09/11/2017

ב"ה ה' כ' חשון תשע"ח

חיי שרה
החסד.
על החסידה נאמר בגמרא במסכת חולין" -למה נקרא שמה חסידה ? שעושה חסידות עם חברותיה" (חולין סג
ע"א).
משפט זה הוביל אל השאלה למה עוף זה ,המסמל את החסד בשמו ,אינו עוף טהור?
היו שאמרו כדי שישארו כמה שיותר פרטים ממנו וכך ירבה החסד ...אך היו שאמרו שהחסידה עושה חסד "עם
חברותיה" בלבד.
לעשות חסד עם המוכרים לך ,זו בהחלט מעלה ,אולם המעלה העליונה יותר היא לעשות חסד עם השונים והלא
מוכרים לך.
מידה זו מתגלמת באישיותה של רבקה .היא מגיעה אל באר המים ורואה את אליעזר ,או כדברי הכתוב-
"וירץ העבד לקראתה...ותאמר שתה אדוני "...אליעזר הוא עבד ,אך מבחינתה ,האדם הזר המבקש מים ,אינו אלא
"אדוני" ,ומתוך כך שואבת מים שוב ושוב כדי להשקות את האדם הזר וגמליו.
בסוף השבוע הקרוב יחול חג "הסיגד" של העדה האתיופית .חג הסיגד ,מלשון סגידה ,היה מצוין באתיופיה50,
ימים אחרי יום כיפור .בו היו עולים על אחד ההרים באתיופיה ומביטים ממנו לכיוון ירושלים .מטרתו העיקרית
של החג היתה לשמר את הכמיהה לירושלים ,לארץ ישראל ,לחיזוק המורשת היהודית ואיחוד הקהילה.
בימינו נחוג החג בטיילת ארמון הנציב המשקיפה על הר הבית.
הקהילה האתיופית עדין לא התקבלה במלוא מובן המילה בחברה הישראלית ומן הסתם יקח הדבר עוד כמה וכמה
דורות .אולם מוטל עלינו לפעול ,בשונה מהחסידה ,ולפתוח את עצמנו לאחינו שעדין רחוקים מהחברה
הישראלית .או במילים אחרות ,לאמץ את גישתה של רבקה אמנו ביחסה אל אליעזר העבד.
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 בן שושן.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת

איחולים מכל הלב
למשפחת לוי לואיז ויוסי (ז'וז'ו) להולדת הנכד בן לירון ודניס.

כניסת השבת16:21 :

יציאת השבת17:22 :

מבצע בדיקת מזוזות.
בחודשים האחרונים הזמנו את הציבור לבדוק איש ואישה את מזוזות ביתם .פרויקט זה התאפשר ע"י קבלת
תקציב לנושא מטעם המועצה הדתית חבל יבנה .עד כה נבדקו  270מזוזות .במהלך הבדיקה התוודענו לסיפורים
הממחישים את חשיבות העניין ובהם משפחה שגילתה שאין כלל קלף בתוך בית המזוזה ועד סיפורים על מזוזות
פסולות וכו'.אנו מזמינים את הציבור שעדיין מעניין לבדוק את המזוזות לפנות בהודעת טקסט אל יאיר קבון 052-
 8618731וציינו מס' מזוזות ושם פרטי.
סידור ספריית בית המדרש
עקב הצורך לייצר מקומות נוספים נאלצנו בתקופת החגים להוציא ספריות וספרים מבית המדרש יל מנת לאפשר
יצירת מקומות ישיבה נוספים .מהלך זה אפשר לבצע סדר מחדש בספריית בית המדרש ולמיין ולבדוק אילו ספרים
יישארו בספריה ואילו אין בהם צורך.
אנו שמחים לבשר כי הושלם תהליך המיון שהתבצע ע"י מתנדבים מהקהילה בליווי הרב .כתוצאה מכך אנו
מזמינים את הציבור הרחב המעוניין בספרי קודש להגיע לממ"ד הנמצא בבית הכנסת ולקחת לעצמו איזה ספרים
שליבו חפץ והם מבחינת הפקר .בנוסף בממ"ד מוצב ארון בו ניתן להניח ספרי קודש במצב ראוי אשר לציבור אין
צורך בו לטבת ציבור המעוניין לקחת אותו לעצמו .אחת למס' שבועות הספרים שלא יילקחו יפונו לגניזה.
אף פעם לא מאוחר להגיד תודה
ברצוננו להודות לחזנים ,לבעלי הקריאה לתוקעים בשופר לעורכי הקידוש שמחת תורה למתנדבים והמתנדבות
על הנכונות והמאמץ לעזור בהצלחת חגי תשרי .תרומתכם אינה מובנת מאליה .תבורכו מן השמים.
שבת שלום ועדת דת

בני עקיבא
לוז שבת פרשת חיי שרה :פעולת ערב שבת בשעה  21:00עם ליעד משען

ה' עמכם !
 15:30לימוד מדריכים15:45 .מפקד חניכים16:15 .תפילת מנחה+פעולות17:20 .תפילת ערבית +הבדלה סניפית
הפעילות בסניף בשבת מסתיימת במוצש .מצפים מכולם להגיע ולהישאר עד ההבדלה הסניפית.
שבת שלום! עדן הקומונרית

