11/02/2016

ב"ה ב' אדר א' תשע"ו

תרומה
"מאת כל איש אשר ידבנו ליבו".
בעולמנו הדתי אנו חיים עם הרבה חובות .אנו צריכים לצאת ידי חובה בהרבה דברים .מצד אחד למדנו ש"גדול המצווה ועושה שאינו
מצווה ועושה" ,יש ערך לעשות ולפעול מתוך ציווי .מאידך לימדונו חז"ל "-לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דברי
תורה ולא דנו לפנים משורת הדין".
בעולם התפילה הדבר בא מאד לידי ביטוי .מחד ,קבעו לנו חכמינו ז"ל את שלש התפילות ביום .לולא קביעתם זו ספק אם מושגי
התפילה היו נשארים באופק האמוני שלנו .מאידך ,לא נוכל להתעלם מהמחיר שהדבר גובה .קביעותה של התפילה בוודאי גורמת גם
לריחוק הלב ,השקיקה לקשר עם בורא עולם .נמצאנו למדים שיש מקום לזה ולזה ועל כל אחד לתת מקום ומענה לשאיפות אלה.
פרשת השבוע שלנו ,הפותחת את סדרת פרשות המשכן ,מבטאת זאת באופן ברור" -ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו
תקחו את תרומתי".
תרומה-מלשון הרמה .מעשה הבא מעצמותו של האדם ,יש בו יכולת להתרומם במובנים רבים .לא רק תרומה אלא תרומת הלב דוקא.
לומר לנו-המשכן כולו נעשה מתוך נדבת הלב ,הרצון החופשי והפנימי של כל אחד מעם ישראל.
פתיחה זו השפיעה וחוללה אוירה שהלכה והתעצמה עד כדי" -וַי ֹּאמְרּו אֶל מֹּשֶה לֵּאמ ֹּר מ ְַרבִּים ָהעָם ְל ָהבִּיא מִּדֵּ י ָהעֲב ֹּדָ ה לַמְ לָאכָה אֲשֶ ר
ִּצּוָה י ְהוָה ַלעֲש ֹּת א ֹּתָ ּה" (שמות לו').
מכל אלה למדנו לחיינו שלנו ,יש מקום בחיים לחובות ,לציותים ,לכפיפת האני שלי לציווי .אדם המתחנך שיש מקום להניח את האגו
בצד ,אדם המבין שלא תמיד הוא במרכז ,ערך רב יש בכך.
אולם עלינו לפרנס גם את הצד האומר לנו-לפנות מקום ללב ,לרצון הפנימי ,לתרומה .הרבה תבונה אנושית ,חינוכית ובוגרת נדרשת
לשם כך.
שבת שלום .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
חוג תורני – לא יתקיים בשלושת השבועות הקרובים.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:00 -
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 רוזן.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.

זמני תפילות
תושבי בני דרום היקרים.
אנו שמחים להזמינכם ,גדולים וקטנים ,ותיקים וחדשים ,תושבים ואורחים לקידושא רבא ,לרגל שמחת בר המצווה של בננו איתם נ"י,

שאי"ה תתקיים לאחר תפילת שחרית של שבת קודש ,פרשת "תרומה" בפרגולה /באולם מסיבות(בהתאם למזג האוויר).
נשמח לראותכם משפחת אלשיך.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------תפילות בבית האבל אומן יואי
ערבית :בשעה 17:45
מנחה :בשעה 17:20 -
שחרית :מנין ב' – בשעה  ,6:20ביום שני –בשעה 6:15

כניסת השבת17:01 :

יציאת השבת18:02 :

איחולים מכל הלב
לשני וסלבו בכר להולדת הבן,
נכד לשרה ואלי מור
נין לנילי ושמואל פרסי

לזהבית וישראל דוד  -לבר המצוה של אמיר.
לאביטל ואייל אלשייך  -לבר המצוה של איתם.
לשולה לסנר ולכל המשפחה  -להולדת הנכד,
בן לשרית וחיים.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  -בשעה  08:45תנ"כ – חנה לבל.

