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ב"ה ט' אדר א' תשע"ו

תצוה

"ונשמע קולו".
ּובצֵ את ֹו וְ ֹלא יָמּות".
פסוק מעורר תשומת לב קוראים אנו בפרשה " -וְ הָ יָה עַ ל ַאהֲ רֹן לְ ָש ֵרת וְ נִ ְשמַ ע קוֹל ֹו ְבבֹא ֹו אֶ ל הַ קֹדֶ ש לִ ְפנֵי ה' ְ
התקשו הפרשנים מהו אותו קול שהיה נשמע?
לדברי הרשב"ם היה זה קולם של פעמוני המעיל של אהרן הכהן .והרמב"ן ברוח זו מסביר מדוע צריך היה להשמיע קול"-לכך
אמר כי ציוה בהם בעבור שישמע קולו בקדש ,ויכנס לפני אדוניו כאלו ברשות"...
נמצאנו למדים ,לפי פירושים אלה שכדי להכנס אל הקדש היה על אהרן להשמיע קול ,קול זה היה נשמע באופן מיידי דרך
הליכתו עם המעיל והפעמונים שבו .באופן ארצי ביותר מזכיר הדבר את המציאות בה מישהו רוצה להכנס לבית חברו-
עליו לדפוק בדלת.
כל זה נכון בין אדם לחברו,אולם מה צורך יש בדבר כאשר נכנס הכהן אל הקדש?
ואולי כוונת הכתוב היא לא כלפי הקב"ה אלא כלפי אהרן הכהן .ההכנה בכניסה אל הקדש ,לא פחות ואולי יותר חשובה
מהכניסה עצמה .בחיינו אנחנו מאד תכליתיים ומעשיים בכל התחומים .הזמן המוקצה להכנה ,למחשבה-הינו קצר ,אם
בכלל ואנו לא מייחסים לו זמן.
פסוקי דזמרה שנוהגים אנו לומר בתפילת שחרית ,הם חלק מההכנה אל מרכזה של התפילה -תפילת העמידה .ועל החסידים
הראשונים נאמר שהיו שוהים שעה לפני תפילתם .השהייה שלפני ,המחשבה על מה אני עומד לעשות ,הכונה ,הרגעים טרם
ההיקבעות והעשיה ,יש בהם מרחב מחשבה ואופק גדול.
השמעת קול הפעמונים היה גם על מנת ליצור את אותה הכנה של הכהן גדול טרם כניסתו אל הקדש .אך לא רק זאת,
גם היציאה אינה בגדר של "גומרים הולכים" .הקול היה נשמע גם "ובצאתו" ,מעין מחשבה על מה שהיה ,מנין יצא הכהן,
מה עבר עליו.
שבת שלום .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת

פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' קבלן .13:15
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:00 -
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה .21:15
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.

כניסת השבת17:07 :

יציאת השבת18:08 :

ועדת חינוך
תודה ליותר מ 80-משפחות שענו על השאלון.
הוועדה תדון בקרוב בתוצאות הסקר ,ולכן חשוב שעוד משפחות ישמיעו את קולן עד יום ראשון הקרוב.
להלן הקישור tinyurl.com/toranibd
המשפחות הותיקות שקיבלו שאלון מודפס לתיבת הדואר גם מתבקשים להביע עמדה .בעיקר התייחסו למידת הסכמתכם
לשיתוף ילדים בתפילות ולאופן שיתופם (שאלות  ,)9-13ולכל שאלה נוספת שחשובה בעיניכם.

