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ב"ה ה' ה' כסלו תשע"ח

ויצא
מובילים בדרך תורה ועבודה-
קצת יומרני הוא נושא שבת האירגון של השנה.
מובילים  -מי אנחנו שנוביל? מי נתן לנו את הסמכות לכך?
שני פסוקים בפרשתנו כתובים בצליל מיוחד .כאשר מגיע יעקב לחרן ומשוחח עם הרועים ,מתאר הכתוב כך-
"ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ,ואת צאן לבן אחי אמו ,ויגל את האבן...וישק את צאן לבן
אחי אמו".
אחי אמו ,אחי אמו-צליל מאד נוכח .נראה שהכתוב מבקש להפגיש אותנו עם מחשבותיו והרגשותיו של יעקב.
כל הכח ,הפיזי והנפשי הכל נובע בעצם מההיזכרות באמא .מעין "נראתה לו דמות דיוקנה של אמא".
וברגע זה הכל משתנה ,עד היכולת לגול לבד את האבן מעל פי הבאר .לומר לך שהמקום הנפשי מחולל שינויים
מרחיקי לכת.
התחנכנו כולנו לאורך שנים על ערכי "תורה ועבודה" .ערכים שלא היו מקובלים בזמנו ואט אט הפכו לבסיס
השקפתנו.
להוביל בדרך תורה ועבודה ,זה כבר מעמד נפשי אחר.
כאשר מוטלת עליך האחריות  -משפיע הדבר על אופן ותכן הדבר עצמו.
כל החי במדינת ישראל בוודאי שעסוק בבניינה ,בקידומה של המדינה בתחומים רבים.
במה שונה דרכה של הציונות הדתית? בתורה!
את כל אותה עשיה אפשר לעשות כמו כל אדם ,אך ניתן לעשות מתוך מחשבה של קדש ,מתוך הבנה שאיננו
פועלים מכוח עצמנו אלא מכוחה של תורה ,מתוך הבנה שאנו מוציאים לפועל מהלך אלוקי ולא רק הסטורי
אקראי.
מוטלת עלינו אחריות לפעול בחיינו מתוך נאמנות לערכי התורה וכך כל אותה עשיה מקבלת גוון אחר ,מקבלת
עומק ומטרה אחרים.
דמות דיוקנה של אמא נתגלה ליעקב והכל השתנה.
להוביל בדרך תורה ועבודה ,משמעותו לקחת אחריות גדולה בעם ישראל ,לא מתוך גאווה אלא להפך ,מתוך
שליחות מלאה ,מתוך ענוה גדולה.
בב"ח לתו"ע ושבת שלום ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בשבת בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:00 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת בן ארצי.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת

ועדת דת
על הניסים ועל הנפלאות אשר ה' חולל למכבים  -טיול משפחות בחנוכה
ועדת דת מזמינה את תושבי בני דרום לטיול באזור מודיעין "בעקבות משפחת המכבים "
הטיול יתקיים בתאריך ביום שישי ,כז' בכסלו ( ,)15/12/17בין השעות .8:30-13:00
עלות השתתפות  40:ש"ח למשפחה(לצורך כיבוד(.
הגעה ותנועה :הטיול יתבצע ברכבים הפרטיים של המשתתפים.
בתוכנית :
 13:00סיום וארוחה קלה
 9:00יציאה לטיול ( 3נקודות ביקור(
 8:30מפגש בחניון לטרון.
להרשמה ולתשלום יש לפנות לאבי בן שושן  053-2249448עד יום א' ,כ"ב בכסלו (.)10/12/17
בואו בשמחה ובאורה ועדת דת.

