הקוסמת ,את גבירתו מצמיחה איטריות
חמות בקדרת החרס בעזרת לחש-נחש ,החליט שגם הוא יכול .יום אחד כשסבתא אשפתא נעדרה מהבית ,הוא
אומנם הפעיל את הקסם ,אך כשרה להפסיק  -לא ידע איך .את מה שקרה ביום ההוא ,תושבי אותה עירה
איטלקית לא ישכחו לעולם.
מחיר כרטיס₪ 10 :
אי"ה ביום ראשון י"ז באדר ב' ( )27/3/16בשעה  17.00במושב בן זכאילגילאי .3-6
לילד
================================================================
"למה? מה הקשר?" מופע ומפגש מחול בהנחיית הכוראוגרפיות שלומית פונדמינסקי ועינת גנץ .המפגש עוסק
בתקשורת דרך מגע ומחול ,ופונה להורים עם ילדים בגילאים ( 3-8כולל הופעה וכן הפעלה של הקהל  -הורים
וילדים  -בנושאים הללו).
אי"ה ביום שני כ"ה אדר ב' ( )4/4/16בשעה  17:00בסטודיו החדש בבני דרום (ליד אולם הספורט)
מוזמנים אמהות ואחיות בגילאי  3-8של בנות החוגים למחול ולהתעמלות קרקע והגיל הרך בהדרכת ליהי ורחל.
מחיר לכל בת 10 :ש"ח
=================================================================
עושים סדר לפני ליל הסדר ערב של חוויה מוסיקאלית ורוחנית משותפת והכנה ליל הסדר .ניגונים ישנים לצד
חדשים ,וורטים והשתתפות פעילה של הקהל .את המופע ינחה יותם סגל  ,מנהל מגמת בעלי תפילה בפתח תקוה.
יוגש יין וכיבוד! הכניסה חופשית! כל מי שעורך סדר ,משפחתי  ,קהילתי ,מוזמן
אי"ה ביום חמישי כ"ח באדר ב' ( )7/4/16בשעה  20:30בחדר אוכל דרומי בקבוצת יבנה
=================================================================
הצגה רביעית בתוכנית המנויים ה" 5-טובים השניים" – תאטרון אורנה פורת .שני משרתי הארמון ,ניטה ודידי ,אף
פעם לא מסתדרים ביניהם ומסרבים לשתף פעולה בכל דבר .הארמון לא מתפקד והמצב מחמיר עד כדי כך שהמלך
עצמו ,שאוהב את משרתיו ,הופך ממש לחולה .רק אבן טובה ומיוחדת ,שנמצאת הרחק אי שם ,יכולה להציל את
המלך  ...אי"ה ביום ראשון ב' בניסן ( )10/4/16בשעה  17:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון .לגילאי 4-9
או תוכנית מנויים כפי שפורסמה.
מחיר לכרטיס ₪ 50 :לילד  ₪ 30למבוגר
=================================================================
דמיון ומציאות ביחסי אישות עם עינת לב – מנחת קבוצות ,שיטת המודעות לפוריות ,סודות המיניות הנשית:
מיניות גברית :אז איך נפגשים? דרכים ליצירת אינטימיות מיטיבה
ההרצאות מיועדות לנשים חילוניות ודתיות .הן מכוונות בעיקר לנשים בגילאי הפוריות ,אולם גם נשים מבוגרות
יותר יהנו ויתרמו מהן .סדרה בת שלש הרצאות תתקיים במושב בני דרום בשעה 20:30
בתאריכים :א' באייר ( ,)9/5/16ח' באייר ( ,)16/5/16ט"ו באייר ()23/5/16
עלות לפגישה אחת –  ₪ 60מחיר לסדרה של  3הרצאות  ₪ 150כולל קפה ומאפה.
חידון ציונות ה .3-המועצה הציונית לישראל .חידון למשפחות בחבל יבנה .אם אתם משפחה של  3דורות,
שיודעת ציונות ,מוזמנים להתמודד ...היכונו לחידון אינטרנטי.
שלב א' :אי"ה ביום שלישי י"ט באדר ב' ( )29/3/16יפתח אתר אינטרנט ,בשעות אחר הצהרים בין השעות 16:00-
20:00
(עדיין לא סופי ,אבל תתכוננו בנתיים) הראשונים שיפתרו נכון ,יוזמנו לבנות קבוצה משפחתית ולהתמודד
כמשפחה( .סבא/סבתא ,אבא/אמא ,בן ,בת ,נכד ,נכדה ,חתן ,כלה ,דוד ,דודה)...
שלב ב' :חידון מחוזי ,יתקיים אי"ה ביום חמישי ,כ"ח באדר ב' ()7/4/16
משפחת זוכה ,תעלה לשלב הגמר שישודר ביום העצמאות בערוץ .10
ניתן לקבל פרטים אצל ,ענת יעקב .את החומר ללמוד ניתן למצוא באתר חידון הציונות www.zionyeda.co.il :

