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בס"ד כ"ז אדר ה'תשע"ח

ויקרא
"החודש הזה לכם ראש חודשים".
ידועה אמרתו של האבן עזרא"-העבר אין ,העתיד עדיין ,וההווה כהרף עין" .משמעות ציווי זה היא נתינת כח לנו כבני אדם
במימד הזמן ,אנחנו קובעים מתי יהיה ר"ח ,וזו המצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל.
לוח השנה היהודי כה מרכזי בחיינו.
כידוע לוח השנה שלנו בנוי תוך התחשבות בשני הגורמים  -השמש והירח ,תוך יצירת איזון בין "החודש הזה לכם ראש
חודשים" ומאידך "שמור את חודש האביב" .השמש מסמלת בחיינו את הכח הנותן ,נותן חום ,אנרגיה ,אור וכו' .לעומת
הירח המסמל את הכח המקבל ,כל כולו קבלה מהשמש .בלוח השנה שלנו אנחנו מאזנים בין הקבלה לנתינה.
היום המקודש לנצרות הוא יום ראשון  Sundayיום השמש ,ואילו באיסלם יום שישי הוא היום המקודש ,כדברי רש"י
בברכות נט' ע"ב ,שביום שישי שימש כוכב הלבנה.
בסיס הנצרות הוא הנתינה ללא גבול ,כמאמר הידוע  -לתת גם את הלחי השניה.
בסיס האסלם כולו בקבלה" ,הכל מן אללה".
בעולמנו היהודי אנו אומרים "גמילות חסדים" .גמילות מלשון גומלין ,ליצור מערכת שגומלת האחד עם השני ,מערכת
מאוזנת .בעולמנו היהודי אנו מאמינים שהכל מן הקב"ה ,אך כל יסודו של חג הפסח הינו  -שאילת שאלות עד כדי השיר
הידוע "מה נשתנה" ,עליו מחונך כל ילד.
את לוח השנה שלנו אנחנו מתחילים מהירח ,קידוש החודש ,המסמל את ההתבטלות ,את הקבלה .זה הבסיס עליו נשענת
אמונתנו ,קבלת עול מלכות שמים .אך יחד עם זאת נמצאת השמש בלוח שלנו ,הכח הנותן ,הפועל.
מתוך אותה התבטלות וקבלה אנחנו מפעילים בתוכנו גם את הכח הפועל ,השואל ועושה.
שבת שלום ,חודש טוב
והכנות טובות ושמחות לקראת פסח,
הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בשבת 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 אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת בן דניאל.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת.

איחולים מכל הלב
לניצה ורפי חדד
ד
לבר המצווה של ינון

לדבורה גלר לנישואי הנכדה
שחר בת שי ז"ל ודורית
גיוס נעים
לדוד דוידוביץ

כניסת השבת17:27 :

לאורי ואסתר בן זאב,
לשרה ואחיקם בן זאב,
לדינה דנינו,
לבת המצווה של תמה.

יציאת השבת18:27 :

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
בשבוע הקרוב!
החל מהשבוע של ה 18/3/18 -לא יתקיים חוג תנ"כ עם חנה לבל עד לאחר חג הפסח .נודיעכם בהמשך...
יום שלישי ד' ניסן תשע"ח - 17:00 - 20/3/18 ,הסיפור האנושי מאחורי הסיפור החלוצי – עם שרה ברנע
"בית הערבה" – סיפור של פלא חקלאי ואנושי.
בקרוב ...בקרוב...
יום שלישי כ"ה ניסן - 10/4/18 ,טיול מזמר "במשעולים בין דגניה לכנרת" בעקבות המשוררות נעמי ורחל,
בין השעות.7:30-19:30 :
עלות .₪ 100 :תושבי חוץ  ₪ 150ועל בסיס מקום פנוי .פרטים נוספים בפרסום המורחב.
יום רביעי כ"ד אייר - 9/5/18 ,טיול נוסטלגיה בשטייטל בכפר חסידים .בין השעות. 7:30-19:00 :
עלות ₪ 100 :לתושבים .תושבי חוץ –  ₪ 150לכל טיול ועל בסיס מקום פנוי .פרטים נוספים בפרסום המורחב.
מי שנרשם לשני הטיולים ישלם רק  ₪ 150תושב חוץ₪ 225 :
*ההרשמה לכל הפעילויות -
במתנ"ס בטלפון  / 08-8622101אצל רכזת המועדון לואיז לוי  /שלומית אלמוג .054-4599399
נשמח לראותכם!!
=============================================
חברי קהילה תומכת
מוזמנים להרמת כוסית לקראת חג הפסח ,שתתקיים בקפה אירופה ניר גלים ,ביום שני ג' ניסן (.)19.3.18
בתכנית:
 9:45התכנסות ונישנושים
 10:00ברכות
 10:15שירה בציבור בליווי אמן
 11:00סיום

מחכים לראותכם!
רחל אלפרט ,יו"ר העמותה למען האזרח הוותיק
נעמה אבינון ,עו"ס ,רכזת קהילה תומכת
דוד עזרא רז ,אב הבית בקהילה תומכת

