07/09/2017

ב"ה ט"ז' אלול תשע"ז

כי תבוא
ארור-
"אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעוברכם את הירדן...ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל"...
ערב הכניסה לארץ מתחלק עם ישראל לשני חצאים ,חצי אחד עולה להר גריזים וחצי להר עיבל.
וכך מתארת התורה את מה שעומד להיות" -וענו הלויים ואמרו אל כל ישראל קול רם :ארור האיש אשר
יעשה...ואנו כל העם ואמרו-אמן".
אם נדמיין את המעמד הרי שהוא בודאי יחיד במינו ושונה מכל מה שאנו מכירים .עם שלם עומד וצועק.
שאלה כללית העולה מתוך רשימת הארורים היא ,מה הכונה ארור? למה אין התורה מפרטת מה עונשו?
מה צריך לעשות עם אותו אדם? זה שהוא ארור עדין לא פותר את הבעיה המוסרית שאותו אדם עשה.
כאמור ,מעמד זה מתקיים סמוך מאד לכניסה לארץ .ההתישבות בארץ תיצור מצב של פיזור עצום בכל מרחבי
הארץ ,מכפי שאנו זוכים לחוות בחיינו כאן .אנשים רבים יכלים מתוך רוע ,מתוך אי התיחסות לכלל ,לפעול באופן
שלילי ביותר .יכל אדם להשיג גבול רעהו ,יכל אדם להטות משפט ,לקחת שוחד ,לפעול באופן מעוות בחיי
הצניעות וכו' .או במילים אחרות יכל האדם לעשות הרבה רע מבלי שיתפס ,מבלי שהנזק שגרם יורגש.
עומד עם ישראל ובקול גדול זועק -אותו אדם שיעשה מעשים אלה-הינו ארור! יתכן שלא יענש ,לא יתפס אך הוא
נושא תווית של ארור ואת התווית הזאת הוא ישא לכל חייו .מבחינה מסוימת קשה הדבר יותר מאשר ייענש.
אם ייענש ,הרי שבעונש יש כפרה מסוימת ,אך ללא עונש-נושא האדם בליבו את אשמתו לאורך כל חייו.
נהגו לקרא את קטעי הארור מעט בלחש ,לא נעים לשמוע את כל הרשימה .אולם לאמיתו של דבר ,מטרת הלחש
היא ליצור הקשבה עוד יותר גדולה .כאשר מדבר האדם בלחש ,נוצרת האזנה גדולה יותר וכך ראוי לה לפרשיה זו
שתישמע.
שבת שלום ,הרב שלמה.
בדיקת מזוזות .יוזמה יפה וחשובה יזמה ועדת דת ובעזרת המועצה השיגה סבסוד לבדיקת המזוזות.
מזוזה יש לבדוק אחת לשלש וחצי שנים .בשגרת החיים איננו זוכרים זאת .כעת ,מגיעה המצווה לפתח בתינו עם
סופר שעובר על המזוזות .ננצל כולנו הזדמנו זו וערב תחילתה של שנה חדשה נחדש גם פתחי בתינו.
הנותן את כל מזוזות ביתו יוודא שללילה תהיה לפחות מזוזה בפתח הבית.
הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:30 -
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים –  17:30בבית הכנסת.

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי החול בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,18:40ערבית 19:10

כניסת השבת18:34 :

יציאת השבת19:31 :

*הדף היומי מתחדש בבני דרום – לאחר הפסקה קצרה אנו מחדשים את לימוד הדף היומי בבני דרום.
אנו מזמינים את כלל הציבור להצטרף ללימוד .הלימוד יועבר על פי הסדר העולמי של הדף היומי.
**בדיקת מזוזות – לקראת חגי תשרי ועדת דת מארגנת בדיקת מזוזות במושב.
תושבים המעוניינים בבדיקת מזוזות מבקשים לשלוח הודעת  smsלטלפון  .052-8618731לאחר שיאספו 20
פניות יגיע למושב בודק מזוזות  .ביום הבדיקה יתבקשו התושבים שמעוניינים בבדיקה להביא את המזוזות
למקום שיקבע והמזוזות יוחזרו להם בסוף אותו יום כאשר הן בדוקות .הבדיקה הינה בחינם ובמידה ויהיה צורך
בתיקון ,התיקון הינו בעלות לפי החלטת בעלי המזוזה.
*** לומדי הדף היומי מבקשים את עזרת הציבור בחיפוש אחר מבכת סנהדרין הוצאת שוטנשטיין נראה לאחרונה
בספריית הממ"ד כל היודע פרטים על מקום הימצאו מתבקש להחזירו במידי לספרייה.
שבת שלום ,ועדת דת.

