29/06/2017

ב"ה ה' תמוז תשע"ז

חוקת
החופש ,החופש ,החופש...
ראשית ,מעט פסוקים:
"ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים" ,עמוס ,ט' ,ג'.
"והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות" ,צפניה ,א' ,יב'.
"נר ה' נשמת אדם ,חופש כל חדרי בטן" ,משלי ,כ' ,כז'.
ניכר לעין שבשפת הקדש שלנו ,חופש ולחפש מורכבים מאותם אותיות .בשפת הקדש ,המילים נבחרות בקפידה
ויש משמעות לכל אות ומילה .ואם המילה חופש וחיפוש (ש שמאלית) נכתבו כך ,כנראה שיש מכנה משותף
ביניהם.
כל עוד האדם כבול בכבלים שונים ,אינו בחופש וגם אינו יכל לחפש .הכבלים יכלים להיות חוסר זמן ,עיסוקים
רבים ,טרדות שונות וכיוצ"ב .אדם גם יכל להיות כבול לחברה ,לחולשותיו ועוד .בכל מקרה ,כל עוד הוא כבול
נפשו אינה יכלה לחפש.
לעומת זאת כאשר האדם משוחרר ,בחופש ,הרי שנפשו יכלה לשוטט ולחפש .לחפש את עצמו ,לחפש את האמת
ועוד.
בתוך מילים אלה שזורה גם המילה תחפושת .יכול האדם לחשוב שהוא חופשי אך לאמיתו של דבר הוא בתחפושת
של חופש אך אינו מודע לכך.
ימי החופש הבאים עלינו לטובה ,יכלים להיות ימי חיפוש .כמובן שהדבר מאתגר את כולנו כהורים ,לעורר ,לעודד
ולאתגר .הרבה יותר קל לחיות בתוך מסגרת שסוגרת ,החופש מעמיד אותנו בפני אתגרים .אך אתגרים אלה יכלים
להיות מצמיחים ומגדילים.
שבת שלום ,הרב שלמה.
גניזה-
בס’ יהדות הדממה עמ’  281הובא סיפור מדהים ,כיצד במחנה ההשמדה אושוויץ ראה יהודי שומר מצוות ביד
חברו שאינו כזה ,יריעה של ספר תורה .הוא נרעש מכך שהיא עלולה לבוא לבזיון והציע לו תמורתה קילו שלם של
חמאה ,דבר בלתי נתפס במציאות הנוראית שהיתה שם .ומתואר שם באופן נפלא כיצד במסירות נפש חפרו בשלג
וטמנו את היריעה באדמה ,אף שנודע להם שהיא מיועדת לשמש לתוף של הלהקה הנאצית המקומית ,ונענשו על
כך בחודשיים צינוק וכו’ ,כל זה כדי להביא את היריעה לקבורה בכבודה הראוי.
אז מה צריך לגנוז?
 .1כל דף בו רשום אחד משבעת השמות הקדושים והשם כתוב באופן המקורי שאסור להגות אותו.
צבאו-ת.
שד-י.
אהי-ה.
אלהי-ם.
א-ל.
שבעת השמות :י,ה,ו,ה .א,ד,נ,י.
 .2כל דף שנתלש (מהספר עצמו ,לא ציטוט) מתנ"ך ,ממשנה ,מגמרא ,מסידור ,גם אם לא רשום בו אחד מהשמות
הנ"ל.
 .3כל השאר ,אם אין בהם אחד מהשמות הנ"ל ,כולל -מחברות קדש ,דפי עבודה וכיו"ב  -יכלים להיות במיחזור.
בברכה רבה ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:30 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה 21:15
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

כניסת השבת19:29 :

יציאת השבת20:34 :

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי החול בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,19:47ערבית .20:15

בני עקיבא ונוער
הורים יקרים ,ה' עמכם!
אנחנו כבר לקראת הקיץ ,ב"ה הגיע החופש הגדול וכל הילדים שלנו נמצאים ללא מסגרת .אין בית ספר והסניף
הופך פתאום להיות קצת יותר במרכז .אנחנו צוות ההדרכה משתדלים למלא את החופש בסניף באירועים בעלי
תוכן ,בפעילויות שוות ומגבשות ובפעולות אמצע שבוע קבועות  ):בעז"ה נשלח לכולם לוח קיץ סניפי בהמשך .
מזכירה לכם שביום ראשון הקרוב נצא ליום פתיחת הקיץ בסופרלנד .ההסעה תהיה בתחנה שבהרחבה א'.
כל החניכים שנרשמו נא להגיע עם כובע ,נעלי ספורט  ,מים(וכדאי המון) ,קרם הגנה וכמובן המון המון מצב רוח):
שימו לב!! מערכת סבסודים עוד מעט נסגרת‼ היא נפתחה ב 1.5-והיא פתוחה עד מוצאי שבת  -עד ה! 1.7-
כל מי שלא הגיש בטו בשבט -להגיש עכשיו ! מי שהגיש בטו בשבט לא צריך להגיש .
זה לגמרי בשבילכם המערכת!
בקרוב מחנות קיץ ,ויותר קדימה 2 -מסעות ,נטיעות וחברות  -כל זה יהיה תקף תחת ההנחה אם תגישו!
כל מי שצריך עזרה מוזמן לפנות אליי בשמחה רבה!
בהזדמנות הזו אני רוצה לכתוב כאן למי שיודע וגם למי שלא ,שאני ממשיכה ב"ה קומונה בבני דרום גם בשנה
הבאה ):בעז"ה לעוד שנה משמעותית וחוויתית עם החניכים ,המדריכים והקהילה.
שיהיה לכולנו קיץ משמעותי ומהנה! ואל תשכחו שסניף בנ"ע בני דרום זה סניף שהוא בית)!:
להלן לוז לשבת פרשת חקת:
פעולת ערב שבת עם אביטל אבישר בשעה . 22:15
נוער יקרים!! בזמן האחרון כמות הנוער שמגיעה לפעולות ערב שבת מאוד מועטת .עשו מאמץ להגיע!
נשמח שתהיו חלק.
מפקד חניכים בשעה .15:30
שבת שלום ,עדן הקומונרית.

