24/03/2016

ב"ה י"ד אדר ב' תשע"ו

תזריע
גוף-נפש

מהו מקומו של הגוף בחיינו שלנו?
לא פעם ניתן לשמוע יחס מזלזל כלפי הגוף ,כאשר העיקר היא הרוח ,הנשמה .והנה בפרשה שלנו וגם בשבת
הבאה נמצא התיחסות פרטנית לכל הנושא הגופני שלנו .עצם העובדה שגוף האדם יכל להיות טמא ,משמע שיכל
גם להיות קדוש.
מושגי הקדושה שייכים בבסיסם לעולם הרוח .והנה מושגי הקדש בפרשה דוברים כמעט רק ביחס לגוף .אצל בעלי
החיים ,אין מושג של קדש ,גופם הינו מוכוון מטרה כמעט יחידה של שימור המין.
בשבוע שעבר למדנו איזה בעל חיים מותר באכילה ואיזה לא ,אך לא מושגים טומאה וטהרה .בכלל ,כל עולמו
הרוחני ,כל אישיותו של האדם באה לידי ביטוי בגופו הפשוט .מבט זה כל כך מרומם את הגוף שלנו ,תובע מאיתנו
התיחסות מאד רגישה אל הגוף .בשונה מבעל החיים שכאמור אין בו קדושה ,ולמרות הדמיון החיצוני בין גוף
האדם לגוף בעל החיים ,הרי שהיחס לגוף האדם הינו של טומאה ויכולת היטהרות .יחד עם זאת לא נוכל להתעלם
מהמקום המרכזי שתופס גופנו בחיינו .ולעיתים מאבדים אנו את המודעות לגופנו ושוכחים את יכלתו להיות
טהור ,קדוש.
נמצאנו למדים שאכן ,הרוח היא המובילה ,היא העיקר .המחשבה ,הנשמה והמודעות הם אלה שנותנים לגוף,
לחומר את היחס הנכון .כך ניתן מקום ראוי לגוף ומודעות למשמעותו בחיינו.
שבת שלום .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' לאחר התפילה בבית המדרש.
חוג תורני  -ביום שני לא מתקיים השבוע.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.17:00 -
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 בן שושן.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.

שיעור פרשת שבוע בשבת לחברים בשעון קיץ
עובר לאחר הצהריים ויתקיים לאחר תפילת מנחה-מניין שני.
השבת מנחה  17:30שיעור ע"י ברוך נוסבוים .17:50
בברכת שבת שלום הגבאים
============================================================
ביום שלישי ,בשעה  18:30 - 17:30בבית משפחת אזולאי ,תתקיים בע"ה מסיבת תהילים לילדים.
בתוכנית  :קריאת תהילים לימוד פרקי אבות ,חטיפים ,כיבוד קל וחלוקת פרסים למתמידים.
משפחות המעוניינות להיות שותפות למצווה ,מוזמנות ליצור קשר עם אבי ( .(052-3926675
בואו בשמחה ,משפחת אזולאי

כניסת השבת18:43 :

יציאת השבת19:44 :

