07/12/2017

ב"ה י"ט כסלו תשע"ח

וישב
"וימאן"-
דרך חינוכנו ודרך חיינו הינם להבין את שאנחנו עושים.
כך ראוי וכך הגיוני,לפעול מתוך הבנה ,וככל שההבנה תהיה ברורה יותר,כך נטיב לפעול.
זה צד אחד של המטבע .אך ישנו גם צד שני.
כאשר הכל תלוי בהבנת שכלנו ,הרי שבתוך מחשבתנו ישנם הרבה נגיעות אישיות ,הראיה שלנו מאד סוביקטיבית,
ומימלא הבנתנו ומעשנו נובעים מתוך נגיעה זו.
בהגיע יוסף לבית אדונו  -פוטיפר ,ואשת אדונו תובעת ממנו לעשות מעשה שלא יעשה ,עונה לו יוסף –
"הן אדוני לא ידע איתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי....ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו
ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלקים".
תגובתו של יוסף מורכבת משני חלקים ,חלק אחד בו טוען הוא טענות שכליות ,והחלק השני-וחטאתי לאלקים.
מדוע ,מדוע התוספת המקשרת את האלוקים לתמונה?
האדמו"ר השני לחסידות סוכצ'וב ,רבי שמואל בורנשטיין ,כתב פירוש לתורה בשם "שם משמואל" ,בהתיחסו
לסוגיא זו כתב ,שאת החלק הראשון בדברי יוסף הוא אומר לאשת פוטיפר על מנת לשכנע אותה בדרכה ,כמה רע
יש במעשה זה
וכמה חוסר מוסריות יש בו.
אך כנגד דברים אלה ניתן לטעון טענות שכליות הפוכות שבעצם יתירו ויחייבו את המעשה.
במיוחד בדבר שאדם רוצה מאד לעשותו.
מסיים יוסף ואומר" -וחטאתי לאלוקים" ,לעצמו ואולי גם לאשת פוטיפר ,אומר יוסף את הטיעון שעומד מעבר
להסבר
כזה או אחר .יש במשפט זה הרבה כח שניתן לאדם ,בעיקר בתחומים בהם היצר מאד דומיננטי.
ימי חנוכה מזמנים לנו מפגש תרבויות ,תרבות ישראל עם תרבות יוון.
תרבות יוון ידועה היתה בפילוסופים שהשפיעו מאד עליה ,פילוסופים שעיקר דרכם היתה לבחון את המציאות
בדרך ההכרה.
לעומתם התיצבה תרבות ישראל ,שאף בה יש שימוש רב בהכרה ,כל עולם התלמוד שלנו עומד על עולם ההכרה,
אך לפני ואחרי כל אלה עומדת האמונה בבורא עולם ,שהיא מעבר להבנה השכלית.
מאבק תרבותי זה ונצחון המכבים הביא אותנו לשמחת חנוכה ונצחון אור האמונה ,הנחבא באור הנרות.
שבת שלום וחנוכה שמח,
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 – שימו לב! השבוע השיעור לא יתקיים.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת.

כניסת השבת16:14 :

יציאת השבת17:17 :

עיקרי ההלכות לימי החנוכה-
* חיוב הדלקת הנרות זהה בין גברים לנשים כיון שכולם היו תחת ההשמדה והנצחון.
* בעקרון ,מי מבני הבית שלא נמצא בביתו ,יוצא ידי חובה בנרות שמדליקים עליו בביתו .אלא אם בני ביתו לא בביתם,
אזי מוטלת עליו חובת ההדלקה.
* זמן הדלקת הנרות בצאת הכוכבים 17:00-לערך .יש המקדימים לזמן השקיעה-שעה .16:40
היוצא מביתו לפני זמן ההדלקה יכול להקדים לכל המוקדם לשעה  ,15:30אך על הנרות לדלוק עד השעה .17:30
* המדליק במקום שהיה צפוי שהנרות יכבו ואכן כבו ,לא יצא ידי חובה ועליו להדליק שוב במקום אחר אך ללא ברכה.
* המצוה הינה בהדלקה ולכן ,יש להדליק במקום הראוי ולא להדליק ואז להעביר את החנוכיה למקום הראוי.
* מברך את הברכות ומיד מדליק .תוך כדי הדלקת שאר הנרות אומר "-הנרות הללו."...
* בכל חנוכיה יש להקפיד על רווח בין הנרות לא פחות מרוחב אצבע כדי שיהא ניכר מספר הנרות ומימלא גודל הנס.
* ביום הראשון מניח את הנר הראשון מימין כשפניו אל החנוכיה ,מכאן ואילך מוסיף לכיוון צד שמאל ומדליק משמאל
לימין.
* המתארח באחד מערבי החג מחוץ לביתו .אם ישוב לביתו בשעה שבני הבית יהיו ערים-אזי ידליק בביתו כשישוב בלילה.
אך אם כשישוב תהיה השעה מאוחרת ובני הבית ישנו ,אזי יברך במקום שמתארח.
* המתארח במלון/אכסניה ,ישתדל להדליק בחדרו ,אולם אם הדבר לא ניתן אזי ידליק בחדר האכל.
* נהגו שלא לעשות מלאכה במשך מחצית השעה הראשונה של דלקת הנרות.
* בערב שבת-ידליק נר חנוכה לפני נרות השבת .במוצ"ש יבדיל לפני הדלקת נרות חנוכה בביתו( .בביהכ"נ נרות חנוכה
קודמים להבדלה).
* ראוי להתפלל מנחה לפני הדלקת הנרות גם ביום שישי.
חנוכה שמח וטוב,
הרב שלמה.

