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ב"ה ה' ט"ז שבט תשע"ח

יתרו
"לא תחמוד"-
יש המחלקים את עשרת הדברות לשניים -בין אדם למקום ובין אדם לחברו .יש שחילקו לשלושה ועוד.
בכל מקרה ,הדיבר העשירי מעורר מחשבה .מה כל כך נורא בלא לחמוד? תשע הדיברות הקודמות עומדות בבסיס
חיינו ,אמונה באלוקים ,שבת ,כיבוד הורים ,לא לגנוב ,לא לרצוח וכו' .אך האם לא תחמוד עומד באותה נורמה?
ובכלל מה כל כך נורא בלחמוד ,הרי אני לא עושה שום דבר מעשי? ואף נוסיף ,שלחמוד זה יצר טבעי באדם ומאד
מובן ואנושי? במחשבה נוספת נראה שכח החמידה בא ממקום מאד עקרוני.
שאלה עקרונית בחיי האדם היא -מה מניע את חיי .מקומי ביחס לעצמי ,או יותר נכון -מקומי מול הקב"ה ,עמוד
האמת ,או מקומי מול האחר ,יהיה מי שיהיה .חלק גדול ממאבקי בני האדם ,החל מילדים קטנים ועד מבוגרים
נובע מיצר החמדה .המאבק הראשון בתורה היה על בסיס החמידה  -כאשר מנחת קין לא התקבלה לעומת מנחת
הבל .ברגע שהאדם קובע ומביט על עצמו מנקודת מבט של חמדת הזולת ,הוא מעורר בתוכו את כח הקנאה
שהולך ומנתב את חייו למחוזות עכורים ולא חיוביים.
כח זה נוטל מן האדם את כח השמחה ,שהרי הוא מראה לאדם כמה הוא חסר ,כמה לזולת יש ולי אין.
רוח זו מחלישה ומובילה את האדם להחלטות ומעשים לא אמתיים .שכן הוא פועל מתוך מה שיש לזולת ולא
מתוך מה שמתאים לי עצמי .החמדה של מה שיש לזולת מביאה לאלימות ,היא זאת שיכלה להביא לגניבה ,לניאוף
ואף לרצח.
נמצאנו למדים שהדיבר האחרון הוא אולי יסוד תשע הדברות הקודמות .הוא מסכם ומאיר את כל עשרת
הדיברות .כנגד כח זה מלמדת אותנו המשנה באבות "איזהו העשיר-השמח בחלקו" .כמה שזה לא פשוט.
שבת שלום ,הרב שלמה.
"שירת הבקשות" בבני דרום – שבת פרשת יתרו
קהילת בני דרום מוזמנת בערב שבת פרשת יתרו להצטרף ל"שירת הבקשות" בו נשיר יחד פיוטי שבת כמקובל
בלילות שבת בתקופה זו בקרב עדות במזרח והמגרב.
האירוע יתקיים במועדון לחבר משעה  20:30-22:00המשתתפים מוזמנים לסייע בהבאת כיבוד ובהכנת דברי תורה
שיאמרו בין פיוט לפיוט .האירוע יתקיים בישיבה נפרדת .נשמח מאוד בהשתתפותכם.
שבת שלום ,המארגנים וועדת דת.
"שירת הבקשות"
שירת הבקשות מתקיימת בעונת החורף ,בשעות הקטנות של ליל השבת ,עד לדמדומי האור ועלות השחר של
בוקר יום השבת .השירה מתקיימת בדרך כלל בבית הכנסת ,שמסודר באופן מיוחד לצורך האירוע ,פתוחה לכל מי
שירצה ,אבל מתנהלת על פי חוקים וכללים ידועים מראש ,על פי ספר שירים (שני ספרים עיקריים לשתי
המסורות השונות) המאגד בתוכו הן את השירים עצמם והן את ההנחיות המוזיקליות לביצועם .על אף שהוא
עשוי להיראות כמעין אירוע של שירה בציבור ספונטני ,הרי בסיכומו של דבר מדובר באירוע מוקפד ומתוכנן.

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 יפרח.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת.