בני עקיבא ונוער
ה' עמכם!!
ב"ה נרשמו למסע פסח  60חניכים ומדריכים!!!! כל הכבוד לשבט מעלות שנרשמו הכי הרבה!!!  16חניכים!!!!
כל הכבוד לשבט נבטים ,ניצנים ,מעלות ומעפילים שעשו פעולות השבוע!!
שבט הרא"ה נפגשו השבוע יחד עם הגרעינרים ויחד עם הדס להמשיך לקדם את האירוע.
שבט מורשה נפגשים במוצש בכדי לתכנן ולקחת חלק בשוק הכל בשנקל ,ובעוד כמה דברים במהלך חופשת
הפסח..
ביום שישי הקרוב יצאנו לאסוף מצרכים לקימחא דפיסחא ,ובנוסף אספנו מוצרים לשוק הכל בשנקל שיהיה ביום
חמישי!!! כולם מגיעים!! הכל יעלה שנקל!! כל הרווחים הם לסבסוד מפעלים של בני עקיבא לקיץ!! בנוסף יהיו
פיצות ,פופקורן ,שתייה ,טרופיות!!
ברכת האילנות נדחתה לשבת הבאה..
מפקד מדריכים השבת בשעה  ,14:15ומפקד רגיל  !14:45מגיעים בזמן ובכחולבן!!
בשבוע הבא ב-ה' בניסן ,יוצאים לטיול חב"ב! שווה בטירוף!! בנחל הקיבוצים...ומסיימים ב"על האש" טעים!!
ב-ו' בניסן (יום חמישי) ,יש שוק הכל בשנקל .אז דברים שלא צריכים אפשר לשלוח עם החניכים לסניף.
בנוסף יעברו חניכים בין המשפחות לאסוף דברים לשוק.
ב-ו' בניסן בערב ,יוצאים לערב מדריכים מושקע בטירוף!!
ב -ט'-י' ניסן ,יום ראשון שני כולם יוצאים למסע פסח שווה ביותר!!
שבת שלום!!
מחכים ומצפים לראות אתכם!!
צוות ההדרכה ודניאל.

איחולים מכל הלב
ללנגרמן יוכבד להולדת הנין
נכד לקרה גדי ואפרת,
בן לקרה נדב ויפעת.
לבת המצוה כרמל נוסבוים
להורים גלית וברוך נוסבוים,
לסבא וסבתא מלכה ויעקב אלון.

לנישואי בן זאב בר ועדן
להורים בן זאב אורי ואסתר,
לסבא וסבתא בן זאב אחיקם ושרה,
לסבתא דנינו דינה.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום שני 10:15

אקטואליה – יורם גולני

נשמח לראותכם !

קהילה
לנחמה ,טסה ,ציפי ולכל העושים במלאכה .תודה! על שבת מושקעת ונהדרת ,ותזכורת שבאמת אפשר גם אחרת!
על שילוב מדהים בין חבורות ודורות ,ותודה מיוחדת מבני השמונים שהגיעו לגבורות!
ומתוך פרקי "אבות":בן  30לכוח ,בן  40לבינה ,בן  50לעצה ,בן  80לגבורה.
ומהי אותה גבורה? פעמיים בינה ,או פעם כוח וגם עצה.
איך שלא נסתכל ,הדרך לגבורה ולשמונים עוברת וסופחת כוח בינה ועצה ,בהחלט הישג מרשים!
ואיך נסיים כיאות? לבריאות!
חיה אליהב

תרבות
לכל הקהילה שלום וברכה!
ההכנות לקראת אירועי יום העצמאות נמצאות בעיצומן .חלק מהציבור ,מבוגרים וילדים ,יוזמנו בקרוב ליטול
חלק בהסרטות וההקלטות לקראת המופע .רשימת התורנויות ,שתהיה השנה באחריות רותי צבי ,תפורסם לפני
החג .שימו לב להודעות!
את הקרנת הסרט תלת-מימד אנחנו דוחים לאחר יום העצמאות .על כל הפרטים תבוא הודעה.
שלכם ובשבילכם -ועדת תרבות

מרפאה
שעות מרפאה לשבוע הבא 10-14/04/16
יום ראשון  11:00-08:00 -ד"ר אורלוב+אחות
 10:00-09:00אחות,
יום רביעי  09:00-08:00 -בדיקות דם,
יום חמישי –שעות הפתיחה יתפרסמו בהמשך השבוע.