נוער
השבוע ביום חמישי התאספנו כולנו נוער בני דרום לשיחה מרתקת מפי אוריאל אופיר.
השיחה עסקה בנושא החשוב והמעניין -הסמארטפון.
למדנו והבנו את העוצמה שיש לכלי הזה וכיצד נוכל למעזר את ההשפעה השלילית שלו ומצד שני להעצים את
עצמנו כמה שיותר גם על ידי השימוש בטכנולוגיה.
לבסוף סיכמנו את הנושא על ידי משחק קהוט מאתגר עם שלל שאלות בנושא הטלפון והאינטרנט.
תודה לכולם שהגיעו ותודה לאוריאל שתרם מזמנו להחכים אותנו.
שבת שלום לכולם ובתקווה לימי גשם שיגיעו במהרה! צופיה

מועדון ותיקים
יום ראשון 17.00 :פטרוני האומנות עם אפי זיו ק.יבנה
יום שני :8.15:התעמלות :10.45 ,שיחה עם זהבה
יום רביעי :8.15:התעמלות :9.00 ,יצירה עם יעל ,נא להביא את התיקים שהכנתם לקישוט.
 :20.30ערב ארץ ישראלי בגבעת וושינגטון.
תזכורת :על לוח המודעות תלויות מודעות על סיור בבאר טוביה ( )20.11ונסיעת יום כיף לים המלח(.)22.11
נא להרשם עד  13.11במתנ"ס.
בואו בשמחה ,צוות המועדון.

מרפאה
לתשומת לבכם,
ביום ראשון הקרוב 12.11 ,המרפאה תיפתח בשעה  ,10:00עקב סיור מטעם הנהלת שירותי בריאות כללית.
עמכם הסליחה.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
חודש האזרח הותיק בחבל – יבנה .יום ראשון כ"ג מרחשוון12/11/17 ,
 8:45תנ"כ " -מסע בספר תהילים ,חנה לבל (ניתן להצטרף עדיין לחוג)
 17:00-18:30פטרוני האמנות ברנסנס האיטלקי – משפ' פרנזה מרומא-עם ד"ר אפי זיו.
עידכונים ...עידכונים...
הסיור למוצא  -עם שרה ברנע .שהיה אמור להתקיים ב 28.11.17 -נדחה ,על מועד אחר נודיעכם בהמשך....
נמשכת ההרשמה לחוגי מדרשת ח"י ( .במתנ"ס חבל יבנה)
הנרשם 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...
סיור לארכיון באר טוביה ולמחלבת העיזים – עלות.₪ 50 :
8:30-13:00
20/11/17
 16:30-18:00מועדון קריאה עם יהודית בר-יש"ע :
21/11/17
"הכלה סגרה את הדלת" – רונית מטלון  -עלות  ₪ 45למפגש.
יום כיף במלון דיויד ספא ריזורט בים המלח -
7:00-19:00
22/11/17
עלות ,₪ 200 :ק.תומכת ,₪ 180 -אורח( ₪ 230 :לא תושב החבל)
 16:00מסיבת חנוכה במועדון ניר-גלים לחברי קהילה תומכת וחברים ותיקים.
22/12/17
ההרשמה לכל הפעילויות במתנ"ס בטלפון 08-8622101
*******
ימי שני בשעה בין השעות 11:15 – 10:15 :במרכז היום חבל יבנה
תאריך
13/11/17
20/11/17
27/11/17

נושא
מניעת נפילות  :רביב גז – פזיוטרפיסט בכיר
איכות חיים חדשה מכף רגל ועד ראש –הקשר בין כפות
הרגליים ,כאבי גב ועמוד השידרה  :שי אלבז
תזונה נכונה :מירן כהן  -תזונאית
נשמח לראותכם !!!!

לפרטים נוספים בטל'08-8548693 :

מועצה איזורית חבל יבנה
קורס צילום סביבתי :סיפור-מקום
המדריך :אלון קירה ,צלם ותיק ומדריך מעולה .קורס הצילום שהחל בשנה שעברה יתקיים גם השנה .קורס צילום
"סיפור מקום" ,מיועד לצלמים בתחילת דרכם ולצלמים מתקדמים.
שעות הלימוד :מפגשי הלימוד נמשכים  3שעות .מפגשי הכיתה יתקיימו במועצה האיזורית בימי א' בין השעות
 17:00-20:00ומפגש השטח ביום ו' בשעות הבוקר.
ציוד לקורס :מצלמה המאפשרת שליטה בצמצמים ובמהירויות תריס – מומלץ .יחד עם זה ,מאחר וחלק ניכר
מהלימוד בקורס הוא חשיבתי/רעיוני יש אפשרות להשתתף בקורס גם עם מצלמות קומפקטיות פשוטות יותר.
תחילת הקורס :יום א' 24.12.17
תוכנית הקורס :תפורסם באתר המתנ"ס ובאמצעי התקשורת המועצתיים.
הרשמה :דרך אתר המתנ"ס או בטלפון08-8622101 :
שאלות והתייעצויות :גדי סימון gadi@hevel-yavne.org.il 0506998373

