23/03/2017

ב"ה כ"ה אדר תשע"ז

ויקהל
פקודי
האומן-בצלאל בן אורי-
פיקודיבחידוד זה או אחר.
המילים בפרשות המשכן ,חוזרות על עצמם ואיננו מבחינים
והנה ,בפרק לא' ,בשבת שעברה כך תארה התורה את מלאכתו של בצלאל" -ובַ חֲ ר ֶׁשת אֶׁ בֶׁ ן לְ מַ ֹּלאת ּובַ חֲ ר ֶׁשת עֵ ץ

לַעֲ ׂשות בְ כָל־ ְמלָא ָֽ ָכה :וַ אֲ ני הנֵה נ ַָתתי אתו אֵ ת ָאהֳ ליָאב בֶׁ ן־ אֲ ָֽחיסָ מָ ְך לְ מַ טֵ ה־ ָדן ּובְ ֵלב כָל־ חכַם־ לֵב נ ַָתתי חָ כְ מָ ה וְ עָ ׂשּו
יתָך":
אֵ ת כָל־אֲ ֶׁשר צּו ָֽ
השבת ,בפרק לה' ,בחרה התורה לתאר זאת באופן מעט שונהּ" -ובַ חֲ ר ֶׁשת אֶׁ בֶׁ ן לְ מַ ֹּלאת ּובַ חֲ ר ֶׁשת עֵ ץ לַעֲ ׂשות בְ כָל־
ָל־מלֶׁאכֶׁת
ה־דן :מ ֵלא א ָתם חָ כְ מַ ת־ ֵלב לַעֲ ׂשות כ ְ
ְמלֶׁאכֶׁת מַ חֲ ָֽ ָשבֶׁ ת ּולְ הורת נ ַָתן בְ לבו הּוא וְ ָֽ ָאהֳ ליָאב בֶׁ ן־אֲ חיסָ מָ ְך לְ מַ טֵ ָֽ ָ
ָל־מלָאכָה וְ ח ְשבֵ י מַ חֲ ָש ָֽבת":
ַאר ָגמָ ן בְ תולַעַ ת הַ ָשני ּובַ ֵשש וְ א ֵרג ע ֵׂשי כ ְ
ּוב ְ
חָ ָרש׀ וְ ח ֵשב וְ ר ֵקם בַ ְת ֵכלֶׁת ָֽ ָ
בצלאל היה אומן מיוחד ובעל כשרון גדול .אך האם התורה ,בבניית המשכן מחפשת דוקא את האומן המוצלח
ביותר? הרי זה ענין של כשרון שכל אחד זוכה או לא זוכה לו.
הנצי"ב ,בעל הפירוש "העמק דבר" הבחין בכך וכתב( -לד) ולהורות נתן בלבו וגו' .שירצה לקבל הטורח והטפול
להורות לאחרים אופני המעשה .וגם אם נפל איזה שאלה בהבנת המקרא וכדומה היה בצלאל מורה הוראה בזה
הענין :להורות לאחרים זו מידה בנפש ,המוכנות לשתף אחרים בדבר שהוא מיוחד שלך ,ויתכן שבכך אתה מפסיד
מהכותרת שתוכל להתהדר בה ,אין זה פשוט.
בפרשתנו ,שבה מצויה העשיה בפועל של המשכן ,הוסיפה התורה מילה אחת"-ולהורות" ,וכך האירה באור מיוחד
ועקרוני את דמותו של האומן הראשי של מלאכת המשכן .דווקא בעולם האומנות בו כל אחד שומר על יחודו
וכשרונו ,לא פשוט הוא למצא אדם המוכן להורות ולשתף אחרים .אך בבניית המשכן לא חיפשה התורה רק את
האומן המוצלח ביותר ובעל הכשרון הגדול ביותר ,אלא הרבה מעבר לכך.
שבת שלום וחודש טוב .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:30 -
שבת מברכים חודש ניסן נשים ונערות קוראות תהילים במועדון לחבר בשעה .17:30
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני  19:15אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת בן ארצי.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית לימוד בהלכות פסח.

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים ,מברך את ברכת האילנות"
נשארו לכם ממתקים ממשלוחי המנות? עוגיות? דברי מאפה? עוגה? ויסקי? את כל החמץ המיותר לכם ומה
שמתחשק לכם הביאו איתכם ל"מסיבת חיסול חמץ" שתתקיים ב"ה במתחם "גן עדן מקדם" בשבת פרשת ויקרא
(ה' בניסן) לאחר התפילה למעמד ברכת האילנות .בתכנית :ברכת האילנות ,קידוש לקהילה..שיעור למבוגרים
באמפי הקטן .שיעור לנוער בבית אורנה .לימוד הורים וילדים בסככת חגית שבגן השעשועים.
השיעורים יתקיימו במקביל.
מזון שיוותר בחבילה סגורה יימסר לעמותת "חסדי עירית" .המעוניינים לעזור בסידורים ש"לפני" ו"אחרי" יפנו
לחברי ועדת דת.
בברכת אביב שמח ועדת דת.