 21:00-18:00ד"ר פיבניק (אחות מ.)19:00

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה - 09:00 .הרמת כוסית לכבוד חג פסח.
המועדון יוצא לחופש מד' ניסן  12.4עד כד' ניסן .2.5
ביום שלישי ,כה' ניסן  ,3.5ניפגש בסלון של מי שיהיה מוכן/ה לארח ,לשיחה" -זכרונות משנות הארבעים
בפלסטינה בצל השואה" ,בסיגנון המפגשים "זוכרים בסלון" .נשמח לשתף במפגש בנים,ונכדים.
שיהיה לנו חג חרות כשר ושמח!

הודעות
הקוסמטיקאית ורדה תגיע אי"ה ביום רביעי ,ה  .13.4.16-ניתן ליצור איתה קשר בפלפון 0504546322
**********************************************************************************************
ביום שלישי ד' ,ניסן תשע"ו ( ,)12/4/16מגיעה גילדה (מניקור כולל לק-ג'ל ,פדיקור ,קוסמטיקאית ,עיצוב גבות,
ספרית ,איפור כלות ,איפור לאירועים) .לתאום נא להתקשר לפלאפון  .055-2273231נא להביא מגבות.
================================================================
טורניר אביב ,לחוגי הכדור-רגל ,בנתיבות בחופשת הפסח מיועד לידי החוגים כיתות ג'-ד' וה'-ו'.
אי"ה ביום שני ,י' בניסן ( .) 8/4/16הסעה מבית גמליאל בשעה  9:00ממגרש המיניפיץ ,מבני דרום בשעה 9:15
מהתחנה המצוירת .שעת חזרה משוערת :בשעה .15:00
=================================================================
הצגה רביעית בתוכנית המנויים ה" 5-טובים השניים" – תאטרון אורנה פורת
אי"ה ביום ראשון ,ב' בניסן ( ,)10/4/16בשעה  17:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
או תוכנית מנויים כפי שפורסמה .לגילאי 4-9
מחיר לכרטיס ₪ 50 :לילד  ₪ 30למבוגר
===========================================================
המתנ"ס ,המחלקה לתרבות תורנית והחמ"ד מזמינים את כל ציבור בנות האולפנות ,סטודנטים ,תלמידי "מזמור"
וציבור תושבי חבל יבנה ,לערב התוועדות -בראש חודש ניסן של בית הבעל שם טוב "ניגון של שמחה"
עם הרב סטבסקי שליט"א בנושא :התחדשות ויצירתיות .בליווי בעל המנגן שניאור גודינגר ונגנים וזמרים
מ"מזמור".
הכניסה חופשית!
אי"ה בימי שלישי ,ג' בניסן ( ,)11/4/16בשעה  20:00באולם "כרמל" בגבעת וושינגטון,
"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 ( ,)17/4/16באולם אירועים במושב בית גמליאל.
בשעה  11:00לגילאי ב' – ו' "החלילן האמיץ" בשעה  17:00לגילאי גן עד א' " -אנשים טובים שעושים שטויות"
מחיר כרטיס ₪ 15 :הפתעה לכל ילד!
יום פעילות לפרחי הספורט ,כדור סל בנות ובנים ,במכון וינגייט מיועד כיתות ה'-ו'
אי"ה ביום חמישי ,ו' בניסן ( ,)14/4/16פרטים ישלחו על ידי המאמנים.
=================================================================
מחנה אימונים ,התעמלות קרקע ,בחופשת הפסח המחנה יתקיים מיום שלישי י"א בניסן ( )19/4/16עד יום חמישי
י"ג בניסן ( ,)21/4/16בשעות  9:00-12:30באולם הספורט בני דרום .
מחיר  ₪ 210המחנה יתקיים במינימום  13משתתפות .הרשמה באתר המתנ"ס
=================================================================