נוער
עדכון מהשטח:
הורים לילדי כיתות ח' וט' ,בשעה טובה אנו פותחים בחודש מרץ את קורס המד"צים בהנחיית סמדר באום .בקורס יהיו  13מפגשיםמשמעותיים וחוויתיים ,בהם נעביר את התכנים הבאים :מודעות עצמית ואישית ,היחיד והיחד ,גיבוש קבוצה ,בניית מערכי פעילות,
עמידה מול קהל ,ייצוגיות ,מהות הנתינה ,קשר עם הקהילה ועוד .הקורס יועבר בדרך חוויתית ויכלול אטרקציות שונות.
עלות הקורס .₪ 600 :בסוף השנה יתקיים סמינר קיץ שהינו חובה לכל משתתף ועלותו נפרדת.
מהרו להירשם כדי שנוכל לפתוח את הקורס בזמן (הרשמה דרך אתר המתנ"ס) .לפרטים נוספים ניתן לפנות אליי.
 שמיניסטים יקרים :המתנ"ס מעניק לכם מתנה לקראת שנה הבאה 2 -מפגשים בני שעתיים בנושא :קבלת החלטות.המפגשים יועברו ע"י מנחים מתעסוקטיף  -ארגון שקם אחרי הגירוש מגוש קטיף כדי לסייע לאנשים להשתלב בחברה/תעסוקה וכד'.
במפגשים נלמד יחד איך לקבל החלטות ,גם בנוגע לחיים בכלל ובנוגע לשנים הקרובות בפרט .כדי להיערך בהתאם ,אני צריכה לדעת
כמה שיותר מהר כמה מעוניינים להשתתף ,גם אם יש מביניכם שסגרו כבר מקומות לשנה הבאה ,המפגשים יועילו גם לכם.
מדובר בהשתתפות סמלית של  10ש"ח למפגש ( 20ש"ח סה"כ לשני המפגשים) .ברגע שיהיו נרשמים נקבע יום.
יוזמה חדשה במושבנו :כידוע ,במהלך השנה נשלחים לחיילים ולבנות השירות חבילות משמחות מהמושב .אל היוזמה הברוכהמצטרפים השמיניסטים היקרים שלנו בהובלתה של נאוה רוזן ,הם יהיו שותפים בהכנות ובביצוע מתוך חשיבה שבשנה הבאה הם יהיו
אלה שיקבלו את החבילות בעצמם .יישר כח על ההירתמות המרשימה.
תושבים יקרים ,כפי שכתבנו כבר ,הגרעינרים בשת"פ עם שכבה ח' והמדריכים מפיקים פרוייקט בת מצווה לילדה הזקוקה לכך.יש המון אנשים ועסקים יקרים שפתחו את ידם ואת ליבם .כרגע הדבר הבסיסי ביותר חסר לנו וזה אולם .במידה ויש לכם קשרים עם
בעלי אולמות נשמח אם תוכלו לסייע לנו .בנוסף בשבוע הקרוב יעברו בבתים חניכי בנ"ע יחד עם מארגני הפרוייקט ויתרימו כסף
לטובת הפרוייקט.
 פעולת חב"ב תתקיים בשעה  20:30במועדון הנוער עם יאיר קבון. פגישה של הגרעינרים תתקיים במוצ"ש ,בשעה  19:45במועדון. במוצ"ש המועדון ייפתח בשעה .20:00 ביום ראשון בשעה  ,19:00תתקיים פעילות לשכבה ט' ביחד איתי .מחכה לראות את כולכם! בהצלחה לשני משען במרתון בשבוע הבא! גאים בך!שבת של שלום אביגל

בני עקיבא
ביום חמישי יצאו  16חניכים ומדריכים משבט הרא"ה לבירייה .טיפסנו את הר הבירייה ולמדנו על סיפורו המיוחד .היה מדהים!!
מפקד השבת בשעה .14:45
פגישת המ"מים תתקיים בעז"ה השבוע ביום חמישי!! ההגעה חובה!!
השבוע נפתח עמוד חדש דנדש בפייסבוק לסניף ,שגם אותו אעדכן במה שקורה בסניף ובתמונות.
שבת שלום ,מחכים ומצפים לכם ,צוות ההדרכה ודניאל!