כניסת השבת16:53 :

יציאת השבת17:55 :

איחולים מכל הלב
למשפחות בניה ואקשטיין
ברכות להולדת הנין -נכד -אחיין בן לאבי ודינה בניה.
שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
מדרשת ח"י בשבוע הקרוב!
יום ראשון  : 8:45 -תנ"כ – "מסע בספר תהילים  -עם חנה לבל.
 : 17:00פטרוני האמנות ברנסנס האיטלקי – משפחת קיג'י והקירות של רפאל עם ד"ר אפי זיו.
בקרוב ...בקרוב...
 13/2/18בשעה  – 16:30מועדון קריאה עם יהודית בר יש"ע גרשוביץ  -כרוניקה של מוות ידוע מראש -גבריאל
גרסיה.
יום חמישי ל' שבט תשע"ח (  ,)15/2/18בשעה  18:00במושב בני דרום  -מופע "מבט מקרוב"
עם הזמרת והבדרנית – אוסנת וישינסקי .
עלות ₪ 10 :ההרשמה לכל הפעילויות במתנ"ס בטלפון . 08-8622101
נשמח לראותכם !!! שלומית אלמוג
***********************************************************************************************
פעילות במרכז יום חבל-יבנה
הנכם מוזמנים להגיע בימי חמישי לבוקר אקדמי במרכז יום חבל יבנה.
 9:15מייק נעמן – שיחה על פרשת שבוע.
 10:00קפה ומאפה 10:15-11:00 ,שמואל הנגיד – משורר ומצביא מתקופת תור הזהב בספרד -יוסי בן-טולילה.
בואו בשמחה ! שוש זלקינד פרטים בטלפון08-8548693 :
***********************************************************************************************
נסיעה לחווה החקלאית באשדוד במסגרת החודש הירוק
ביום רביעי כ"ט שבט תשע"ח ( ,)14/2/18בתכנית :כיבוד ,סדנא ראשונה :סגולות מרפא של צמחים והכנת סבון
או כרית חימום למיקרוגל או סוכריות נגד צינון ועוד .סדנא שניה :הכנת עציץ פתיל ,הכנת ארוחת בוקר בריאה
(מומלץ בחום).
עלות ₪ 20 :לאדם .הרשמה במתנ"ס חבל יבנה בטלפון  08-8622101או אצל הרכזות במועדונים.
זמני איסוף 8:40 :מבני דרום .חזרה משוערת13:00 :
נשמח לראותכם! שלומית אלמוג

מרפאה
ביום ראשון הקרוב י"ט בשבט ( ,)4.2המרפאה תהיה פתוחה בין השעות  14:00 - 11:00עקב בקרה.
לידיעתכם :כל פרטי המרפאה ,שעות קבלת קהל ועידכונים אודות שינויים ,מתפרסמים באופן קבוע באתר
הכללית .אישורי מחלה ניתן להדפיס מאתר הכללית (יש צורך בשם משתמש וסיסמא(.