כניסת השבת18:33 :

יציאת השבת19:33 :

זמני תפילות
לימות החול
מנין ג' – .8:00
מנין ב' – ( 6:20כולל בשני וחמישי),
שחרית יום חול בבית המדרש  :מנין א' – ,5:45
מנין ב' –  10דקות לפני השקיעה ד"ת קצר.
מנחה יום חול בבית המדרש :מנין א' ,13:20 -
מנין ג' – ( 21:05בהרחבה).
ערבית יום חול בבית המדרש :מנין א' – צאת הכוכבים ,מנין ב' ,19:00 -
תפילות שבת
שחרית :מניין מוקדם –  6:45שבת /ר"ח ( 6:30בבית המדרש) מנין אשכנזי ( 8:30 -בבית הכנסת)
מנין ספרדי – ( 8:10ותתפלל חנה .בבית המדרש)
מנין ב' –  – 13:30אשכנז( .בבית הכנסת)
מנחה :מנין א' 13.00 -ע"מ(.בבית המדרש)
מנין ג' – אשכנז –  20דקות לפני הדלקת נרות( .בבית הכנסת)
ערבית מוצש"ק  -בצאת השבת

בברכה הגבאים

איחולים מכל הלב
לערן גבאי
גיוס קל ונעים

למשפחת גבאי רחל ודני
לבת המצוה של רני

למשפחות שמר וטל
לבת המצוה של איילת

ללואיז וז'וז'ו לוי
לאירוסי תהילה עם אורי

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון - 8:45תנ"כ עם חנה לבל – נביאי בית שני.
יום שני  –10:15הרצאתה של אורנה דפנא" :המגנט" – אני הציר שסביבו המשפחה סובבת.
ביום רביעי  -תתקיים מכירת תכשיטים לכבוד החג במרכז היום בין השעות,9:00-12:00 :
החל מ ₪ 10 -ומעלה .מומלץ ביותר !!!!
בברכה אביבית ,צוות מרכז היום.

מועדון ותיקים
יום ראשון :19.30 ,הרצאה של עו'ד שי אלוני,דוד מול גוליית -תאמינו תצליחו.
 :10.00שיחה עם זהבה ,יצירה.
 :8.45התעמלות גברים,ארוחה קלה.
יום שני :8.15 ,התעמלות נשים,
יום שלישי : 17.00 ,יום המעשים הטובים.דמי כניסה :ספר חדש מכל סוג ו/או מוצרי מזון לגמ"ח .הזדמנות להפטר
מחמץ.
יום רביעי :8.15 ,התעמלות נשים וגברים .נא להביא כסף עבור הכלי שהכנתן בשבוע שעבר.
המועדון יצא לחופשת פסח מתאריך ג' ניסן-כג' ניסן ( )30.3-19.4
בברכה צוות המועדון

קהילה

 17שנה של געגוע לאהובנו עמיר ז"ל
נתכנס בבית העלמין ביום ראשון ,כ"ח אדר  26.03.17בשעה .17:30
לאחר מכן נתכנס בביתנו ונעלה דברים לזכרו של עמיר.
משפחות אליהב ,וולף ,וליברמן.

השבוע חל תאריך יום העלייה לקרקע לבני דרום בשנת
תש"ט .חלוצי המקום ,שבחלקם הגיעו מקרבות ההגנה
על קיבוצם כפר דרום שבנגב במלחמת העצמאות,
חברו לגרעין עולים מארצות הברית ודרום אפריקה.
יחדיו קיוו להיאחז בנקודה כאן שיועדה להתיישבות
כקיבוץ מטעם "הקיבוץ הדתי".
הכתבות בעיתונות המדינה הצעירה בארץ סיקרו את
אירוע העלייה שכלל הכנסת ספר תורה ברוב עם ,ציינו
את ההתרגשות הרבה בקרב הציבור שהתכנס והגיע
מכל קצווי הארץ.
בין הקרואים היה הרב שלמה גורן זצ"ל ,השר משה
חיים שפירא ז"ל ,רבנים דגולים ,אנשי צבא ,אנשי
ציונות דתית וכמובן רבים מהלוחמים האמיצים
שלחמו בכפר דרום.
מהעולים לקרקע באותו יום מרגש היה גם מא"ז כפר
דרום אברהם דימנט ,שהיה אחד מהחברים הלוחמים
הבולטים של הקיבוץ .אברהם ז"ל שהלך השבוע
לעולמו נימנה על חברי הגרעין שהקימו את כפר דרום
בשנת תש"ז .חברים אלה התחנכו בכפר הנוער הדתי,
כפר חסידים ,מקום שממנו שאבו את יסודות חינוכם
הערכי למסירות למולדת ולאהבתה עד אין קץ.
ארכיון בני דרום

