06/10/2016

ב"ה ד' תשרי תשע"ו

וילך
"ונתן על שני השעירים גורלות".
שבעה ימים קודם יום הכיפורים ,היה הכהן הגדול מופרש ללשכה מיוחדת בבית המקדש כדי להתכונן ליום
המיוחד ,יום הכיפורים.
יום הכיפורים היה מתנהל במקום המקודש ביותר לעם ישראל וע"י האדם המקודש ביותר ,וכמובן ביום המקודש
ביותר .ההכנות הרבות ,המיקום ,היום ,האדם-כל אלה נותנים הרגשה ברורה של מכוונות יתר.
והנה חלק עקרוני במהלך יום הכיפורים הוא הגורלות .הכהן היה מכניס ידיו לתוך קלפי ומוציא שני גורלות ,האחד
מורה על השעיר לעזאזל והשני על שעיר החטאת.
תנועות מנוגדות באותו יום .מחד-סדר והכנה ,מאידך-גורל וסוג של חוסר שליטה .מה כל כך חשוב שעניין זה
ייעשה בגורל?
נראה ששתי תנועות אלה מתחוללות בתוכנו ביום הכיפורים .מחד ,אנחנו עושים מאמץ גדול להשתפר ,לחשוב
מה ניתן לתקן ,לברור דרכים לתיקון ושיטות כדי שלא לשוב ולהיכשל .מאידך ,לא פעם אנחנו עומדים חסרי
אונים ,חסרי ידיעה מה יהיה איתנו.
לשתי תנועות אלה יש מקום ביום הכיפורים ושתיהן מובעות בתהליכים של יום הכיפורים .איננו משליכים את
עתידנו ביד הגורל ,אלא עושים כל מאמץ לשנות ולהשתנות .מאידך ,עמדה זו יכלה לא פעם לייאש את האדם.
לשם כך נמצא את הגורלות ,נטולות השליטה וקוראות לנו לאפשר תנועה שמעבר לשליטתנו .עם שתי תנועות
אלה נכנס ליום הכיפורים ועם שתיהם נקיים דו שיח לאורך יום הכיפורים .נאחל שתנועות אלה יטעו בנו תנועות
חיוביות בכל תחומי חיינו -הן בעבודת המצוות ,במידות ,באנושיות וכו'.
שבת שלום ושנה טובה ,הרב שלמה.
אזכרה לנפטרים.
מידי שנה ,סמוך ליום כיפור מתקיים מעמד של אזכרה לנפטרי המשק לאורך השנים.
מקורו של הדבר במנהג לפקוד קברי אבות בימים אלה.
עם השנים הולכת הקבוצה ומצטמצמת מטבע החיים ,והמעמד הופך למדולדל ולא מכבד.
נראה שראוי לתת את הדעת על רגעים חשובים אלה וגם מי שעד כה לא נהג להגיע,
אולי במחשבה נוספת  -כן יגיע ,וכך נכבד את וותיקי בני דרום שהלכו לעולמם במרוצת השנים.
השנה יתקיים המעמד ביום שני ,ח' בתשרי בשעה  17:30בבית העלמין.
שנה טובה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.17:00 -
כולם מוזמנים לערב סליחות יהודי  -שירה משותפת של פיוטי הסליחות מכלל עדות ישראל בליווי מוזיקלי,
ביום שני 10 ,לאוקטובר ב - 21:00-בבית משפחת לובטון בהרחבה.

כמיטב המסורת ,נתכנס למפגש לימוד בבית מיכל זיו בנושא" :בין כיפור לסוכות ,בין שמים לארץ"; מפי הרבנית
ד"ר חנה פרידמן ,קהילת יחד ותכנית צופי"ה .הערב יתקיים ביום א' ,ז' בתשרי ( ,)9/10בשעה .20.30
כיבוד חלבי יתקבל בברכה בואו בשלום!
גמר חתימה טובה מיכל ואדוה.

כניסת השבת17:55 :

יציאת השבת18:53 :

