30/11/2017

ב"ה ה' י"ב כסלו תשע"ח

וישלח
"ויירא יעקב מאד".
בשוב המלאכים ששלח יעקב לבחון מה מחכה לו בשובו מחרן ,מספרים הם לו שהמציאות לא מבשרת טובות.
עשיו בא לקראתו עם מאות לוחמים וכל השאר נתון לדמיון הכואב.
יחד עם המציאות העגומה המתבררת ,עולה וצפה ההבטחה האלוקית שהובטחה ליעקב לפני כעשרים שנה ,בצאתו לחרן-
"ושמרתיך בכל אשר תלך ,והשיבותיך אל האדמה הזאת" וכו'.
ולכאורה,ממה הפחד?
חז"ל במדרש הרחיבו את מחשבתו של יעקב"-אמר-כל השנים הללו יושב (עשיו) בארץ ישראל ,תאמר שהוא בא עלי מכוח
ארץ ישראל?
כל השנים הללו הוא יושב ומכבד את הוריו ,תאמר שהוא בא עלי מכוח כיבוד אב ואם"?
ישנה הבטחה אלוקית ליעקב ,הבטחה מפורשת.
גם אנו חיים מתוך הבטחה אלוקית .אולם מלמדנו המדרש שהבטחה אלוקית אינה חברת ביטוח חד משמעית .מימוש
ההבטחה אינו חד-ערכי .ההבטחה קיימת אולם היא לא לבדה ותלויה היא בגורמים נוספים .לא אחת עולה בנו טענה כלפי
שמים מתוך הבנתנו שלנו את המציאות.
מחדד המדרש-שעשיו על כל צדדיו הלא חיוביים עדין -זוכה הוא שלא לעזוב את הארץ ,הוא מצליח לקיים מצוות כיבוד
הורים .גם אלה נכנסים לתוך חשבונו של עולם ובתוך ההבטחה המפורשת.
יעקב לא לוקח את ההבטחה כערך חד משמעי ,יעקב מאמין באמונה שלימה שההבטחה קיימת ,אולם חשבונו של הקב"ה
הרבה יותר כולל ,הרבה יותר מורכב ורב ערכי.
ודוקא עשיו הרשע ,הדמות שאמרה "יקרבו ימי אבל ואהרגה את יעקב אחי" ,גם לו יש אולי זכויות מיוחדות.
ציינו השבוע בשמחה גדולה שבעים שנה ל כט' בנובמבר ,ההבטחה האלוקית על קיבוץ גלויות ,חזרה לארץ וכו' ,החלה
להתממש תחת רגלינו" ,וקבצתי אתכם מכל הארצות" וכו' .אך זמן קצר אח"כ החלה תקופה קשה והפוכה מכל האוירה
הזאת .אכן ההבטחה קיימת ,אך איננו מובטחים באופן בו תקוים ,מתי ומהו החשבון הכולל של רבונו של עולם.
שבת 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 קבלן
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת

ביום רבעי מיד לאחר תפילת ערבית של שעה  19:00בבית המדרש יתקים סיום מסכת במסגרת לימוד הדף היומי.
לימוד צורבא יתקיים מיד אחרי הסיום.
הציבור מוזמן.

כניסת השבת16:14 :

יציאת השבת17:15 :

בני עקיבא
ה' עמכם!
מערכת הסבסודים פתוחה עד  .31/12/2017מערכת סבסודים זו מערכת שנותנת הנחה למשפחה למפעלים של בני
עקיבא .כמה הנחה לתת ואם בכלל נקבע על פי פרטים ומסמכים שעליכם למלא ולהגיש דרך האתר.
הורים יקרים שימו לב! הרישום עכשיו במערכת מיועד רק למי שבקשת הסבסוד שלו לא בתוקף .מי שהגיש בקיץ
טו בשבט שעבר  -לא צריך להגיש עכשיו .מי שצריך את עזרתי  ,מוזמנים תמיד להתקשר בשמחה.
לוז לשבת פרשת וישלח:
פעולת ערב שבת בשעה .20:00
מפקד מדריכים בשעה ; .15:30
מפקד חניכים בשעה 15:45
מזכירה שהפעילות בסניף בשבת נגמרת אחרי ההבדלה.
שבת שלום! עדן הקומונרית

