31/03/2016

ב"ה כ"א אדר ב' תשע"ו

שמיני
"קרב אל המזבח".
משה אֶ ל ַאהֲ רֹּן ְק ַרב אֶ ל הַ ִּמזְ בֵּ חַ וַ עֲ ֵּשה אֶ ת
ביום השמיני לחנוכת המשכן ,פונה משה לאהרן ואומר לו " -וַ יֹּאמֶ ר ֶ
אתָך וְ אֶ ת ֹּעל ֶָּתָך וְ כַפֵּ ר בַ עַ ְדָך ּובְ עַ ד הָּ עָּ ם וַ עֲ ֵּשה אֶ ת ָּק ְרבַ ן הָּ עָּ ם וְ כַפֵּ ר בַ עֲ ָּדם כַאֲ ֶשר ִּצּוָּ ה ה' " :רש"י הבחין במילה
חַ טָּ ְ
המיותרת לכאורה"-קרב" ומתוך כך פירש "-שהיה אהרן בוש וירא לגשת"...
חז"ל חיפשו סיבה לבושתו זו של אהרן ,כך כתב הרמב"ן"-וטעם דבר זה ,כי בעבור שהיה אהרן קדוש ה' ואין בנפשו
חטא זולתי מעשה העגל ,היה החטא ההוא קבוע לו במחשבתו" .בתאורים אלה מכניסים אותנו חז"ל לנבכי נפשו
של אהרן .לכאורה חטא העגל היה ונגמר וכעת נמצאים בחנוכת המשכן המרגשת.
אהרן נמצא באחד מרגעיו הגדולים ,הוא מקבל את המינוי הגבוה ומתמנה לכהן הגדול הראשון בישראל.
הפנים קדימה ,הראש חושב על המשימות העומדות בפניו ,על רגעי "קבלת הדרגות" .אך את אהרן מטריד חטא
העגל שהיה ,אהרן משחזר בראשו את א ותם רגעים שאולי היה ראוי שיפעל אחרת ואולי היה מצליח למנוע את
החטא .אינו מצליח להרים את עצמו ולהתקרב למלאכת המשכן הראשונה המוטלת עליו ,עד שמשה אומר לו
בציווי שיקרב אל המזבח.
במילה אחת שבפסוק טכני לכאורה קיפלו לנו חז"ל עולם ומלואו במידותיו של האדם ,ברגעים כאלה ואחרים שכל
אחד מאיתנו ניפגש בהם בחייו.
השבת ,ביוזמתם הנמרצת של כמה אנשים טובים במשק ,אנו מביטים על ההווה שבבני דרום מתוך העבר ,של
ימים ראשונים.
מה לכולנו ולעבר ,מה לנו ולמה שהיה ,פנינו קדימה ,אל מציאות חיים כל כך שונה ומתקדמת ,מציאות שאולי
לעיתים מגחכת על העבר המיושן.
בשבת זו אנו נקראים לעמוד ,לעצור ,ללמוד על העבר ,להקשיב לימים וקולות שהיו ולהתקרב רק אחרי שיקראו
לנו ,רק אחרי שנבין שאנחנו ממשיכים את שהיה מתוך רגישות לעבר ,רגישות לאנשים שהיו בימים הראשונים.
שבת שלום .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
בשעה  17:30כיתות ג' – ד'.

חוג תורני  -ביום שני ,בבית המדרש בשעה  16:45כיתות א' – ב'.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:00 -
נשים ונערות קוראות תהילים  -השבת ,שבת מברכים חודש ניסן ,בבית דנינו דינה ,בשעה .17:30
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:30בבית משפחת אלבז רח' האלה.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:55לאחר תפילת ערבית(.

