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ב"ה ז' טבת תשע"ז

ויגש
עשרה בטבת ואלאור עזריה-
כאשר החריב טיטוס את בית המקדש כינו זאת חז"ל" -קמח טחון טחנת" .כלומר לעצם החרבת הבית ,לא היתה
כמעט משמעות .זאת כיוון שהבית נהרס מבחינה רעיונית ברגע שעם ישראל השחית את דרכו.
כאשר נצום ביום ראשון ונציין את תחילת המצור על ירושלים בבית ראשון ,נבין שתחילת המצור היתה האיתות
הראשון לעם ישראל לשנות את דרכו המוסרית.
בסוף שבוע זה היינו כולנו מרותקים להרשעתו של אלאור עזריה ,האכזבה והצער שנגרם מכך .מצד אחד תביעה
מוסרית בלתי מתפשרת ומאידך שפיטת חייל לוחם שהיה במצוקה ובעת קרב.
נראה שעלינו להפנים נקודה עקרונית .חזרתנו לארץ ,מסירותנו לבניינה ותקומתה של המדינה ,אינם יכולים
לעמוד כערכים בפני עצמם.
ערכי המוסר מהווים חלק מאד מעשי בתקומת המדינה .לא נוכל לכבוש את ארצנו ולהתישב בה ללא שמירת ערכי
המוסר ,אלו תחומים ערכיים הקשורים ותלויים זה בזה .אולם יחד עם ערכי המוסר שאנו דורשים מעצמנו ,עלינו
להפנים את המציאות המורכבת בה אנו נמצאים בימי מלחמה אלו .עלינו לתבוע מעצמנו לשמור על מוסריותנו
ללא פשרות ויחד עם זאת להלחם ללא פשרות.
בית המשפט פסק את שפסק ונראה שכעת על מנהיגי המדינה להוביל את הפסק למציאות שלא תחליש את לוחמי
צה"ל במלחמתם באויבינו חלילה ,בכל דרך שימצאו לנכון.
עם ישראל השחית את ערכי מוסרו ובכך בעצם החריב את ביהמ"ק .אנחנו מצווים לפעול בעת גאולתנו מתוך
שמירה על עולם הערכים שלנו ,על מוסריותנו ומתוך תקיפות רבה.
שבת שלום ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:00 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני  19:15אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -מתקיימת הרצאה של דוגו.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
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ציון יום הקדיש הכללי בבני דרום – דחייה במועד ההרצאה
עקב אירועי י' טבת בבית העדות בניר גלים אשר יתקיימו במוצ"ש הקרוב ,ולבקשתו של דוגו כי הרצאתו לא
תתקיים במקביל לאירוע בבית העדות שהוא נמנה על מקימו ,אנו דוחים את הרצאתו .
ביום שני ,יא' בטבת ( )09/01/17בשעה  , 21:00נארח במועדון לחבר את שכננו ממושב ניר גלים :דוד לייטנר
הידוע בכינוי "דוגו" לשיחה וחוויה מרטיטה על סיפור חייו כנער בשואה.
דוגו שהיום הוא בן  84ונושא על זרועו שני מספרים שנתנו לו במחנות המוות ,ממשיך לעסוק בנושא ולצאת
למשלחות עם בני נוער לפולין.
הרצאה חובה משריד שואה שחיי בקרבנו .בואו לשמוע ,לדעת ולזכור.
ועדת דת.

כניסת השבת16:29 :

יציאת השבת17:32 :

זמני תפילות
צום עשרה בטבת /יום ראשון תחילת הצום בעלות השחר .4:55
מניין ב' ,6:25 -בשעה ( 6:10אמירת סליחות)
שחרית :מניין א'( 5:50 -ללא סליחות),
מניין ג' – ( 8:00סליחות לאחר תפילת עמידה).
מנחה :מניין אחד.16:30 :
סיום הצום – 17:20
ערבית  – 17:10בבית הכנסת ובהרחבה(בעמוד).
ְהּודה לְ ָששוֹן ּולְ ִש ְמחָ ה
יעי וְ צוֹם הָ עֲ ִש ִירי י ְִהיֶה לְ בֵ ית י ָ
ישי וְ צוֹם הַ ְשבִ ִ
יעי וְ צוֹם הַ חֲ ִמ ִ
בברכת " :צוֹם הָ ְרבִ ִ
ּולְ מועֲ ִדים טוֹבִ ים וְ הָ אֱ מֶ ת וְ הַ ָשלוֹם אֱ הָ בּו".
ועדת דת