"שמחה רבה אביב הגיע פסח בא" בוקר של יצירה וכייף לילדי כתות א'-ו' מפגשי היצירה באווירה אביבית,
יתקיימו בקבוצת יבנה,ביום חמישי ו' בניסן ( ,)14/14בין השעות  .9.30-13.00סדר היום  :סדנא לבחירה והכנת
פיתות בטבון
הסדנאות לבחירה :יצירה בקרמיקה –יועבר ע"י נטע אפרתי קנדל עלות ₪ 85
יצירת פסיפס –יועבר ע"י רחלי ויצמן עלות . ₪ 85
ליצירת קשר " רחלי  0506998426נטע  0506998318:ממומלץ לצייד את הילדים בארוחה קלה.
==================================================================
יריד אביבי בקבוצת יבנה
שמלמלות בובות ,מוצרי תינוקות ,שמיכות ,נחשושים ,שטיחים  ,פופים ,סלסלות ,אביזרי בית פסיפס ,תכשיטים,
כלים ומוצרים מקרמיקה ועוד .בסטודיו צבעים משלימים בקבוצת יבנה.
יום שני  ,11/4בין השעות  .17:00-20:30אמצעי תשלום צ"ק או מזומן
לפרטים רחלי ויצמן . 0506998426נטע 0506998318-כמובן פינת קפה ועוגה  .מוזמנים בשמחה
=============================================================
הנכם מוזמנים למפגש סרט קפה עם יוצרי בית ספר לקולנוע "מעלה" .לצפייה ושיח בנושא :קולנוע דוקומנטרי-
מסיפור אישי לתיעוד פיוטי בו יוקרנו הסרטים הבאים :בנתיים מזל (סרט תיעודי) ,סיפור נדיר וטעון על משפחתה
המיוחדת של הבמאית ,שסבה וסבתה גידלו אותה לצד הוריה הלוקים במוגבלות .המעבר בין קטעי הארכיון
מהעבר שצילם הסב ובין תיעוד ההווה על ידי מזל הבמאית ,יוצרים סיפור חיים נדיר ,רווי בלבטים ערכיים כמעט
בלתי אפשריים.
קיר סדק דמעה (סרט תיעודי) ,ביקור פיוטי בעזרת הנשים בכותל המערבי .יהודיות ,נוצריות ,דתיות וחילוניות,
ביום ובלילה ,בגשם ובחום .צילום מסוגנן ומהפנט החושף רגעים של תשוקה ,החמצה וחיפוש האל.
ביום שלישי ,ד' ניסן ( ,)12/4/16בשעה 20:30 :במרכז היום בקבוצת יבנה.
חנה נחליאל וו.תרבות
=================================================================
הגדות לפסח בתלת מימד משקפיים בעיצוב מיוחד! מתאים לילדים .במחיר מיוחד לבני דרום  30ש"ח במקום
חג כשר ושמח.
 ,₪ 89אצל גיורא לונדון במשרד .דוגמא אצל אלה על הדלפק.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לקראת החג הפסח הקרב ובא ,אנו בעמותת חסדי עירית מתארגנים לשלוח למשפחות הנזקקות סל מזון נוסף של
מנות קשות( שמן ,יין ,מצות),ההוצאות גדולות מאוד.
אני פונה אליכם שוב  ,בדחילו ורחימו ,אנא עזרו לנו לעזור להם ,ניתן להניח בת.ד )117( .או להעביר ישירות אלי.
תודה רבה ,אייל אלשיך -עמותת חסדי עירית .נייד0505741230 -
קייטנת ספורט לבנים בגילאי גן חובה  -כיתה ב' ,בהדרכת נדב גורפינקל ודן שור.
הקייטנה תתקיים בתאריכים  ,19-22/4בימים שלישי עד שישי ,בין השעות .8:00-13:30
יהיו המון פעיליות ספורט שוות וכמובן פרסים! כולל ארוחת בוקר ,ופיזור הילדים לבתים בסוף הפעילות.
עלות :אח ראשון 25 :ש"ח ליום אח שני 20 :ש"ח ליום
להרשמה :נדב גורפינקל 054-8316744 :דן שור 054-5828066 :הירשמו בכיף!