קהילה
בשבת פרשת ויצא ( 25.11שבת הארגון) נחגוג אי"ה בר מצווה לבננו שחר .נודה למי שיוכל לסייע לנו בהלנת אורחינו

תודה-אורית וארנון אליהב
אזכרה לד"ר יהודה בר חיים
ביום שישי הבא ,כ"ח במרחשוון )17.11.17(,בשעה  10:00נעלה לקברו להתייחד עם זכרו של יקירנו.
חנה בר חיים והמשפחה

הודעות
ביום חמישי  16/11/2017מנחם האופטיקאי יעבוד בחדר חוגים .הרשמה בלוח המודעות.
=================================================================
תוכנית מנויים תשע"ח מס'  .7לילדי חבל יבנה "הדגל שלי" תאטרון הקיבוץ
הפקת מחול – תיאטרון במלאת  70שנה למדינה המשלבת את שירי הילדים האהובים מכל התקופות לצד
תלבושות ססגוניות ,תפאורה עשירה ואנימציה מרהיבה.
אי"ה ביום שלישי כ"ה בחשון ( )14/11/17בשעה  17:00בהיכל התרבות בגבעת ושינגטון
עלות לכסא ₪ 50 :או מחיר מנוי.
=================================================================
"אף אחד לא קם" עם האחים אסנר במופע הוקרה לשלישיה המשפיעה ,המצליחה והמצחיקה ביותר בתרבות
הישראלית "הגשש החיוור"
בהשתתפות :אורי בנאי ,לירון לב ,אבי דור ומקהלת קבוצת יבנה
אי"ה ביום רביעי כ"ו בחשוון תשע"ח (  )15/11/17בשעה  20:30בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון
הזמנת כרטיסים במזכירות המתנ"ס  .08-8622101עלות כרטיס ₪ 25 :אזרח ותיק₪ 10 :
=================================================================
סינמה קפה בסימן  70שנה למדינה .המחברות של אליש.
אחרי מותה של אלישבע רייז בגיל  ,82מפנים ילדיה את ביתה ,ומוצאים שם את יומניה שכתבה בסתר לכל אחד
משבעת ילדיה ,ובהם היא תיעדה את חייהם במשך  57שנים ,מיום הולדתם ועד יום מותה .זה היה מפעל חייה.
עתה הם פותחים את היומנים בפעם הראשונה וקוראים את תיעוד חייהם .בעקבות האוצר שהשאירה הם יוצאים
למסע מרגש וכואב ,בו ילמדו על ילדות ,אימהות והורות.
מחיר כרטיס 20 :ש"ח
ביום ראשון א' בכסלו ( )19/11/17בשעה  . 20:30במרכז היום בקבוצת יבנה
=================================================================
חג הסיגד "סיפור על הדרך"
בשבוע של חג הסיגד ,חג של הקהילה האתיופית נצטרף גם אנחנו כחלק ממיזם ארצי של החברה למתנ"סים
בישראל ,בא מספרים בני הקהילה האתיופית המתארחים בישובים בכל רחבי הארץ ,המספרים מדברים על
המסע המפרך לא"י דרך מדבריות סודן ,על בני המשפחה הרבים שאבדו ,על אלו שנותרו מאחור ,על התרבות
העשירה ועל המפגש עם התרבות הישראלית .כל מספר חושף את סיפורו האישי.
אי"ה ביום ראשון ח' בכסלו ( )26/11/17בשעה  17:00בבני דרום בחדר האוכל
לתלמידי כיתות א' עד ו' נאוה תספר על סיפור עלייתה המרתק לארץ ישראל מאתיופיה.
אי"ה ביום שלישי י' בכסלו ( )28/11/17בבית גמליאל באולם תרבות
בשעה  17:00לתלמידי כיתות א' עד ג' .בשעה  18:00לתלמידי כיתות ד' עד ו'
אילנה תספר על סיפור עלייתה המרתק לארץ ישראל מאתיופיה .כניסה חופשית!
=================================================================
ערב גבורה לנשים בשיתוף המועצה הדתית יתקיים אי"ה ביום שני ט"ז בכסלו ()4/12/17
במועדון בבני דרום בשעה  .20:30כיבוד קל .זר פרחים להכנה עצמית לכל אישה
מופע פתיחה עם הזמרת יוצרת :נרקיס .הצגה עם "האחיות במה" גיבורות בע"מ .עלות 30 :ש"ח
=================================================================
"אמריכאן" מחזמר לכבוד ימי החנוכה .כתיבה :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 .פתיחת דלתות17:10 :
מאחרים יעלו ליציע!!! מחיר כרטיס לתושב המועצה ₪ 35 :לתושבי חוץ₪ 50 :
הזמנות כרטיסים במשרד08-8622101 :
=================================================================

נר זיכרון

יהודה בר חיים ז"ל  -כ"ח חשוון תשמ"ח