קהילה
חברים שלום,
לקראת סיום כהונתי כמנהל הקהילה ברצוני לאחל בראש וראשונה הצלחה לחיים פוגל המנהל החדש,
הצלחתו היא הצלחתנו וקהילת בני דרום יקרה לנו.
ברצוני להודות לכל החברים על ההערכה ושיתוף הפעולה לה זכיתי ,והחשוב מכל למרות שאני תושב המקום
ידענו להפריד בין דרישות התפקיד לחיים עצמם ,ובתפקידי כמנהל הקהילה לא נפגם שום קשר אישי שלי עם אף
חבר למרות שהיו חילוקי דעות ולעיתים אפילו קשים.
לסיום אני חייב לציין את ההנהלה הקודמת אשר השקיעה מזמנה וממרצה לרווחת כל הקהילה ופעילותה ולצערי
לא הוערכה נכונה.
שנדע רק ימים טובים של קהילה בריאה וחזקה ,ראובן שור.
***********************************************************************************************
קהילת בני דרום אומרת תודה!
לראובן שור ,מנהל הקהילה היוצא ,בתום  3שנים של עשיה ועבודה מסורה תרומה לקהילה ללא לאות הגיע הזמן
להודות ולהוקיר את פועלך הרב.
מאחלים לך שפע בריאות ונחת ,גמלאות מוצלחת והמשך עשיה פוריה מכל הלב.
הנהלת קהילה  ,התושבים והחברים.
***********************************************************************************************
חברים יקרים,
שמחים לבשר כי המועמד המומלץ לאיוש משרת מנהל קהילה אושר ברוב גורף של קולות החברים באסיפת
הקהילה שהתקיימה השבוע (עותק הפרוטוקול הונח בתאי הדואר) .לפיכך ,החל מפברואר  2018ישמש חיים פוגל
כמנהל הקהילה .כפי שהסברנו באסיפה התוכנית היא לפצל את משרת מנהל הקהילה כך שמשרתו תתמקד
בתחומי הקשר מול חברי הקהילה ,נותני השירותים (גנן קבלן ניקיון וכדו') וגורמי חוץ ובביצוע החלטות הנהלת
הקהילה.
הטלפון של חיים פוגל הוא (נא להכניס לאנשי קשר בניידים) .052-7308580
המייל של חיים הוא ak@bnei-darom.com
הימים שבהם חיים יהיה במושב הם ימי ד' אחה"צ וימי ו' בבוקר.
ככל שיחולו שינויים מעת לעת נחזור ונעדכן את כולם.
חיים יהיה זמין לכל פניה ,וככל שלא קיבלתם מענה נשמח לעדכון בהודעה בנייד על מנת שנוכל לסייע ביעילות
ולעקוב אחר הדברים מקרוב גם בסיועכם.
אין ספק שהצלחתו של חיים בקליטה מהירה ויעילה בתפקיד תלויה בתמיכה וליווי של כולנו.
בעניין זה אנו מודים מראש לראובן שור על נכונותו להמשיך ולעמוד לרשות תהליך החפיפה עם חיים ככל
שיידרש.
בתקופה הקרובה נתקדם לאיוש משרת איש תחזוקה (מוזמנים להגיש מועמדות ) שמשרתו תתמקד באחריות
בשטח למבני ציבור ושטחי ציבור .איש התחזוקה יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם מנהל הקהילה וכמובן בכפוף
להחלטות הנהלת הקהילה.
בברכה ,הנהלת קהילה.
***********************************************************************************************
לאחרונה מסתובבת אשה מאשדוד בשם ענת ומבקשת כסף .היא משתמשת בשמי שנתתי לה כסף .אכן ,קבלה
סכום כסף ,אולם הדברים מאד לא ברורים לגביה.
הרוצה לתת -יתן בשמחה ,אולם לא הצלחתי לאשש את הנתונים שמסרה לי.
ברכה רבה ,הרב שלמה

מועדון ותיקים
יום ראשון 17:00 :הרצאה של אפי זיו"פטרוני הרנסנס באומנות האיטלקית" מרכז יום.
יום שני - 8:15-9:00 :התעמלות -10:45 ,שיחה עם זהבה.
" -19:00יהודי מרוקו בסרטים נדירים" ,הרצאה בבית עדות.
יום רביעי 8:15-9:00 :התעמלות ,צביעה על משי עם יעל.
מוצ"ש :אירוע סיום חודש ירוק באולם בבני דרום.
מוזמנים להרשם לסיור בחווה החקלאית באשדוד ,ביום רביעי ,14/2 ,אצלי או על לוח המודעות.
יום חמישי 15/2 :לא לפספס את המופע של אסנת וישינסקי בבני דרום.
בואו בשמחה ,צוות המועדון.

בני עקיבא
הורים וחניכים יקרים ,ה' עמכם! לו"ז לשבת פרשת יתרו:
פעולת ערב שבת בשעה  21:30עם תהילה לוי.
לימוד מדריכים בשעה  ,15:40מפקד חניכים בשעה .16:00
שבת שלום! עדן הקומונרית

ביום חמישי ,כ"ג שבט ( 8פברואר  )2018בשעה ,16:00
נקיים אזכרה במלאת שנה לאברהם שמעון ז"ל,
נפגשים בכניסה לבית העלמין .הגעה עצמית.
בברכה :ניסן

במלאת השלושים לפטירתו של בעלי ,אבינו וסבנו דוד אחיפז ז"ל.
נעלה לקברו ,בע"ה ,ביום ראשון כ"ו שבט ( )11.2בשעה ,16:15
לאחר מכן תפילת מנחה בבית הכנסת ,לימוד ודברים לזכרו בחדר האוכל.
משפחות אחיפז ,זנ"ד ,מילר ונשר

חיה גולדברג ז"ל  -י"ט שבט תשס"ט

נר זיכרון

משה פסח השילוני ז"ל  -כ"ב שבט תשנ"ז
אברהם שמעון ז"ל  -כ"ג שבט תשע"ז