מועדון ותיקים
יום שני :8.15 :התעמלות .למעוניינים מחברי הקהילה תומכת ,נסיעה לניר גלים בשעה  ,9.40להרמת כוסית ושירה
בציבור .חזרה בשעה .11.00
יום שלישי :17.00 :הרצאה של שרה ברנע" ,בית הערבה" נא לתאם עם מרים שאול הגעה לקבוצת יבנה ,אולם המרכז
יום.
*מיד אחרי חג הפסח ,ביום שלישי ,10/4 ,יתקיים טיול מזמר בעקבות המשוררות נעמי ורחל.
*נא להקדים להירשם במתנ"ס ,מוזמנים חברים הגמלאים הצעירים במיוחד .פרסום על לוח המודעת.
*בין התאריכים  20/3-10/4לא אהיה בארץ ,לכן אוכל לתקשר רק דרך הוואטסאפ.
חג חרות כשר ושמח!
*המועדון יוצא לחופשת פסח בין התאריכים .20/3-11/4

מרפאה
לתשומת לבכם,
יום שני הקרוב ,19/03 ,המרפאה תיסגר לשעה בין השעות  11:00 - 10:00עקב ביקור מנהלת הסיעוד .
בשעה  11:00המרפאה תשוב לעבוד כרגיל.
בדיקות מעבדה כרגיל.
ד"ר אוליצקי מקבל קהל כרגיל.

בני עקיבא
הורים וחניכים יקרים ,ה' עמכם!
מאחר והשבת כל הנוער והמדריכים יוצאים לשבת נוער ,לא תתקיים פעילות בסניף.
שבת שלום! עדן הקומונרית

הודעות
ביום שלישי ה 20/03/18 -מגיעה גילדה (מניקור כולל לק-ג'ל ,פדיקור ,קוסמטיקאית ,עיצוב גבות ,ספרית ,איפור כלות,
איפור לאירועים) .לתאום נא להתקשר לפלאפון  .055-2273231נא להביא מגבות.
===============================
ביום רביעי  21.3.18תגיע בעזרת ה' ורדה הקוסמטיקאית .ניתן ליצור קשר בפלפון .050-4546322
===============================
לקראת חג פסח אי"ה אניח בחנייה הגדולה (בכניסה להרחבה א') דולב שניתן יהיה לתרום דברי חמץ (פסטות שימורים
וכד' חבילות סגורות בלבד) ,את החמץ נמכור ונחלק למשפחות נזקקות לאחר הפסח.
לא יתקיים איסוף חמץ מהבתים ע"י חניכי בני עקיבא ,משפחה שקשה לה להגיע מוזמנת להתקשר ואאסוף את החמץ
מביתה.
נשמח לתרומות מכספי קמחא דפסחא ,מעטפות מתאימות ישנן בת.ד .של משפחתי ( )117ובמשרד.
תודה רבה אייל אלשייך.
ניתן גם להעביר ישירות אלי את התרומות.
===============================
כוסו של אליהו עם תאטרון גילעד  -הצגה לכל המשפחה  -הצגה מקסימה ומרגשת.
משפחה שירדה מנכסיה מחליטה למכור את הגביע המיוחד של אליהו הנביא כדי שיוכלו להזמין אורחים לחג הפסח ..בערב
פסח מחכה להם ביקור מפתיע..
אי"ה ביום ראשון ב' בניסן תשע"ח ( )18/3/18בשעה  17:00בגבעת וושינגטון באולם שומרון
מחיר לילד₪ 10 :
בסיום ההצגה הכנת פיתות.
===============================
כשאביב ופסח נפגשו עם אושרה הפקות
אביב ילד חביב פוגש את הדוד פסח ,שבא לכבוד החג להתארח ומביא איתו הגדה מיוחדת במינה...
אי"ה ביום שני ג' בניסן תשע"ח ( )19/3/18בשעה  17:00בבית העדות בניר גלים
מחיר לילד₪ 10 :
===============================
הצגת מנויים אחרונה להשנה  -הסברסים
תאטרון ארצי לילדים ולנוער.
אי"ה ביום שלישי ד' בניסן תשע"ח ( )20/3/18בשעה  17:00בגבעת וושינגטון.
מחזמר שכולו אהבת הארץ ,קסם ,טבע וצבע .מיטב שירי המשוררים ,המוכרים והאהובים בסיפור על חברות אמת ,על
שייכות ועל בית .שיריהם של נעמי שמר ,דתיה בן דור ,עוזי חיטמן ,לאה נאור ,יהורם טהרלב ועוד ,מלווים את הילדים
מחיר כיסא₪ 50 :
ומסמנים את דרכם.
===============================
כמידי שנה ,מג'יק-שי יגיע לבני דרום לצורך ניקוי ספות ,וילונות ,שטיחים ,וכו'.
הוא פנוי אלינו ביום ה'  ,22/3וביום א' . 25/3
אפשר להשאיר לי הודעה במיל  sidmirf@yahoo.comאו להתקשר  .0506466724אני רק מרכז את השמות והזמנים
ולא עוסק ממחירים ופרטים נוספים  .אפשר להתקשר אליו ישירות ( 054-4564094וגם להזמין אותו ישירות בלי התיווך
שלי  --הוא רק מעדיף לעבוד פה ברציפות בתאריכים מסויימים) .תודה ,סידני
===============================
הסוחר המופלא תאטרון מפתח הלב  -הצגה ערכית ומשעשעת לכל המשפחה (ע"פ מדרש תנחומא)
על אוצר שנגנב אבל מעולם לא אבד ,על סחורה ששווה יותר מכל הכסף והזהב בעולם,על אמונה ,אהבת חינם ,התמדה,
אמת ואמונה בעצמך "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"
אי"ה ביום שלישי כ"ה בניסן תשע"ח ( )10/4/18בשעה  17:00באולם האירועים בבני דרום
מחיר לילד₪ 10 :
מיועדת לגילאי גן עד 120
עם השחקנים :דביר ,אייל וישי