זמני תפילות
בשבת
שחרית קהילתית לרגל חגיגות יום העליה בבית הכנסת בשעה  .08:30שחרית נוסח ע"מ ,מוסף אשכנזי.
מניין אשכנזי בבית המדרש ב.08:30-

כניסת השבת18:38 :

יציאת השבת19:39 :

בני עקיבא ונוער
ה' עמכם!!
אחרי שבוע עמוס ,המשכנו בעשייה! ביום רביעי שבט ניצנים לקחו חלק בגינה הקהילתית ושתלו  56עציצים!!
בנוסף ,לכבוד בני דרום אשר חוגגת  67תלינו שלטים ברחבי המושב ,ותהיה פעולה מיוחדת עם אחד מוותיקי
המושב!!
השבת מפקד בשעה  !!14:45להגיע בזמן ובכחולבן!!
במוצ"ש תהיה פעולה של שבט מורשה ,וישב"צ אשר בו נעבוד על אירועי חודש ניסןןן!!
ההרשמה למסע פסח נסגרת ביום רביעי!! מהרו להרשם!!! מחכים ומצפים לכם!!
שבת שלום!!
צוות ההדרכה ודניאל

איחולים מכל הלב
להולדת אלונה בת שבע כהן
בתם של כהן עדי ויוחאי
נכדתם של בן זאב נירית ודודי
נינתם של בן זאב שרה ואחיקם.

להולדת הבת
בתם של בר כתר דוד ונטע
נכדתם של בר כתר רחל ושמואל

לנישואי ניצן לנדאו
בנם של לנדאו רחלי ויחזקאל
נכדם של סרלואי נעמי ויהודה.

להולדת הבת
בתם של רוזן אחיה אביה
נכדתם של רוזן נאוה ודורי

להולדת הבת
בתם של לונדון ניר וברכה
נכדתם של לונדון דליה וגיורא

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
 17:00הרצאה באמנות ישראלית – עם דוד איבגי.
יום ראשון  08:45 -תנ"כ – חנה לבל.
יום שני  - 10:15 -שעת סיפור עם נאוה לפיד.
בשעות 9:00-12:30 :מכירת נעלי נוחות במחירים טובים .כגון :ליידי קומפורט ,פלייפוט ועוד ...במבנה מרכז היום.
נשמח לראותכם
================================================================
טיול אביבי לאזור הכרמל בהדרכתו של בצלאל.
לאור בקשתם של האנשים ,הטיול לכרמל עם חזקי נדחה לאחר חג הפסח .איתכם הסליחה.

מועצה איזורית חבל יבנה
קול קורא למתנדבים בתחום המוקד הטלפוני
יש צורך בסיוע במענה טלפוני בחירום לשיחות שמגיעות למוקד המועצה ,למתאימים תועבר הכשרה מקצועית
בתחום...
ממשיכים לחזק את מערך ההתנדבות במועצה וקוראים לך להתנדב קרוב לבית ("עניי עירך קודמים").
נשמח להיענותכם...לפירוט תחומי ההתנדבות ויצירת קשר
רכזת המתנדבים בהתנדבות  /שולמית אנגל 050-7341428
עו"ס קהילה וחירום  /קרן אופיר-פולק 054-4450887

קהילה
קהילה יקרה  ,תודה רבה על השתתפותכם בשמחתנו ,על העזרה באירוח  ,בהכנות לקידוש ובשליחת עוגות
משפחת רוזנברג
ומטעמים .רק בשמחות.
"עניי עירך קודמים"
מפעל קמחא דפסחא של המועצה האזורית זקוק לתרומות.
קופה לתרומות מוצבת במשרד ליד המזכירה אלה .ההתרמה עד סוף אדר.
נא להזדרז ולתרום.

מרפאה
שעות מרפאה לשבוע :03-07/04
יום א'  – 11:00 - 8:00 -ד"ר אורלוב  +אחות מירית.
יום ד'  - 9:00 - 8:00 -בדיקות דם 10:00 - 9:00 ,אחות מירית – 13:00-15:00 ,ד"ר אורלוב  +אחות מירית.
יום ה'  - 11:00 - 8:00 -אחות שני.