זמני תפילות
יום-הכיפורים תשע"ז
שימו לב הקדמת זמן מנחה בערב יוה"כ
תפילת מנחה – ,13:30
תחילת הצום והדלקת נרות –,17:51
כל נדרי  /לך אלי– ,18:00
שיעור של הרב בביהכ"נ לאחר תפילת ערבית.
שחרית – אשכנזי  ,8:00ספרדי .7:30
מנחה – אשכנזי  ,16:00ספרדי .15:55
תקיעת שופר – ,18:36
סיום הצום – ,18:48
קידוש לבנה.
בברכת גמר חתימה טובה הגבאים
מספר נקודות לקראת יום כיפור תשע"ז:
כפרות  -נהגו לייחד כסף לצדקה שתינתן לאחר החג ועליו אומרים את נוסח הכפרה" .זה כפרתי ,זה חליפתי...זה
הכסף ילך לצדקה  "...ראוי לעשות ולומר על כל אחד מבני המשפחה.
מצוה לאכל בערב יו"כ ולכן ישתדל לקיים שתי סעודות.
מנהג יפה וראוי לברך את הילדים לפני ההליכה לבית הכנסת (נוסח הברכה נמצא במחזור) ,וכן להתפייס עם בני
משפחה ,חברים ,שכנים וכו'.
חולים וכו'  -כיון שהצום הינו מן התורה חייבים בו כולם כולל מניקות ,נשים בהריון וכו' .יחד עם זאת כל הפטור
מן הצום ואינו אוכל הרי הוא מסתכן בנפשו ואין זו מידת חסידות שלא לאכל.
תינוק שניזון רק מיניקה ואימו חשה שאין לה מספיק חלב ,תשתה לכתחילה לשיעורין.
שיעורין  -אוכל כ 35-גר' ושתיה כ 42 -סמ"ק בהפרשים של  5דק' .את הכמויות יש למדוד לפני החג.
אדם הלוקח תרופות וחייב ללוקחן גם ביו"כ ,רצוי לבלוע ללא מים ,אך אם אין הדבר אפשרי יקח פחות מן
השיעור שנאמר לעיל .כיון שהמקרים רבים וגבוליים ראוי לברר אצל ד"ר נחשון או רופא המשפחה.
האוכל ביו"כ לא יקדש לפני אך לאחר שאכל יברך ברכת מזון ויוסיף "יעלה ויבוא".
אדם חלש וחושש שלא יוכל להשלים את הצום  -עדיף שישאר בביתו וינוח וכך יצום מאשר להתפלל במניין ולא
להשלים את הצום.
רחיצה  -כל רחיצה של תענוג אסורה .לכן מי שידיו התלכלכו ,רשאי לשוטפם.
כהנים רשאים ליטול את כל כף ידיהם לקראת ברכת כהנים.
מוסף  -בכריעה במוסף יש להניח דבר החוצץ בין הפנים לרצפה (ולא תחת הברכיים).
בחזרה מן ההפסקה לתפילת מנחה ,יש לברך על הטלית.
עיקר עבודת היום הינה אמירת הווידוי .באמירת הווידוי פורט האדם בינו לבין עצמו את הדברים שראוי לו
לתקנם הן בינו לבין רעהו והן בינו לבין קונו.
יזכור  -מנהג ידוע ומקובל הוא שאדם שהוריו בחיים יוצא מביה"כ בזמן אמירת אזכרת נשמות .אולם נהגו רבים
להישאר בביה"כ ואדרבא  -לומר תפילה לאריכות ימי הוריהם.
מוצאי היום  -אין מברכים על בשמים ,אך יש לברך על נר שדלק כל היום ,אם אין נר ששבת יש להעביר אש מנר
ששבת (שכנים) ,באין גם אפשרות שכזו ,יש מהספרדים שמדליקים ומברכים אך האשכנזים אינם מברכים את
ברכת האש במקרה שכזה.
גמר חתימה טובה ושבת שלום ,הרב שלמה.

מרפאה
שעות מרפאה 09/10-13/10
יום ראשון  09:00-08:00 -בדיקות דם 11:00-08:00 ,ד"ר אורלוב 12:00-09:00 ,אחות.
יום שני  11:00-08:00 -טיפת חלב 13:00-11:00 ,אחות.
יום חמישי  11:00-08:00 -ד"ר אורלוב 12:00-08:00 ,אחות.
בין התאריכים  16/10-24/10אין בדיקות דם!

קהילה
השנה ,במוצאי יום הכיפורים ימלאו  70שנה לעליית  11הנקודות בנגב.
מצ"ב שיר על המבצע שחיבר ד"ר נתן הופמן ,מחנכם של משתתפי אותו מבצע.

בני עקיבא ונוער
הורים יקרים ,ה' עמכם!
אנחנו נמצאים בימים מיוחדים ,עשרת ימי תשובה .יום כיפור מתקרב והשבת הקרובה היא שבת שובה .אני
מזמינה את כל בנות הסניף להגיע אליי לדירה בשעה  18:15ונלך יחדיו לתפילת ערבית .תעודדו את הבנות להגיע!
סניף בני עקיבא יהיה פעיל גם בשבת הקרובה כרגיל .מפקד בשעה .15:00
במוצאי שבת הקרוב יתקיים בסניף ,ערב חשיפה להורי חניכי מורשה בשעה  .21:00הערב יתקיים בנוכחות מבשר
רכז ההדרכה .מטרת הערב לחשוף את ההורים לצוותים החדשים שיקומו בסניף -צוות נחשון ומפעלים (נוסף על
צוות ההדרכה) וכיצד יתנהל כל תהליך ההכנסה לצוותים .זכינו להיות חלק משינוי חדש המתקיים בכל תנועת בני
עקיבא בחבריא ב' .נשמח מאוד לראות אתכם ,הורי מורשה ,חלק מערב זה ושותפים לתהליך!
בעז"ה שבת האזינו ,י" ג תשרי תהיה שבת אחרונה של מדריכי אביחי .ביום שישי תתקיים קבלת שבת סניפית
חגיגית בדשא הסינטטי שליד הסניף .נשלח פרטים בימים הקרובים .נשמח מאוד שתעודדו את ילדיכם להגיע,
להשתתף ולהיות חלק בקבלת השבת המיוחדת.
שבת שלום וגמר חתימה טובה ,עדן.

מועדון ותיקים
יום שני –  8:15התעמלות נשים - 8:45 ,התעמלות גברים ארוחה קלה ויצירה - 10:00 ,שיחה עם זהבה.
לתשומת לבכם ,בשל בעיה טכנית ערב "מכתבים" נדחה למועד יותר מאוחר.
לכולנו גמר חתימה טובה.

הודעות
תושבים יקרים!
תודה לכל התורמים עד כה ,ישלח לכם ד' ברכה עד בלי די .למעוניינים לתרום את כספי פדיון כפרות ,לנוחיותכם,
הנחתי במשרד (על הדלפק המזכירה) ובת.ד .של משפחתי( ,)117מעטפות ריקות של חסדי עירית ,נשמח שהציבור
ישתמש בהן לתרומות .אפשר להביאן אלי אישית או לשים בת.ד.
בערב יוה"כ (שלישי בבוקר) ,אי"ה יונחו מעטפות גם בביה"כ.
גמר חתימה טובה ,אייל אלשיך.
=============================================================

הנהלת הקהילה
מברכת את קהילת בני דרום
בגמר חתימה טובה!
*****************************************

