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ב"ה י"א אב תשע"ז

ואתחנן
"נחמו,נחמו עמי".
למילה נחמה יש שתי משמעויות בסיסיות .האחת-חרטה ,כך מצאנו בבריאת העולם "וינחם ה' כי עשה את האדם
בארץ" וכו' .המשמעות השניה ,בה אנחנו בעיקר משתמשים היא כפשוטו ,לנחם אדם בצערו .זו גם ההבנה לגבי
השבת ,שבת "נחמו" .הקב"ה שולח לנו נחמה על חורבן הבית.
קצת מוזר לחשוב כך ,הרי הקב"ה איפשר את חורבן הבית ,מה המקום לנחמה ממנו? הוא "האחרון" שיכל לנחם
אותנו.
על דרך המשל ניתן להסביר -לא פעם יוצא לנו להעניש את ילדינו ,לכעוס או דבר דומה .כאשר אותו ילד מבצע
את העונש שאנחנו השתנו עליו ,אנחנו מוצאים את עצמנו משוחחים איתו על העונש ואף מעודדים אותו .אותו
ילד יכל לחשוב לא פעם ,אם ההורה שלי בא לשוחח איתי על העונש שהוא עצמו נתן ,עדיף היה שלא יעניש וזהו.
אך בכל זאת אנחנו מענישים ומשוחחים על העונש שנתנו.
לשתי תנועות אלה יש מקום ואינם סותרות .כשאנחנו משוחחים ומעודדים את הילד אנחנו בעצם משדרים לו
שאנו מאמינים בו ,מאמינים ששגה ,מאמינים שהוא לא באמת כזה אדם .השיחה באה לומר לילד שהעונש הוא
נקודתי ואכן היה ראוי ,אולם ניתן לצאת מהמצב שנוצר ,אנחנו מאמינים בטוב שבו ובאישיותו.
על דרך זו קוראים אנו את הפטרות השבועות הבאים .בפרקי הנחמה שנקרא בכל שבת מעתה ועד ראש השנה
רוצה הקב"ה לומר לנו ,שאכן ,ראויים היינו לחורבן הבית ,לא היתה אפשרות אחרת .אולם זו לא המציאות
היחידה והסופית .הקב"ה מאמין בנו ,מאמין בטוב שבנו ומתוך כך אנחנו מתמלאים בתקוה שניתן לתקן ,שניתן
לצמוח מהנפילה.
ועם שבע הפטרות הנחמה נגיע בע"ה לראש השנה ,מלאי אמונה בנו ,מלאי תקוה בע"ה.
שבת שלום ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:30 -
לימוד הורים וילדים –  17:30בבית הכנסת.

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי החול בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,19:20ערבית 20:50

כניסת השבת1913 :

יציאת השבת20:14 :

ועדת קליטה
מאחלים קליטה קלה ומהירה
לעופר וליאת טל וילדיהם אורי ,שחר ויאיר.
להילה וגבריאל פליישר וילדיהם עלמה (עולה לג') ,נדב (עולה לא') ומעוז (בן שנתיים).
לכלנית ודורון יפרח וילדיהם אורי (עולה לי"א) ,לינוי (עולה לט') ,תהל (עולה לה') ויגל (עולה לא').
ישי וליאורה פרידמן וילדיהם עמנואל (בת  , )6.5אחינועם (בת  )4.5ואודליה (בת שנה(.

איחולים מכל הלב
לסמדר ודידי באום ולכל משפחת
להולדת הבן.

לסהר ויונתן בארי
להולדת הבת.
לאביעד ואסנת בראון
להולדת הבת פאר.

לשושי ומאיר כהן
לבת המצוה של נויה.

קהילה
כדי לשפר ,להשפיע וליעל את הקשר של החברים עם הנעשה בישוב ,החליטה הנהלת הקהילה שחברים הרוצים
להעלות נושאים לביצוע או לדיון עם הנהלת הקהילה ,מוזמנים לפנות לאחד מחברי ההנהלה או למנהל הקהילה
ויקבלו זימון לאחת הישיבות הקרובות.

**********************************************************************************
למשפחות לובטון ,דדון וחזן היוצאות לדרך חדשה -דרך צלחה.
למשפחת דגן דרך צלחה ושובו במהרה (קצת באיחור).
*******************************************************************************************
הציבור מוזמן בשבת לאחר תפילת מוסף לבית משפחת אומן ,רח' נתיבות -
לקידוש פרידה ממשפחת חזן שלומי וחן וממשפחת אוזן נתנאל וענת שעוזבות את הישוב.
*******************************************************************************************
מודים מכל הלב לבית בני דרום על הטיפול המסור בשעות הקשות ,על הליווי ,התמיכה והניחום ,על הדאגה
בשבעה ועל ארוחות הצהריים המושקעות .יהי רצון שנזכה לעזור אחד לשני בשמחות.
משפחות חפר ושלו.

הודעות
"שירים מבית אבא" ערב זמר  -עם סי היימן -מחווה לשיריו של אביה ,נחצ'ה/נחום היימן.
אי"ה ביום שני ,ט"ו באב ( ,)7/8/17בשעה  21:00בקבוצת יבנה.
כיבוד קל!
כרטיס כניסה  ₪ 20לאזרח הוותיק₪ 10 :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------אירוע פתיחת שנה לכל המשפחה .בתמיכתו של משרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל-
אי"ה ביום שלישי ,ז' באלול ( )29/8/17בבני דרום.
משעה  17:00הפנינג "חוגגים" הפעלות מגוונות ,הרשמה לחוגים.
בשעה  18:30מופע גדול לכל המשפחה .עוד פרטים בהמשך.