כניסת השבת16:15 :

יציאת השבת17:16 :

המיקרוגל-
אחד המתקנים הנפוצים ביותר במטבח הביתי והמוסדי ,הוא תנור המיקרוגל .תנור מוכר זה מהווה המצאה
חדשנית של חימום ללא 'מקור חום' .הווי אומר ,שלא כדרך כל חימום ובישול מקובלים שבהם החום מועבר מתוך
קרבה פיסית ל'מקור' כלשהו ,כגון אש או גוף חימום חשמלי שהם עצמם חמים ,במיקרוגל אין העברת טמפרטורה
ממקור חם למזון ,החימום או הבישול נעשים בדרך 'פנימית' של האצת חלקיקים פנימיים בתוך-תוכו של המזון.
האצה זו נעשית ע"י שפופרת פולטת קרינה המשדרת גלים בתדירות גבוהה מאוד.
עובדות אלה היוו אתגר הלכתי כיצד להתייחס למכשיר זה הן מבחינת כשרות ,בישול בשבת ועוד.
(הרב פרופ' לב ע"ה כתב מאמר שלם בתחומין ח').
הנקודה העיקרית הינה האדים הנפלטים מהמאכל כשהמכשיר סגור.
א .ניתן לחמם מאכל חלבי או בשרי באותו מיקרוגל אם מקפידים שהתבשיל יהיה מכוסה במכסה מלא או בשקית
סגורה ,אך לא במכסה עם חורים.
לחילופין כמובן ,מי שיכול להתקין שני מכשירים ,חלבי\בשרי,כמובן שפטור מכל כיסוי.
ב .כיון שלעיתים יכול לגלוש מהתבשיל על צלחת המיקרוגל ,אין להניח אכל ישירות על הצלחת ,אלא רק על
צלחת מיוחדת לאותו מאכל.
ג .המגיע לבית מלון ,אכסניה וכדו' ורוצה להשתמש במיקרוגל שבחדר ,יכול להכשירו או להשתמש בו כאשר
המאכל סגור לחלוטין ע"י שקית וכיו"ב (מלכתחילה ראויה עטיפה כפולה).
ד .הכשרת המיקרוגל  -יש לנקותו היטב ,לא להשתמש  24שעות ואז להפעיל על החום הגבוה ביותר שרגילים
להפעילו למשך כ  7-8דקות (חובה להניח כוס חד פעמית מלאה במים).
על הצלחת יש לשפוך מים רותחים.
הרב שלמה.

נוער
הודעה להורי שכבת י"א-
בחודש האחרון יצרה עמותת "גשר" פרויקט חדש בשיתוף מתנ"ס חבל יבנה להקמת תוכנית למפגשים של ישובי
המועצה וישובי מועצה אזורית גבעת ברנר .בתוכנית יתקיימו כחמישה מפגשים עם בני הנוער של המושב שלנו
עם בני נוער ממושב קדרון ,בליווי מלא והנחיה של מנחי סמנריון גשר ,המתמחים במפגש של בני נוער חילוניים
ודתיים.
לתו כנית זו יש להתחייב מראש לכל חמשת המפגשים .אנחנו מזמינים את כל בני ובנות יא לקחת חלק בפרויקט
מעניין ומשמעותי זה .הרשמה אצל צופיה .
ברכות חמות  -ברוכים הבאים ובהצלחה לשכבת ט' שנכנסת רשמית לנוער! במוצאי שבת תתקיים השבעה
ומאחריה המועדון גם שלכם! אנחנו מאחלים לכם כניסה נעימה והצטרפות מהנה .מחכים לכם במועדון...
ברוך הבא לישראל נעים עם כניסתו לועדת נוער .תודה רבה ועשייה ברוכה.
בהצלחה לכל הצוותים השונים ולמדריכים בשבת ארגון -סומכים עליכם שיצא מעולה.
שבת שלום!