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
הזמנה
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 !!!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
בשבוע הקרוב!
יום ראשון ט"ו כסלו תשע"ח3/12/17 ,
 8:45תנ"כ עם חנה לבל – מסע בספר תהילים (באולם הצמוד למרכז היום)
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 :
בקרוב ....בקרוב...
יום שלישי י"ז כסלו" 16:30 5/12/17 ,הדבר" – אלברט קאמי :מועדון קריאה עם יהודית בר-יש"ע-גרשוביץ
יום ראשון כ"ב כסלו 17:00 10/12/17 ,משפחת פאצי – אצולה טוקסנית  :עם ד"ר אפי זיו
יום שני כ"ג כסלו 17:30 11/12/17 ,מסיבת חנוכה במועדון ניר-גלים לחברי קהילה תומכת וחברים ותיקים.
יום שלישי ח' טבת" 17:00 26/12/17,עולם חסד יבנה – נשים פורצות דרך בישוב היהודי  :שרה ברנע.
עלות מפגש ,₪ 45 :לסדרה₪ 320 :
ההרשמה לכל הפעילויות במתנ"ס בטלפון 08-8622101

מרפאה
לתשומת לבכם ,ביום חמישי הקרוב  07.12יט' כסלו -המרפאה תהיה סגורה .עמכם הסליחה.

מועדון ותיקים
יום שני .8.15 :התעמלות
 :9.00שיחה עם יגאל גדקר השוטר הקהילתי ,הכרות ,דרכי התקשרות וסרטון הדרכה על דרכי זהירות ביום יום.
השתתפותכם חשובה להגברת ביטחונכם.
 :19.30ערב גבורה לנשים בבני דרום.
יום רביעי .8.15:התעמלות 9.30 ,סדנת הכנת נרות קישוט .נא להביא ספלי תה יפים או צנצנות ושאריות נרות
הבדלה או נרות חנוכה ישנים .השבוע לא נעסוק בצביעה.
פעילויות לשבועות הקרובים:
 10.12.17יום ראשון ,בשעה ,17.00הרצאה על אומנות עם אפי זיו.
 11.12.17יום שני ,בשעה ,17.30מסיבת חנוכה בניר גלים.
 31.12.17יום ראשון ,בשעה  ,17.30הרצאה של יגאל בן דניאל.
 ,2.1.18יום שלישי ,בשעה ,17.00שיעור תנ"ך עם חנה לבל בניר גלים.
בואו בשמחה

הודעות
גיבורות בע"מ ערב גבורה לנשים בשיתוף המועצה הדתית יתקיים אי"ה ביום שני ט"ז בכסלו ()4/12/17
במועדון בבני דרום בשעה 19:30
בכניסה :כיבוד קל וזר פרחים להכנה עצמית לכל אישה מופע פתיחה עם הזמרת יוצרת :נרקיס
זמרת מיוחדת בתחילת דרכה ,ממפוני גוש קטיף ,שיצאה כבר עם שני שירים לרדיו
הצגה עם "האחיות במה" גיבורות בע"מ
מחיר לאישה ₪ 30 :אזרחית ותיקה ₪ 20 :קהילה תומכת10 :ש"ח
=================================================================
"אמריכאן" מחזמר לכבוד ימי החנוכה
כ תיבה :שולי רנד .שחקנים :יעקב כהן ,קובי אריאלי ,יון תומרקין ,אסי צובל ,ואבישי שיטרית
אי"ה ביום חמישי י"ט בכסלו ( )7/12/17בשעה  17:30בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון
מחיר כרטיס לתושב המועצה ₪ 35 :לתושבי חוץ₪ 50 :
פתיחת דלתות 17:10 :מאחרים יעלו ליציע!!!
הזמנות כרטיסים במשרד08-8622101 :
=================================================================
בְּ מַ ְּקהֵ לוֹת בָּ ְּרכּו אֱ ֹלקים; מתנ"ס חבל יבנה – האגף לתרבות יהודית שמח להזמינכם ל-כנס מקהלות שני בחבל יבנה
חנוכה תשע"ח
הדלקת נרות חנוכה על ידי ראש המועצה מר משה ליבר ובליווי מקהלת "בת-רון"
המקהלות המשתתפות" :גמלירון" – "ניר גלים" –"קבוצת יבנה" –"נחל שורק" –
אי"ה שלישי ,נר שמיני של חנוכה ,א' בטבת )19/12/17( ,בשעה  20:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון
כיבוד קל בכניסה!
הכניסה חופשית!

נר זיכרון

סבתא חנה ארנפלד ז"ל  -י"ח כסלו תשע"א