בני עקיבא ונוער
קהילת בני דרום ,ה' עמכם!
שבת פרשת ויגש ,סניף בני עקיבא בני דרום שמח להכריז על הצטרפותם של שבט זרעים – שכבת כיתה ג'
לסניף בני עקיבא בני דרום .שבט זה יהיה פעיל בפעילות של הסניף כל שבוע באמצע שבוע ושבת .שמחים על
הצטרפותכם ובעז"ה שתהיה שנה מלאה בחוויות !
השבוע כל מדריכי שבט מורשה היו בסמינריון בקריית ארבע וקיבלו הכשרה מקצועית להדרכה שלהם.
בעז"ה שהסמינריון הזה ייתן להם כוחות לעשייה מועילה בסניף עם החניכים גם בשגרת החורף!
נבקש מכם ההורים להמשיך לשלוח את החניכים לפעילות השוטפת של הסניף באמצע שבוע ושבת . כמו כן,
הודעה חשובה -המערכת לבקשת סבסודים למפעלים שאליהם אנחנו נצא השנה נפתחה והיא תהיה פתוחה רק
עד  11.1י"ג טבת .מי שלא יודע איך עושים זאת מוזמן לפנות אליי ואעזור בשמחה .בקשת סבסוד וקבלתה תקף
רק לשנה אז גם מי שקיבל שנה שעברה צריך להגיש שוב.
שבת שלום ומבורכת עדן הקומונרית

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  8:45תנ"כ – עם חנה לבל (ספר חבקוק).
יום שני  9:15הרצאה" :אתיופיה"  -סיפור מסע מרתק – עם גלעד חתוכה.
כמו כן ,תתקיים מכירת נעלי נוחות עם ויקטור בין השעות 9:00-12:00 :במרכז היום.
בברכת חורף בריא!

מועצה איזורית חבל יבנה
נותנים כבוד בספורט
בשבוע שעבר קיימה מחלקת הספורט של המועצה בשיתוף עם מאמני נבחרות הכדורסל של החבל וצוות הפנימיה
בקבוצת יבנה הרצאה מיוחדת של שופט הכדורגל הבינלאומי לירן ליאני .ההרצאה המרתקת ,שנערכה במסגרת
פרויקט פרחי הספורט המתקיים בחבל ,עסקה באלימות בספורט ודרכים להתמודדות עמה תחת הכותרת –
"הכבוד שבין אדם לחברו ."RESPECT -
במפגש השתתפו קבוצת פרחי הספורט ,נבחרות הכדורסל ותלמידי הפנימייה בקבוצת יבנה .המשתתפים שמעו את
ליאני מספר מניסיונו האישי במגרשי הכדורגל על הסיבות לתופעת האלימות בספורט ,השלכותיה על האוהדים,
הצופים והקבוצות ,ודרכים להילחם ולמנוע אותה .בסיומו של המפגש ליאני התפלל תפילת ערבית עם החניכים,
ואף ענה על שאלות וחילק חתימות תוך שהוא מבטיח להגיע ולעודד מהיציע באחד המשחקים הבאים.
שורי לוי ,מנהלת מחלקת הספורט במועצה" :ההחלטה לקיים את המפגש המיוחד התקבלה בעקבות התנהגותם של
אוהדים באחד המשחקים ,שגרמה להפסד טכני של קבוצת הנוער ולקנס שהוטל על המועצה .הרצאה היא חלק
חשוב מפעילותנו להעברת ערכים בספורט ולהרמת דגל המאבק באלימות בכלל ובספורט בפרט".

קהילה
מיום ראשון ( )08/01/17עד ליום שלישי הבא ( )17/01/17אהיה בחופש.
בדברים דחופים ניתן לפנות למשה פרסי .050-5735817
שבת שלום ,ראובן שור.

