31/12/2015

ב"ה י"ט טבת תשע"ו

שמות
לא שינו שמם ,לשונם ולבושם.
עם ישראל ,המתחיל את ימי שיעבוד מצרים בפרשתנו ,חי בתנאים קשים מנשוא .רק המחשבה על השלכת הילדים ליאור
למלתעות התנינים-מזעזעת את עמקי הנפש .פחד תמידי ,חוסר תקוה מוחלט .ובתוך כל זאת ,על סמך פסוקים מתארים
חז"ל את התאור על מציאות חייהם של בני ישראל  -שלא שינו את שמם ,לשונם ולבושם.
שלושה דברים חיצוניים ,כל כך לא משמעותיים .מה משנה מה אני לובש ,כיצד אני מדבר ואיך קוראים לי? ובכלל מנין הכח
לשמור על ערכים אלה בתוך המצוקה הנוראית?
אם נתבונן על יהודים שחיו לאורך הדורות בגלויות השונות בחו"ל ,נראה שבשלושה דברים אלה חל השינוי הבולט מתוך
מגמה שלא לבלוט אלא אדרבא ,להיות חלק מהציבור הכללי בו הם היו (חלק מהלבוש של הציבור הנקרא חרדי ,נובע מתוך
לבוש שהיה נהוג באירופה של אז) .וכך שמות הילדים הנולדים וכמובן שפת המקום המחייבת כיום להקים אולפנים ללימוד
השפה העברית.
סביר להניח שעם ישראל במצרים ידע את השפה המצרית וכו' .אולם בדברי חז"ל טמון עיקרון מעבר לפרטים שנימנו.
כל הדברים שמנו חז"ל ,הינם חיצוניים ודווקא בהיבט חיצוני זה יש הצהרה על כוונתו ועמדתו של האדם.
אין זה משנה אם עם ישראל ידע מצרית או לא ,אלא השאלה היא מהי התודעה בה אני חי .לחיות בתחומים אלה מתוך
תודעה יהודית ,מתוך תחושת השתיי כות לאומית ,את זה רצו חז"ל ללמדנו .צורת לבושנו ,שפתנו וכו' היום אינם רק ענין
של נוחות ,אלא הרבה פעמים הבעת הזדהות כזו או אחרת.
עם ישראל במצרים שמר על הזדהות עם המשמעות של היותו עם ישראל במלוא מובן המילה .דווקא ההיבטים החיצוניים
לכאורה ,מעידים על עולמו הפנימי של האדם.
שבת שלום ,הרב שלמה

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' דוד מלכה ואורי.
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 הרב וייס.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.
החוג התורני לכיתות א'-ב' יפתח בע"ה ביום שני הקרוב בבית המדרש בשעה .16:45
לכיתות ג'-ד' בשעה .17:30
החודש הראשון יהיה ללא עלות מצד ההורים ,החל מהחודש השני ייגבה סכום של  50ש"ח לחודש.
שבת שלום ישראל נעים

בתי כנסת
אירועים במניין המזרחי
בשבתות בהם יתקיימו אירועים מרובי משתתפים במניין המזרחי ,יעבור המניין המזרחי להתפלל בבית הכנסת ובבית
המדרש יערך מניין אשכנזי.
כל חבר יוכל לבחור היכן להתפלל והמקומות הקבועים לא יהיו תקפים בשבתות אלו.
הסדר זה יחול כבר בשבת הבאה שבת וארא בבר מצווה של שקד צבי.
הרב ,הגבאים והנהלת הקהילה.

כניסת השבת16:24 :

יציאת השבת17:28 :

נוער
שלום לכולם,
פעולת חב"ב תתקיים השבת בבית המדרש ולא במועדון ,בשעה  .19:45תודה לברוך נוסבוים שהתנדב בשבת שעברה.
החודש הירוק ייפתח בקרוב ושכבות ז'-ט' ישתתפו בפעילות צילום מיוחדת .הילדים יצלמו תמונות הקשורות לחיי הסביבה
והמושב ויפיקו לוחות שנה עם התמונות שהם בעצמם צילמו.
מתוכננת בע"ה שבת אירוח של "קו לחיים" .הנוער ייקח אחריות על ארגון השבת .נפרסם פרטים בהמשך.
"ראשון במועדון"  -ביום ראשון ייפתח מועדון הנוער לטובת לימודים .ז"א שכולם מגיעים עם ספרי לימוד/מחברות/חומר
למבחן ויושבים וחורשים יחד .הטלויזיה סגורה גם הפלייסטיישן .קפה ומאפה עליי.
הזדמנות אחרונה לנוער משכבות ח'-יב' להצטרף להרכב המוסיקלי שאוטוטו נפתח..
שבת מנוחה ,אתכם ובשבילכם -אביגל