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה.
יום רביעי  - 08:15 -התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.

 - 10:00שיחה עם זהבה ,יצירה.

"מה העבודה הזאת לכם-לכם ולא לו"!
מועדון  +60מזמין את החברים והתושבים ביום רביעי ,בשעה  17.00במועדון לחבר להרצאה של –
אתי רבין בנושא "הורים ובנים -החלום ושיברו-בטקסטים ספרותיים".
בואו בשמחה

הודעות
כמידי שנה מג'יק-שי יגיע לבני דרום לצורך ניקוי ספות ,וילונות ,שטיחים ,וכו'.
השנה הוא פנוי אלינו בימים א'-ב'.10-11.4.16 ,
אפשר להשאיר לי הודעה במייל  sidmirf@yahoo.comאו להתקשר .0506466724
אני רק מרכז את השמות והזמנים ולא עוסק במחירים ופרטים נוספים .לצורך כך ,אפשר להתקשר אליו ישירות
( 0544564094וגם להזמין אותו ישירות בלי התיווך שלי  --הוא רק מעדיף לעבוד פה ברציפות בתאריכים מסויימים).
======================================================================
"למה? מה הקשר?" (* נא לשים לב לשינויים בפרסום) מופע ומפגש מחול בהנחיית כוראוגרפיות 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  17:00בחדר האוכל של בני דרום
מוזמנים אמהות ואחיות בגילאי  3-8של בנות החוגים למחול /בלט בהדרכת רחל .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 .כל מי שעורך סדר ,משפחתי  ,קהילתי ,מוזמן
אי"ה ביום חמישי כ"ח באדר ב' ( )7/4/16בשעה  20:30בחדר אוכל דרומי בקבוצת יבנה יוגש יין וכיבוד! הכניסה חופשית!
======================================================================
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.
מחיר לכרטיס ₪ 50 :לילד  ₪ 30למבוגר או תוכנית מנויים כפי שפורסמה .לגילאי 4-9
=====================================================================
"כיף לי פסח" אי"ה ביום רביעי ה' בניסן ( )13/4/16בבית העדות במושב ניר גלים.
בתוכנית - 9:00 :התכנסות ומכירת כרטיסים  - 9:15-12:45אפיית מצות ,הצגת" :שלמה המלך והדבורה" יצירה
מחיר כרטיס ₪ 30 :לשני אחים( ₪ 50 :ילדי הצהרונים מגיעים במסגרת הצהרון)
=====================================================================
"אביב הגיע פסח בא" "מסע קסום בצליל ובסיפור" עם עמנואל אלמוסנינו-
תיאטרון מרתק המשתמש בכלים אפריקאיים ,קאלימבות ,שירה .בחלק האחרון של כל מופע-סדנת כלי נגינה ,תנועה,
דינאמיקה ,פנטומימה והמחזה מתוך העלילה.
אי"ה ביום ראשון ט' בניסן ( ,)17/4/16במושב בית גמליאל בשעה  ,11:00לגילאי ב' – ו' "החלילן האמיץ"
בשעה  17:00לגילאי גן עד א' " -אנשים טובים שעושים שטויות"
הפתעה לכל ילד!
מחיר כרטיס₪ 15 :
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  20:30בתאריכים :א' באייר ( ,)9/5/16ח' באייר ( ,)16/5/16ט"ו
באייר ()23/5/16
עלות לפגישה אחת –  ₪ 60מחיר לסדרה של  3הרצאות  ₪ 150כולל קפה ומאפה

 16שנים ללא אהובנו עמיר ז"ל
ניפגש בבית העלמין ביום חמישי כ"ח אדר ב' ( )07-04-16בשעה .17-30
משפחות :אליהב ,וולף ,ליברמן.
לאחר מכן נתכנס בביתנו.

נר זיכרון

עמיר חיים אליהב ז"ל  -כ"ח אדר ב' תש"ס