ועדת חינוך
אי אפשר לעבור לסדר היום בלי לומר תודה לכל התורמות/ים למסיבת החנוכה.
תודה לילדות ולילדים המ-ק-ס-י-מ-י-ם שהופיעו על הבמה ממש כמו שחקנים מנוסים!
תודה לתמה ורני על הדלקת הנרות .תודה לרב וייס ותודה לצוות הבמאיות והתפאורניות ואנשי התאורה
והסאונד :שירה באום ,יערה ,טלי ,יעל זיו ,ג'ואנה ,רותי ,רוני קבלן ,יהודית ,מיטל פליישמן ,אפרת ,ימית ,קרן בן
שושן ,יוני ודרור ולמוריה צפריר על התיאומים ביניהם.
ניפגש שוב בע"ה בשנה הבאה!
מחר (יום שישי) בשעות אחר הצהריים ,נערוך
התרמה לטובת רכישת משלוחי מנות לפורים.
כל הכספים מיועדים לעמותת חיים לאלון לטובת
חקר מחלת דושן.
10ש"ח = משלוח מנות אחד .וכל המרבה הרי זה
משובח!
צוות נוער החדש יוצא לדרך! חברי הצוות הם שירה
באום וג'ק לובטון ובהובלת אורית רב אחא .בהצלחה
רבה להם ולנוער שלנו!

מרפאה
ביום שני י"א טבת ( ,)09/01/17המרפאה תיסגר בשעה  10:00עקב יום לימודים.
יום חמישי י"ד טבת ( ,)12/01/17קבלת קהל ע"י רופא בלבד עקב יום עיון.
עמכם הסליחה ,שני.

מועדון ותיקים
יום שני  -8:15התעמלות נשם -8:45 ,התעמלות גברים ,ארוחה קלה -10:00 .שיחה עם זהבה ,יצירה.
 -21:00שיחה עם דוגו (דוד לייטנר).
יום רביעי  -8:15התעמלות,
 -9:00דוגמאות לעבודות עיסת נייר ,מצגת והסבר על קוביזם כהשראה לתבליט (הכנה למפגש הבא).
 -19:15שיחה עם יואי "איך להפוך תיירים לאוהבי ישראל?"
בואו בשמחה ,צוות המועדון.