ועדת חינוך
שעת סיפור לילדי הגן:
ביום חמישי הקרוב כ"ו טבת ( ,)7.1בשעה  17.30תתקיים שעת סיפור לגילאי הגן:
ילדי גן ורד -עם מירב להמן בחדר האוכל.
ילדי גן שושן -עם דודי סיני בחדר חוגים .
*אנא הביאו צבעים/טושים וכלי כתיבה .
*הקפידו לשלוח את ילדיכם המתאימים לגיל זה בלבד..
בברכה  ,צוות גיל הרך  -וועדת חינוך .
======================================================================
הרצאה בנושא :מאפייני סיכון בגיל ההתבגרות
הורי הנוער מוזמנים במוצ"ש פרשת בא ,להרצאה העוסקת בסוגיות הסיכון שעימם מתמודדים ונחשפים בני הנוער שלנו,
בדגש על שימוש והתנסות בחומרים משני מצב תודעה (סמים ואלכוהול).
ההרצאה מספקת מידע עדכני "מהשטח" על תופעות סיכון אצל ילדנו ,וכן על היקף התופעה והשפעותיה .נחשף למידע על
השפה של המשתמשים וכן סוגי ההתנסויות הקיימים אצל בני הנוער .ובעיקר נקבל כלים מעשיים לזיהוי מצבי הסיכון
ודרכים יעילות להתמודדות .
את ההרצאה יעביר נדב רייכמן  -קצין ביקור סדיר ומנהל היחידה לטיפול בנוער בסיכון במועצה אזורית הר חברון אשר
מלווה ומטפל בבני נוער בסיכון מזה כעשור.
בברכה :אביגל וצוות נוער
שריינו את המועד!
====================================================================
ממשיכים עם מבצע משלוח מנות!
 10ש"ח ותזכו לקיים משלוח מנות  +צדקה  +מתנות לאביונים  +עזרה לזולת  +תמיכה בחקר מחלת דושן  +לשמח את
הזולת!
ניתן לתרום דרך וועדת חינוך ו ....אצל אלה במשרד .תרומות יתקבלו עד יום ראשון כ"ט טבת .10.1.16

בני עקיבא
ה' עמכם !
השבת מפקד מדריכים בשעה  ,14:15ומפקד רגיל בשעה .14:45
השבוע עשינו קפה דילמה עם כל הסניף על עשרה בטבת..
בנוסף ,שבט נבטים יצאו לחלק ברחבי המושב פתקי "שבת שלום-והרני מקבל על עצמי מצוות ואהבת לרעך כמוך" בעקבות
עשרה בטבת...
ביום חמישי התחלנו מהלך שבו כל יום חמישי הסניף יהיה פתוח משעה  ,16:00אפשר לבוא לעשות שיעורים וגם סתם
להנות בסניף..
אני מזכירה ,להרשם לנטיעות ההרשמה נסגרת השבוע !!
הנטיעות יתקיימו בעז"ה בט"ו בשבט בחולות ניצנים ..פרטים נוספים יגיעו בהמשך...
שבת שלום צוות ההדרכה ודניאל

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  08:45 -תנ"כ – חנה לבל.
יום שני  10:15הרצאה" :אקטואליה"  /יורם גולני
יום שלישי  17:00חוג "חוויה מהסרטים" עם ענת שפרן-אור "המסע כחשבון נפש ותיקון" (שימו לב הנושא
שונה) .גיבורי הסרטים עוזבים את ביתם ויוצאים למסע פיזי שהוא בעיקר מסע של תובנות לגבי חייהם ,יחסיהם
עם הסביבה והאפשרות לתיקון.
יום רביעי  -תתקיים מכירת תכשיטים עם שולמית מתוצרת דנון ,תכשיטי גולדפילד ,ותכשיטים תוצרת צ'כיה
במחירים מצויינים ,החל מ .₪ 10 -המכירה תתקיים במבנה מרכז היום בין השעות.9:00-12:30:
מתארגנת קבוצה לחוג "רקמת עמים" בהנחיית מיכל אבישר הכהן .רקמת עמים שונות ומגוונות יחד עם רקע
הסטורי ואנתרפולוגי .המפגש יתקיים אחת לשבועיים במושב בני דרום
משך כל מפגש –  3שעות פרטים והרשמה אצל מלכה אלון בטלפון 050-5785423 :הגעה למפגש – באופן עצמאי.

קהילה
פרסומים בדפון.
בדפון יתפרסמו רק כתבות/הודעות עם שם הכותב/שולח .כתבות ידיעות אנונימיות לא יודפסו.
אני מתנצל לפני מי שכתב לי פעמיים הודעת תודה למארגני הטיול הנפלא שנערך בחנוכה ולא ציין את שמו.
עורך הדפון -ראובן שור.
======================================================================
גינה קהילתית.
המועצה מקדמת פרוייקט של גינות קהילתיות בישובים בהם כל משפחה תקבל שטח קטן לגידול ירקות ,תבלינים וכדומה
ותהיה מקום מפגש לכל האוכלוסיה מכל הגילים.
המועצה תדריך ,תתמוך ,תלווה ותסייעה נותר רק למצוא מתנדב שיקח על עצמו את הפרוייקט.
ממתין למתנדבים .ראובן שור

מרפאה
שעות מרפאה לשבוע הקרוב – 3-7/01/16
יום א'  - 03/01/16 -ללא רופאה 9:00 - 8:00 .בדיקות דם
 11:00 - 9:00אחות
יום ג'  12:00 - 8:00 - 05/01/16 -רופאה (מגיל  – )14ד"ר אורלוב
 11:00 - 8:00אחות
יום ד'  21:00 - 19:00 - 06/01/16 -אחות
יום ה'  12:00 - 8:00 - 07/01/16 -רופא מחליף.