ועדת קליטה
ברוכים הבאים למשפחת חכמון אשר וירדנה וילדיהם
אוראל (בן ,)17.5אלחי(בן ,)16אליה(בן ,)14הדס(,)12שירה(,)9יאיר( )7וספיר()5
מאחלים לכם קליטה נעימה.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  08:45 -תנ"כ – חנה לבל
יום שני  10:15 -הרצאה :טוניסיה (המשך) מרצה :יורם רוזנפלד.
 18:00חוג ידיעת הארץ עם אלידע בר שאול "נוער בונה מדינה" פרשיות ומבצעים עלומים וסודות כמוסים שנצרו בליבם
פעילי וגיבורי המחתרות.
נא לשריין !!!! לאוהבי היידיש ,מבית תיאטרון היידישפיל ,הצגה" :רופא בעל כורחו" בכיכובו של יעקב בודו.
יתקיים בע"ה ביום ראשון  20/3/16ברחובות .פרטים בהמשך....

מועצה איזורית חבל יבנה
דלת פתוחה במחלקה לחינוך
מנהלת המחלקה לחינוך ,ד"ר רבקה טאוב ,מזמינה אתכם ,תשובי המועצה ,למפגשים אישיים במטרה לשתף ברעיונות
והמלצות שלכם הקשורים למערכות החינוך בחבל.
המפגשים יתקיימו בימי ראשון בשעה ( 15:00בתאום מראש) .לקביעת פגישה פנו לגב' אודליה
גברא  odelia.g@hevel-yavne.org.ilאו בטלפון 08-8622122

תרבות
שימו לב ,שימו לב!!! ערב התרבות "בוא נשיר ונכיר" נדחה ממוצ"ש הקרוב למוצ"ש שאחריו (פר' כי-תישא),27.2 ,
בשעה  , 20:30והוא יתקיים באולם המסיבות ,ולא במועדון לחבר .בתכנית הערב אין שינוי .לערב זה מוזמנים מגיל צבא.
בואו בשמחה ,ועדת תרבות
ומעלה.

מרפאה
ד"ר אלטה בבושקין הודיעה שתסיים את עבודתה במרפאה שלנו בסוף חודש פברואר.
עדיין לא קבלנו מידע על רופא שיחליף אותה ,נעדכן ברגע שנדע.
ד"ר אורלוב ממשיכה לקבל בימי ראשון בבוקר (מגיל .)14

מועדון ותיקים
יום שני  -בשעה  - 08:15התעמלות נשים .בשעה  - 08:45התעמלות גברים ,ארוחה קלה.
בשעה  - 10:00סיפורי בראשית-מבול עם זהבה ,יצירה.
יום רביעי -בשעה  - 08:15התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
בואו בשמחה צוות המועדון

הודעות
לכבוד יום האשה הבינלאומית ,בית ספר "מזמור" בשיתוף המתנ"ס והמועצה נקיים תוכנית מיוחדת ליום האשה הבינלאומי
אי"ה ביום שלישי ,כ"א באדר א' ( ,)1/3/16בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
בשעה  -19:00התכנסות ,ארוחת ערב קלה .בשעה  - 19:45ברכות ,מופע פתיחה מוסיקלי עם הזמרת רחל רבקה.
הצגה "שייכת"  -ההצגה' היא מסמך בימתי שלופת בגרון ולא מרפה ימים רבים אחרי הצפייה( "...תמר רותם ,הארץ).
לסיום :שיחה עם יהודית הרמן גיבורת הסיפור בהצגה.
שי לכל אשה
מחיר כניסה₪ 20:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תושבים יקרים.
בשבת פרשת תרומה חגגנו לבננו איתם נ'י שבת בר מצווה .אנו מודים לתושבים שפתחו את ביתם להלין את אורחינו.
אנו מודים לכל שולחי העוגות ונותני יד לעזרה .אנו מודים לכל מי שטרח והגיע לשמוח איתנו בקידושא רבא.
אנו מודים לבורא עולם שזיכה אותנו בשכנים כמותכם.
יהי רצון שנזכה לשמחות מתוך אהבה אחווה ואחדות בקהילה.
משפחת אלשיך.
*****************************************************************************