יום שני  -בשעה  10:15שעת סיפור – נאוה לפיד.
יום רביעי  -מכירת נעלי נוחות של חב' ליידי קומפורט ,בין השעות 9:30-12:00 :במרכז היום בחבל יבנה
נשמח לראותכם !

ועדת חינוך
ג׳ימבורי לילדי הגנים  -ביום שלישי בשעה  16:30-17:45,בלובי המחודש של אולם הספורט.
הכניסה עם נעלי ספורט בלבד.
🔺הפעילות מיועדת לגילאי המעון והגנים בלבד.
🔺לא תותר כניסה של ילדים ללא מבוגר מלווה.
🔺עקב שיפוץ החדר ,אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לשמור על הניקיון ולא להכניס אוכל וחטיפים.
צוות גיל הרך.
בואו בהמוניכם!

בני עקיבא ונוער
שלום לכולם,
מהנעשה בשטח:
השבוע התקיימה פעילות פתיחת שנת בר מצווה לבנים של שכבה ז' .הפעילות עסקה בערכים שונים בהם יעסקו הנערים במהלךהשנה .את הפעילות ארגנו הורי הילדים בשיתוף פעולה עם המדריכים והקומונרית .היתה פעילות משמעותית וחוייתית.
השבוע התקיים מפגש של מפקדי תחנת המתמי"ד של המועצה עם נערים משכבות יא' -יב' המעוניינים להצטרף למערך המתנדביםשל המועצה .במפגש שוחחנו על מחויבות ,משמעות ומסגרת ההתנדבות.
ברוכים הבאים לנוער בני דרום :אוראל ,אלחי ואליה חכמון!שימו לב! -השבת תתקיים הרצאה מפי חדווה אריאל בנושא "החיים בזבל" .ההרצאה תתקיים בשעה  20:30במועדון לחבר.מכיוון שההרצאה מיועדת גם לנוער ,לא תתקיים פעולת חב"ב במועדון .הנוער מוזמן להצטרף להרצאה.
בערב שבת המועדון ייפתח בשעה .21:30במוצ"ש יתקיים בשעה  19:30מפגש של שכבות ח' ,הגרעינרים והמדריכים ,כדי להמשיך לקדם את הפרוייקט החברתי-הפקת בתמצווה .חייבת לציין שהחבר'ה מלאים במוטיבציה וברוח עשייה חיובית!
ליעד משען-גאים בך על הניצחון במשחק הכדורסל השבוע!שבת של שמחה ,אביגל

תרבות
הצופן האקולוגי במקרא  -אדם אדמה ומה שביניהם...
(או אם תרצו" :החיים בזבל)"...
איך ניתן לשפר את הקשב בינינו לבין האדמה ?
האם אפשר לשפר את הקשר בינינו לבין הטבע הסובב ?
למה זה בכלל חשוב לחיים שלנו כאן ?
מוזמנים להכיר את הצופן האקולוגי הטמון במקורות שלנו,
להפגש עם ערכים שנמצאים בכולנו,
ולגלות כיצד ניתן להשפיע בקלות רבה על איכות חיינו
ובפשטות יתרה על איכות סביבתנו .

השבת מתארחת אצלנו חדוה אריאל ,השיחה איתה תתקיים בליל שבת ,בשעה  20:30במועדון לחבר.
למחרת ,לאחר מנחה גדולה ,בשעה  ,14:00ולאחר מנחה קטנה ,בשעה  ,17:10יתקיימו שני סיורים (זהים)
בהדרכתה ברחבי המשק .לשני הסיורים נפגש בגרנוליט .לכל הפעילויות (השיחה והסיורים) מוזמן בכיף גם הנוער,
מכתה ז' ומעלה.
בואו בשמחה .ועדת תרבות

*** לערב "בוא נשיר ונכיר" במוצ"ש בעוד שבוע ,עדיין חסרים מתנדבים להכנת מרקים.
נא לפנות לאורית רב אחא .058-4005154

מרפאה
ביום ראשון 14 ,בפברואר ,המרפאה תסגר לאחר בדיקות דם.
המרפאה תפתח שוב מ 12:00-14:00 -עם אחות.
המשך השבוע ממשיך בימים ובשעות הרגילות.