איחולים מכל הלב
לאורית וארנון אליהב,
לחיה ועזריה אליהב ולכל המשפחה
לבר המצווה של שחר.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
חודש האזרח הותיק בחבל – יבנה מדרשת ח"י
מה היה לנו? ביום שני ה ,20/11/17 -יצאה קבוצה של כ 35 -חברים ותיקים לסיור בבאר טוביה ,שם ביקרו בארכיון
הישוב וכן בחוות העיזים .החברים נהנו מאוד.
בשבוע הקרוב! יום ראשון ח' כסלו תשע"ח26/11/17 ,
 8:45תנ"כ עם חנה לבל – מסע בספר תהילים (באולם הצמוד למרכז היום)
יום שני ,ח' כסלו תשע"ח ( 10:15-11:15 ,)27/11/17תזונה נכונה :מירן כהן – תזונאית.
לפרטים נוספים בטל'08-8548693 :
עידכונים ...עידכונים...
 .1ההרשמה לחוג של שרה ברנע " :הסיפור האנושי מאחורי הסיפור החלוצי" נמשכת.
לידיעתכם ,ההרשמה לסיורים במסגרת חוגי מדרשת ח"י (שרה ברנע) בנפרד.
 .2כמו כן ,נמשכת ההרשמה לחוגי מדרשת ח"י (במתנ"ס חבל יבנה).
 .3מי שירשם לסדרה של  8הטיולים בכרם ביבנה ,המודרכים ע"י ד"ר חגי בן ארצי ,ישלם רק  ₪ 800במקום . ₪ 1,600
ההרשמה בכרם ביבנה בטלפון.08-8562007 :
ההרשמה לכל הפעילויות במתנ"ס בטלפון 08-8622101
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

הנכם מוזמנים למסיבת חנוכה שתתקיים בע"ה ביום שני כ"ג כסלו תשע"ח  11/12/17בשעה  17:30במועדון החבר
הותיק במושב ניר-גלים:
בתכנית:
 התכנסות וכיבוד קל.
 ברכות.
" זמר שכזה"  -חבורת הזמר של ניר גלים.
 הרצאה -הצגה" :החיים בהילוך גבוה" – שרה גבע
ניסים גלויים בתוך משברים והפיכת קושי להזדמנות עם חיוך.
לתיאום הסעה :ניתן לפנות לדוד רז -אב הקהילה ()054-4435881
נשמח לראותכם !!!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

חג הסיגד "סיפור על הדרך"  -אי"ה ביום ראשון ,ח' בכסלו ( ,)26/11/17בשעה  17:00בבני דרום בחדר האוכל
לתלמידי כיתות א' עד ו' .נאוה תספר על סיפור עלייתה המרתק לארץ ישראל מאתיופיה.
כניסה חופשית!

מרפאה
ברברה להמן נמצאת בחופשה ולכן מרפאת השיניים אינה עובדת .לעזרה ראשונה ניתן לפנות לכתובות הבאות:
כללית סמייל  -גדרה

רחוב וייצמן .1
טלפון – 08-8692027

כללית סמייל  -אשדוד

רחוב צה"ל .1
טלפון – 077-8658130

מועדון ותיקים
יום ראשון - 17:30 :הרצאה של יגאל בן דניאל "בעקבות המלך הורדוס".
יום שני – 8:15 :התעמלות,

 - 10.45שיחה עם זהבה.

יום רביעי - 8:15 :התעמלות 9:00 ,הדפסת תמונות על חולצות/בד/תיק( נא להביא תמונה שחור
לבן או צבעוני ובד להדפסה בגוון בהיר).
בואו בשמחה ,צוות המועדון.

הודעות
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ביום שלישי ה 28.11.17-מגיעה גילדה (מניקור כולל לק-ג'ל ,פדיקור ,קוסמטיקאית ,עיצוב גבות ,ספרית ,איפור
כלות ,איפור לאירועים) .לתאום נא להתקשר לפלאפון  .055-2273231נא להביא מגבות.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
למועצה אזורית חבל יבנה דרושים
 .1מזכיר/ת מח' חינוך בהיקף של  50%משרה
 .2מזכיר/ת מח' הנדסה וביטחון בהיקף של  100%משרה
 .3רכז/ת תחבורה בהיקף של  100%משרה
פרטים באתר המועצה.

נר זיכרון

חנה ארנפלד ז"ל  -י"ג כסלו תש"ע