קהילת בני דרום השלום והברכה
בשישבת פרשת תרומה הגענו דן ואני לבלות במושב השיתופי היפה והמטופח שלכם  .הביקור והפעילויות שהתקיימו
במהלך השבת הזו היוו חלק מאירועי חודש הקיימות בחסות מועצת חבל יבנה .
בערב שבת לאחר התפילה והסעודה התכנסנו קבוצה קטנה ואינטימית במועדון הרצאות כדי לעסוק בנושא "הצופן
האקולוגי הטמון במקרא" בשילוב דפי מקורות .בשבת צהריים מזג האוויר האיר לנו פנים ויצאנו לסיור בין שבילי המשק
ואתם יקיריי הצבעתם ברגליים והשתתפתם בסיור אותו פתחנו בפרגולה הסמוכה לבית הכנסת ואותו סיימנו ב"גן בעדן"
בתוך יער מאכל שהוא לתפארת בני דרום .ש וחחנו על פסולת ומחזור ,על דשאים עצים ועלים ,עסקנו באדם ואדמה ...
והמזמורים שבין לבין הנעימו לנו את היחד ! אחה"צ פגשתי אתכם לסיור קצר של מלווה מלכה וגם שם היה קסום ומרגש ,
יחיד ומיוחד.
למי תודה ? למי ברכה ? לכם אנשי בני דרום היקרים:
אירחתם אותנו בצורה מכ ובדת ומופלאה .פגשנו אתכם על המדרכות ,בשטחים הציבוריים ,בשיעור בסיורים בתפילה
ובמהלך הארוחות .פירגנתם במילים טובות בין שיעור לסיור ,הקשבתם בנחת ובסבלנות והשתתפתם בכל הזדמנות ...
כך ניתן היה להזמין כל אחד ואחת מכם ליטול חלק בחשיבה מחייבת על נושא הקיימות בהיבט המוסרי ובהיבט המעשי
שלה  .זו ההזדמנות שלי ושל דן להודות לכל כך הרבה אנשים שעמלו למעננו מאחורי הקלעים בכל שהיה נחוץ לקראת
הפעילות במהלכה ובסיומה !
תודה ליוני שעמד עימי בקשר לקראת בואי ושטיפל בכל הכרוך בביקור שלנו בצורה מוקפדת .תודה להכנת המועדון
ולנוכחות שלך בפעילויות שהתקיימו במהלך השבת .תודה מיוחדת לציפי שולץ שליוותה את התוכנית עוד בטרם הגיענו
למושב .תודה ציפי שכיבדת את השיעור ואת שני הסיורים בנוכחותך והוספת חיוך ורוגע וכוס קפה של מנחה וביחד עם
כמה ממשפחות בני דרום עמלתם על אירוח מחבק ומפנק בשבת הזו  .תודה רבה לכם מלכה ויעקוב אלון שהזמנתם אותנו
לאירוח מושלם בצל קורתכם – מי כמוכם בתבל !! תודה לארוחת ערב שבת טעימה ושמחה שהתקיימה בבית משפחת
רובינשטיין ותודה למשפ' אשכנזי השכנים של רובינשטיין שאצלם התארחנו וסעדנו סעודת שבת משובחת ומגוונת – אם
רק היו לנו מספיק מילים בפינו כדי להודות לכם על הכול ! ...ולכם קהילת בני דרום שכיבדתם בהשתתפותכם בשיעור
ובסיורים שבאתם עם אוזן קשבת ובנפש חפצה  ....והוספתם בטבעיות חיוך ,טוב לב והמון המון שאלות מצוינות  .תודה
ששיתפתם פעולה בכל שהיה נחוץ וצריך ....שזימרתם בטבע בהתרגשות ובשמחה ,שטרחתם ודאגתם שיהיה לי ולדן נעים
ונוח לבלות במחיצתכם במהלך סופשבוע אביבי קסום ומיוחד.
אני לשירותכם בכל שאלה ובקשה.
חדווה אריאל – פרדס חנה .