נוער
במוצאי שבת לפני כשבועיים נערכה ההשבעה המסורתית לשכבה ט׳ וכניסתם למועדון הנוער.
תודה רבה לצופיה רכזת הנוער שלנו על הליווי ,התכנון וההכנה המצויינת שנערכה לנוער לקראת ההשבעה
על מנת שנוכל להמשיך במסורת תוך שמירה על כללי התנהגות מתאימים.
תודה למלווים זיו ישעיהו וענבר זיו .
שכבה ט׳  -ברוכים הבאים למועדון!
אנו מאחלים לצופיה ולנוער המשך פעילות מוצלחת ופורה.
שבת שלום ,ועדת נוער.
השבוע התחלנו יחד עם שכבת י"א את פרויקט -גשר מפגשים דתיים וחילונים.
נפגשנו יחד עם מנחה מטעם העמותה להכנה לקראת המפגשים הבאים.
היה מעניין ומעשיר והשאיר אותנו עם טעם של עוד..
מפגש הבא יתקיים עם בני הנוער ממושב קדרון .בהצלחה לכולנו!
נוער יקר שימו לב!
לפניכם רשימת ארועי חנוכה ,אנא שתפו פעולה והגיעו בהמוניכם!
יום רביעי ,כ"ה כסלו ( ,)13/12מסיבת חנוכה ז'-ח',
יום ראשון כ"ט כסלו ( ,)17/12הופעה קפה שחור חזק (ז'-יב').
יום שלישי א' טבת ( ,)19/12מסיבת חנוכה ט'-יב'.
יום רביעי ב' טבת ( ,)20/12התנדבות ט'-יב'.
שיהיה לכולנו חג חנוכה שמח ומאיר לב,
צופיה.

איחולים מכל הלב
לדוד ורבקה אחיפז
להולדת הנין
בן לאורי ובלהה אחיפז
נכד לזאבי ונילי אחיפז

ועדת קליטה
ברוכים הבאים
למשפחת בן ישי ורד ודביר ובנותיהם אגם בת  3.5ואלמוג בת שנתיים וחצי.
למשפחת אייזיק אורית ודודי וילדיהם איתי -כיתה ח' ,נעה -כיתה ה' ,אריאל -כיתה א' ושירה -בת שנתיים.
למשפחת מלכי לאה ושגיב וילדיהם צהר בת  5גן שושן ,תכלת  3.5גן ורד וצופן בת שנה ועשרה חודשים במעון.

מאחלים לכם קליטה טובה ונעימה ביננו!

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
בשבוע הקרוב -יום ראשון כ"ב כסלו:10/12/17 ,
 8:45תנ"כ עם חנה לבל – מסע בספר תהילים (באולם הצמוד למרכז היום).
 17:00משפחת פאצי – אצולה טוקסנית  :עם ד"ר אפי זיו.
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
ההרשמה בכרם ביבנה בטלפון08-8562007 :
ישלם רק  ₪ 800במקום . ₪ 1,600
בקרוב ....בקרוב...
יום שני ,כ"ג כסלו ( 17:30 ,)11/12/17מסיבת חנוכה במועדון ניר-גלים לחברי קהילה תומכת וחברים ותיקים.
יום שלישי ,ח' טבת (" 17:00 ,)26/12/17עולם חסד יבנה – נשים פורצות דרך בישוב היהודי  :שרה ברנע.
עלות מפגש ,₪ 45 :לסדרה₪ 320 :
ההרשמה לכל הפעילויות במתנ"ס בטלפון 08-8622101
בברכת חג אורים שמח !!
שלומית אלמוג וצוות העמותה.

מועדון ותיקים
יום ראשון 16:45 :יציאה מהמשרד להרצאה של אפי זיו בקבוצת יבנה.
נא להודיע לי אם נוסעים או לא בכדי שנוכל להתארגן עם המכוניות.
יום שני  8:15-9:00 :התעמלות ,ארוחה קלה יצירה.
 -17:15יציאה מהמשרד למסיבת חנוכה בניר גלים .נא להירשם על לוח המודעות.
יום רביעי 8:15-9:00 :התעמלות 9:00 ,יצירה בצבעי מים.
השבוע לא יתקיימו סדנאות סמארטפון.
לכולנו חג אורים שמח!
צוות המועדון.

ביטחון
שלום רב,
מתמי"ד חבל יבנה פותח שורותיו להצטרפות .בקרוב יפתח קורס שלב א לבוגרים /ות מגיל  18ומעלה.
למעונינים ניתן לפנות לרן מפקד מתמי"ד ח"י .050-6276285 -
בברכה ,יהודה מזרחי.

הודעות
ביום שישי נקיים אליפות טניס שולחן המסורתית של חבל יבנה .הטורניר באולם הספורט בניר גלים,
מהשעה  9:30בבוקר .הפעילות ספורטיבית ומיועדת לכל המשפחה.
המשפחה עם מספר משתתפים הגדול ביותר תזכה בגביע .
הרשמה באתר המתנ"ס או בטלפון .088622101
תתחילו להתאמן ,מחכים לכם!
************************************************************************************************
הפנינג חנוכה הורים וילדים בכדור סל למשתתפי החוגים-
אי"ה יתקיים ביום ראשון ,כ"ב כסלו ( )10/12/17בשעה  ,18:00באולם הספורט בקבוצת יבנה.
************************************************************************************************
טורניר אליצור בכדור סל לבנות
יתקיים באולם הספורט בקבוצת יבנה ביום חמישי נר שני של חנוכה  14/12בשעה .10:00
בטורניר תשתתפנה בנות פרחי הספורט של חבל יבנה  ,גדרות ,נחל שורק ושפיר.
בהצלחה לשחקניות החבל.
************************************************************************************************

לקהילת בני דרום
חג אורים שמח!

נר זיכרון

מתילדה פרויס ז"ל  -כ"ד כסלו תשנ"ד