מרפאה
תשומת לבכם ,השבוע קבלת קהל לרופא
בימים ראשון וחמישי בשעות  10:00 - 08:00דר אורלוב ,אחות כרגיל.
יום רביעי אחות בלבד .21:00 - 19:00

הודעות
כמידי שנה ,מג'יק שי יגיע לבני דרום לצורך ניקוי ספות ,וילונות ,שטיחים וכו' .השנה הוא פנוי אלינו ביום ה' 30/3
וביום ב'  .3/4סידני פריש  050-6466724מרכז את השמות והזמנים ולא עוסק במחירים ופרטים נוספים.
לצורך כך ,אפשר להתקשר אליו ישירות וגם להזמין אותו ( .054-4564094הוא מעדיף לעבוד פה ברציפות
בתאריכים מסויימים)  .אפשר גם להשאיר הודעה במייל . sidmirf@yahoo.com

יום המעשים הטובים אי"ה ביום שלישי א' בניסן תשע"ז ( ,)28/3/17בשעה  17:00בבני דרום-
פעילויות :הפנינג מתקנים מתנפחים ,טרקטורונים ,משחקי רצפה ,שולחנות משחק ,צביעת גלויות לחג הפסח,
שערות סבתא לכל ילד!
דוכני התרמה והיכרות עם:
*עמותת "מתנת חיים" היכרות עם העמותה לתרומת כלייה מיסודו של הרב ישעיהו הבר.
*עמותת "אד"י" – אפשרות לחתימה על כרטיס אד"י.
*"זכרון מנחם" – ניידת לתרומות שיער  ,בעזרתה של הספרית אורית מניר גלים ,אנחנו נשלח את התרומה.
*חסדי עירית" – נשמח שכל משפחה תביאי איתה מוצרי מזון ,אפשר בהחלט גם חמץ ,לתרומה לגמ"ח
"חסדי עירית".
דמי כניסה :ספר חדש מכל סוג  ,ייתרם לספריות אורבניות שיוקמו ו/או מוצרי מזון לגמ"ח (גם חמץ).

"ונאמר לפניו שירה חדשה הללויה" -הננו מתכבדים להזמין את הציבור לערב ניגוני הלל וליל-הסדר,
ביום חמישי ,ג' בניסן ( ,)30/3/17בשעה  20:30באולם האירועים בקבוצת יבנה.
ניגונים מחצרות חסידים ,ישן וחדש-
ערב מיוחד לכבוד חג הפסח ניגונים ,סיפורים ואמרות צדיקים ,מקהלת בת רון עם אברהם יעקב טיילור.
על הפסנתר :אסף נווה שלום.

הפנינג פסח (שימו לב! לשינוי בתאריך) אביב הגיע ,פסח בא!
ביום ראשון ,ו' בניסן ( ,)2/4/17יתקיים אי"ה הפנינג פסח בניר גלים לגילאי .4-10
 - 9:15התכנסות ורישום - 9:30 .תחילת פעילות בתחנות:
ההצגה :סיפור יציאת מצרים ללא מילים בפנטומימה ע"י עופר גורן.
תחנות הפעלה* :אפיית מצות – כל ילד אופה מצה *הכנת שקית לאפיקומן * הכנת מגש למצות מעץ
כל ילד עושה את כל התחנות .עלות לילד₪ 30 :

"המשבר כמבשר" (שימו לב! לשינוי בתאריך)  -הופעתן של רוחמה בן יוסף עם מאיה אוחנה מורנו.
מאיה אוחנה מורנו ,אלמנתו של סא"ל עמנואל מורנו הי"ד שנפל במלחמת לבנון השנייה.
אי"ה ביום ראשון ,י"א באייר ( ,)7/5/17בשעה  21:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
הרשמה בתשלום במתנ"ס₪ 30 :
המופע לנשים בלבד! לא תתאפשר כניסת תינוקות למופע.

נר זיכרון

עמיר חיים אליהב ז"ל  -כ"ח אדר ב'תש"ס