ביום שלישי ה 10.01.17-מגיעה גילדה (מניקור כולל לק-ג'ל ,פדיקור ,קוסמטיקאית ,עיצוב גבות ,ספרית ,איפור
כלות ,איפור לאירועים) .לתאום נא להתקשר לפלאפון  .055-2273231נא להביא מגבות.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
הצגה שלישית תוכנית מנויים תשע"ז" .רק רוצה לרקוד" – תאטרון ארצי לנוער .כשמר ברוש ,המורה לריקוד של
היער נותן לכל החיות משימה להכין ריקוד מיוחד משלהם ,הדרקונית מיואשת .איך היא תכין ריקוד מיוחד כשהיא
בקושי מצליחה לרקוד? והיא כל כך רוצה........
היא יוצאת עם הארנב למסע בעולם ,במטרה למצוא חיה שרוקדת ריקוד מיוחד במינו .בדרך היא עוזרת לחיות
בצרה ,מכירה מקומות נפלאים ,לומדת תנועות ריקוד חדשות ,ומגלה שאולי לא צריך להיות מישהו אחר כדי
להיות מיוחד באמת .מופע תיאטרון מחול קצבי ,ססגוני ומרתק בשיתוף להקת המחול "פרסקו".
אי"ה ביום שלישי ,י"ב טבת תשע"ז (, )10/01/2017בשעה  17:00בגבעת וושינגטון.
הצגת ילדים לגילאי  .3-8ניתן עדיין לרכוש כרטיסייה ב ₪ 200 -ל 10 -ניקובים.
שימו לב **** לא תותר כניסת ילדים מתחת לגיל שנתיים **** ,אין להכניס אוכל ושתיה לאולם,
**** לאחר תחילת ההצגה תתאפשר כניסה רק ליציע.
מפתח הלב עם השחקנים :אי"ה ביום שלישי ,כ"ו בטבת תשע"ז (  ,)24/1/17בשעה  17:00בחדר האוכל בבני דרום-
הצגה מוזיקלית לילדים ,על פי אגדה על שלמה המלך.
כתיבה :אתי אלבוים ,בימוי :דביר שרייבר .שחקנים :ישי מאיר ,אייל ניידורף ודביר שרייבר.
אבינועם ,ילד צעיר שגר בלי הורים בצריף על החוף ,מנסה למכור לדייגים רשת שהכין בעצמו .איש אינו רוצה
לקנות ,אבל אבינועם לא מתייאש .בדיוק בעיצומם של ניסיונות המכירה הוא נתקל בדגוס ,סוחר יווני אמיד
שמתכונן להפלגה למדינתו  -יוון ,לאחר שסיים לעשות עסקים טובים בארץ ישראל.
ההצגה דידקטית ,המסר קשור בנתינה לזולת ,בהשגחה פרטית השחקנים ,שנכנסים היטב לדמויות ,מביאים איתם
רגעים של צחוק וגם של דרמה .תוך כדי יש גם שירים וקצת ריקודים ,והם מצליחים לרתק את קהל הילדים ,מדי
פעם לגלגל אותו מצחוק ופעמים אחרות להותיר אותו פעור פה.
ילד רביעי למשפחה חינם.
כרטיס לילד מגיל ₪ 20: 4
לגילאי גן חובה  -כיתה ו'.
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שנת החמישים לירושלים "אדם מן האדמה" ,הלל מאלי ואנסבל "ניגון ירושלמי" במסע מוסיקאלי מארבע קצוות
תבל אל הארץ המובטחת .מופע השזור ניגוני פיוטים ,שירי ארץ ישראל ,וסיפורים ירושלמיים במפגש ישראלי
מיוחד במינו .אי"ה במוצש"ק שבת "וארא" ,א' בשבט תשע"ז ( ,)28/1/17
כרטיס.₪ 30 :
בשעה  20:30בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון .פתיחת דלתות,20:10:
========================================================
כרם ביבנה ,בניין שלם ,תרבות יהודית ומתנ"ס חבל יבנה מזמינים את ציבור האמהות לקורס ערב ייחודי בנושא:
חינוך ילדים עם הרבנית אסתר לבנון מראשי מכון בנין שלם,
יועצת זוגית ומשפחתית מנוסה  -רעיית רב הישוב אלון מורה בין הנושאים:
 העברת מסרים ברורים * .שכר ועונש בחינוך ילדים* ,גבולות * ,עקביות בחינוך * ,האהבה הלא מותנת.
 8מפגשים ,בימי שלישי י"ב טבת – ב' אדר ( ,)10/1/17-28/2/17בשעות .20:15-21:45
ישיבת כרם ביבנה ,אולם בית בריינין  .הרשמה מוקדמת ,₪ 360 :מחיר מלא.₪ 400 :
הרשמה ופרטים 026271525 :או 0526070373
נעלי גזית מגיעים לבני דרום!! קולקציה חורף  2017\2016עד  30%הנחה מהחנויות מבחר ענק של מגפיים,
מגפונים ,נעלי סירה/בלרינות/בובות כולל נעלי בן ישי ,ביוניק וברונקס.
בן ישי -קולקציה חורף  2017\2016עד  20%הנחה עד מידה  ,43ביוניק  -קולקציה חורף  2017\2016עד  20%אחוז
הנחה מגפיים מעור ב  400שח ברונקס -מגפיים ב  300-270שח.
בשיתוף עם סטודיו שני :שמלות חורפיות ושמלות אלגנט לנשים ולנערות .שמלות מחטבות והנקה .חצאיות
תחתית במגוון אורכים ,בגדי בסיס מעוצבים וחלקים ,טייץ ,עליוניות מעוצבות וחלקות ,מבחר עשיר של גרביונים
דקים ועבים ,גופיות טייץ וגרביים טרמיים .ובשיתוף עם דנה-בגדי מעצבות :אוסף בגדי מעצבות מכל הארץ
בגדים איכותיים ,מיוחדים במחירים הוגנים .0546369612

המכירה תתקיים בעז"ה ביום ראשון י' טבת ,08.01.2017
בין השעות  18:00-21:30באולם המסיבות נשמח לראותכם!
נא לשתף ולהפיץ.

נר זיכרון

בתיה מזא"ה ז"ל  -ט"ו טבת תש"ס