מועדון ותיקים
יום שני -08:15 -התעמלות נשים -08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה.
" -10:00בנים בספר בראשית" עם זהבה ,יצירה.
יום רביעי -08:15 -התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.

הודעות
לתשומת לבך:
דבר דואר רשום אשר לא ידרש תוך  14ימי עבודה ממסירת הודעה הראשונה,
יחזור לשולח.
בתודה ,אלה ,משרד בני דרום.

=================================================================
בשבת פרשת וארא (,)9.1.16נחגוג אי"ה בר מצוה לבננו שקד.נודה לכל מי שיוכל לעזור בדירה/חדר לאורחינו.
שי ורותי צבי
לכל אוהבי השירה והזמר העברי!
בכל יום רביעי ,בין השעות  20:15עד  ,22:30מתאספים לשיר בחבורת זמר ,במועדון שבמושב בני ראם .
החבורה שרה שירים ישראליים ,ומבקשת לצרף לשורותיה עוד זמרים וזמרות לכל הקולות תתקבל בברכה "תגבורת"...
חסרות במיוחד נשים השרות סופראן .אך גם אלט וגברים (טנור ובאס) ,יתקבלו בשמחה!
האוירה נעימה ,והאוכלוסייה היא מאנשי משואות יצחק ,עין צורים ,מרכז שפירא ,גני טל וחפץ חיים( .למרבה הפלא,
ממושב בני ראם אין אף משתתף)?!...
אני הייתי במפגש אחד לניסיון ,והיה מאד נחמד .אוירה טובה ואנשים נחמדים .עלות חודשית  100ש"ח.
שבת שלום עליזה צעירי 054-6470463
מי שמעוניין בפרטים נוספים אשמח למסור.
"כך היינו 65-שנות תקומה והתיישבות".
סיפורם של  11ניצולי שואה ו 2-בנות הדור השני מקבוצת התאטרון של מועדון "עמך" רחובות.
המופע מיועד לנוער מכתה ט' ומעלה ועד הגיל השלישי.....אי"ה ביום רביעי כ"ה בטבת ( )6/1/16בשעה  18:00בהיכל
לתלמידים כניסה חופשית
התרבות בגבעת וושינגטון .מחיר כרטיס₪ 10 :
==================================================================
פתיחת החודש הירוק
אי"ה ביום שלישי ב' בשבט ( ,)12/1/16בשעה  17:00בחדר האוכל בבני דרום
בתוכנית :סדנאות יצירות ירוקות .סחיטת פירות עצמית.
"דוקטור מולקולה שומר על הסביבה"
הצגה אקולוגית מדליקה .ד"ר מולקולה ,המדען המבולבל ,נרתם לשמירה על כדור הארץ .הוא עורך תחרויות מיחזור ,נלחם
בחומרים בלתי מתכלים ,עושה שימוש חוזר בחפצים מפח האשפה המכושף שלו ,ומכין עם הילדים תזמורת זבל קצבית
עלות כרטיס  ₪ 20 :לכל ילד
ומגניבה .לגילאי  4ומעלה
=====================================================================
שישי סביבתי "שירת הציפורים"
סיורי צפרות בחבל יבנה וסביבתה ,לחובבי טבע וסביבה וגם לכל מי שרוצה להנות...
יום שישי ה' בשבט ( ,)15/1/16משעה  7:00עד  - 10:00נפגשים בכניסה לנחל לכיש .דרך פארק אתגרים.
יש להביא משקפות שדה.
לכל הימים יש להירשם באתר האינטרנט או במתנ"ס בתשלום סמלי של .₪ 20
שאלות והבהרות אצל גדי סימון*** .0506998373 :כל פעילות תתקיים בהתאם למזג האוויר ,יש להתעדכן באתר המתנ"ס.
=====================================================================
הצגה ראשונה בתוכנית המנויים ה: 5-
זהבה ושלשת הדובים – תאטרון אורנה פורת
השירים בהצגה :בוקר של זהב ,אצא לי אל היער ,האנקור ,הדוברים ,היי אני כבר לא תינוק ,מאחורי ההר ,אני שואל.
אי"ה ביום חמישי ד' בשבט ( )14/1/16בשעה 17:00
או תוכנית מנויים כפי שפורסמה.
בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון .מחיר לכרטיס ₪ 50 :לילד  ₪ 30למבוגר
הצגת ילדים לגילאי 3-7