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

***************************************************************************************************************
תודה לכל המשפחות שפתחו את ביתם וליבם וארחו את משפחתינו בשבת בר המצווה של אמיר,
אפו עוגות או השתתפו בבישול ובפינוקים לארוחות ושימחו אותנו .אי"ה שנזכה להחזיר תמיד בשמחות.
זהבית וישראל דוד
********************************************************************************************************************

הודעות
הצגה שניה בתוכנית המנויים ה ,5-דלת הקסמים – תאטרון "מופע" בהצגה שזורים השירים " :מקהלה עליזה"" ,בוקר של זהב",
"ברבאבא"" ,הבית של פיסטוק"" ,דלת הקסמים"" ,אבניבי" ,מחרוזת "דיג דיג דוג" ,מחרוזת "פים פם פה"" ,אדון פוז"" ,הבצל",
"המשפחה שלי"" ,אל הדרך"" ,בשנה הבאה" ועוד.
תתקיים אי"ה ביום רביעי ,ח' באדר א' ( ,)17/2/16בשעה  17:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
או תוכנית מנויים כפי שפורסמה לגילאי 3-7
מחיר לכרטיס ₪ 50 :לילד  ₪ 30למבוגר
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שעת סיפור עם אילנית "ששת ועששת"
אי"ה ביום שני ,י"ג באדר א' ( ,)22/2/16בשעה  17.00במושב בית גמליאל .לגילאי  3-7עלות ₪ 10:לילד
מופע קסמים – ניסים ונפלאות ,כולנו תמיד רצינו לדעת כיצד מבוצעים הקסמים שמוצגים לנגד עניינו ,המופע של הקוסם
 - VITOהתשובה רלוונטית לעניין .המופע הצבעוני משולב בקטעי הומור ובהשתתפות הקהל לכל אורכו ,ומיועד לכל הגילאים.
בין הקטעים המפורסמים גשם של מטריות ,הכד הקסום ,קטעי טלפתיה ועוד קסמים רבים.
אי"ה ביום רביעי ,כ"ב באדר א' ( ,)2/3/16בשעה  17:00מקום הפעילות בהמשך .מתאים לכל המשפחה מחיר לילד₪ 15 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד יום האשה הבינלאומי ,בית ספר "מזמור" בשיתוף המתנ"ס והמועצה ,נקיים תוכנית מיוחדת ליום האשה הבינלאומית ,
במעמד יו"ר מעמד האשה בחבל יבנה הגב' אלה שרעבי.
אי"ה ביום שלישי ,כ"א באדר א' ( ,)1/3/16בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון:
 - 19:00התכנסות וארוחת ערב -19:45 .ברכות ,מופע פתיחה מוסיקלי עם הזמרת רחל רבקה דביר,
הצגה "שייכת"  -ההצגה 'שייכת' היא מסמך בימתי שלופת בגרון ולא מרפה ימים רבים אחרי הצפייה( "...תמר רותם ,הארץ).
יום אחד ברחוב עוצרת משטרת ישראל את יהודית ,חברה בקבוצה שחיה ביחד בבנין במרכז הארץ .גם את שאר חברי הקבוצה
המורכבת מנשים וילדים עוצרת המשטרה  .....הפעם כאמא .מנקודה זו היא צריכה להיאבק ,לבנות לעצמה ולחמשת ילדיה נתיב קיום
בתוך המשפחה ,הקיבוץ והחברה הישראלית אליהם היא לא מרגישה שייכת.
לסיום :שיחה עם יהודית הרמן גיבורת הסיפור בהצגה.
עלות כניסה ₪ 20:שי לכל אשה

קהילה
במוצ"ש הבאה פרשת תצוה נקיים אספת חברים לשינוי סעיף בתקנון.
כדי לשנות תקנון צריך שתהיה השתתפות כל החברים שיכולים להגיע.
השינוי חשוב אנא פנו זמן לכך.
****************************************************************************************************************