ועדת קליטה
ברוכים הבאים למשפחת לילוף ארז ואסנת
וילדיהם איתי(כיתה א') ,מיכל (בת  )4ויונתן (שנה וחצי),
שעברו לביתם החדש בהרחבה ג'.
מאחלים לכם קליטה קלה ושמחה ביננו.

איחולים מכל הלב
למשפחת ברנר אילנה ודיויד
לנישואי הבת ורד עם צבי פלדהיים.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון ח' תמוז תשע"ז - 8:45 : 2/7/17 ,תנ"כ עם חנה לבל – נביאי בית שני.
מהנעשה בעמותה ....בתאריך  21/6/17יצאה קבוצת חברים ותיקים לטיול לאזור הכרמל
היה מאוד מוצלח ומהנה .תודה למארגנים!

תמונות מביקור בעוספיה

מסיבת קיץ לחברי קהילה תומכת בניר גלים-
ביום ראשון ,ט"ו תמוז תשע"ז ( ,)9/7/17תתקיים מסיבת קיץ לחברי קהילה תומכת,
בשעה  17:00במועדון הותיקים בניר גלים .הזמנות אישיות יגיעו בימים הקרובים לביתכם.
בתכנית :ברכות  -מר משה ליבר – ראש המועצה .אורלי אהרוני -מנהלת מח' רווחה,
הופעה משעשעת של הסטנדאפיסטית מרים ברנהרדט .כיבוד קל והפתעות.
נשמח לראותכם!
כרטיס חבר ותיק יחולק בימים הקרובים.

מרפאה
לתשומת לבכם ,ביום חמישי הקרוב בתאריך  ,6.7המרפאה תסגר בשעה .10:00
עמכם הסליחה ,שני.

מועדון ותיקים
יום שני  - 8:15התעמלות נשים - 8:45 ,התעמלות גברים - 9:00 ,יצירה עם יעל(קרמיקה).
יום שלישי  - 10:00סרט "עד קצה הזריחה" בית גמליאל.
 - 21:00מופע :קום והתעלף בארץ עם יורם טהרלב בבני דרום.
יום רביעי  - 8:30נסיעה לסיור בירושלים; הר הרצל והכנסת.
 - 21:00מופע של קובי אפללו בגבעת וושינגטון .נא להזמין כרטיסים במתנ"ס.
יום חמישי  - 10:00סרט" ישמח חתני" בקבוצת יבנה
 :21.00מופע שירי אלתרמן עם אומני בית ספר מזמור ,ג .וושינגטון.
בואו בשמחה!

הודעות
לקראת בר המצווה של יותם ,שתתקיים בע"ה בשבת פרשת פנחס  - 14-15/07/2017אנחנו מחפשים מספר דירות
פנויות .נודה אם מישהו נוסע ומסכים  -שיעדכן אותנו להלנת מספר אורחים מבוגרים.
בתודה מראש ,מיכל ישעיהו .052-7048990 -
************************************************************************************************

פסטיבל קיץ בחבל יבנה

אי"ה ביום שלישי ,י' בתמוז (– )4/7/17
קולנוע  " -עד קצה הזריחה" בשעה  10:30במועדון בבית גמליאל ,כניסה חופשית!
תאטרון " -שרשרת המעשים הטובים"" ,קסם של סיפור" עם גלית שמר-
כניסה חופשית!
לגילאי  ,4-7בשעה  17:00בכרם ביבנה.
מוסיקה " -קום והתעלף בארץ" עם עופר כץ ויהורם טהר לב .עם המקהלה המקומית של בית גמליאל
כרטיס כניסה₪ 10 :
ועם חבורת הזמר של יאיר שרגאי .בשעה  ,21:00במועדון בבני דרום.
************************************************************************************************
אי"ה ביום רביעי ,י"א בתמוז (- )5/7/17
קולנוע  " -לעבור את הקיר " בשעה  10:30בבית העדות בניר גלים .כניסה חופשית!
תאטרון " -פרח לב הזהב"" -קסם של סיפור" עם גלית שמר.
לגילאי  ,4-7בשעה  17:00במועדון בבן זכאי.
כניסה חופשית!
מוסיקה  -מופע מרכזי בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון .קובי אפללו בשעה 21:00.
כרטיס כניסה  ₪ 10בהרשמה מוקדמת במזכירות המתנ"ס.
************************************************************************************************
אי"ה ביום חמישי ,י"ב בתמוז (- )6/7/17
קולנוע " -ישמח חתני" בשעה  10:30במרכז האזרח הותיק בקבוצת יבנה .כניסה חופשית!
מוסיקה " -פתאומיות לעד"  -מופע משירי נתן אלתרמן עם בי"ס "מזמור",
בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון בשעה  .21:00מחיר כרטיס₪ 10 :