בני עקיבא ונוער
קהילה יקרה ,ה' עמכם!
בשבת שעברה ,שבת פרשת "כי תצא" נפרדנו ממדריכי שבט ציון היקרים שסיימו שנתיים מלאות בעשייה ונתינה
לסניף ולחניכים .ברצוני להודות להם על כך ולומר להם תודה גדולה בשמי ,בשם הסניף ,החניכים והקהילה כולה.
לנטע שאול ונריה דוידוביץ מדריכות שבט ניצנים .לכליל נעים מדריכת שבט מעפילים ולנעמה מזרחי ויונתן גבאי
מדריכי שבט אורות .מעריכים מאוד את עשייתכם ומאחלים הצלחה רבה בהמשך הדרך!
כמובן שגם מגיעה תודה לשיר גבאי ואוהד לובטון מדריכי שבט זרעים ומעיין זיו מדריך שבט מעפילים שנפרדים
מאיתנו אחרי שנה של עשייה ונתינה .תודה לכם על הזמן והמאמץ הגדול שהשקעתם בסניף ובחניכים!
בהזדמנות הזו נאחל הצלחה רבה לצוותים החדשים  -הדרכה ,נחשון ומפעלים שמצטרפים אלינו משבט אורות
לעשייה בסניף כבר בשבוע הקרוב.
בצוות ההדרכה החדש יהיו :ענבל ישעיהו ושגיא קניג-יאיר בשבט זרעים ,אריאל דוידוביץ בשבט נבטים ,מוריה
גוטליב בשבט ניצנים ,חושן נוסבוים בשבט מעלות ואסף שור בשבט מעפילים .שתהיה לכם שנה מוצלחת ,מלאה
בעשייה ,חינוך ואהבה!
בצוות נחשון -טליה ורד ,הדר ברבירו ,כנה פלק ,תאיר בוזגלו ,אליה חכמון ,עמיר וולף ונדב ארנפלד .שיהיה לכם
הצלחה רבה במשימות והפרויקטים המדהימים והחשובים שתיקחו על עצמכם כתרומה לקהילה!
לצוות מפעלים הצטרפו נתן ברקמן ותהל כהן וביחד עם שניר כהן יעזרו בתפעול ותכנון פעילויות הסניף .מאחלים
לכם הצלחה רבה!
כמובן נאחל הצלחה רבה לרכזות החדשות ,מיטל צוברי רכזת נחשון וצופיה ניר ,רכזת נוער שכבר נכנסו לתפקיד
בשבוע שעבר .מיטל וצופיה המדהימות -שיהיה לכן בהצלחה רבה בתפקיד החדש שלקחתן על עצמכן!
בש בוע הקרוב כל מדריכי אורות החדשים עושים פעולת פתיחה לחניכים שלהם .התעדכנו אחרי ההודעות שלהם
לגבי היום והשעה.
שימו לב -לא תתקיים השבת פעילות בסניף .זו שבת מעבר בין שבת הפרידה של ציון לשבת הראשונה של אורות.
במוצאי שבת הבא ,שבת פרשת "ניצבים וילך" ,כ"ה אלול  ,16.9יתקיימו סליחות בסניף לחניכים ולנוער מכיתה
ז' -י"ב  .בשעה  23:30הרב נתנאל שושן מישיבת כרם ביבנה יעביר שיחה ומייד אחר כך ב 12:00סליחות לכל
הנוער .בואו בשמחה!
אז אם כבר באמת מדברים על כל כך הרבה התחלות חדשות וגם ראש השנה בפתח ,ראוי כבר שנאחל לכולם -לכל
אחד ואחד ,לחניכים המתוקים שהתחילו השבוע שנת לימודים חדשה ,לכם קהילה יקרה וגם לי בשנה השנייה
החדשה שהתחלתי -נאחל שנה טובה ומתוקה ,שנה של הצלחה ,אור ושמחה .
שבת שלום,
עדן הקומונרית.

איחולים מכל הלב
משפחת מזרחי רחל ויהודה
לנישואי דניאל עם עטרה

לרב שלמה וייס
קבלת פרס החינוך ההתיישבותי
בקטגוריית בית ספר מצטיין
לאולפנת אבן שמואל.

קהילה
חיוב מים לפי נפש -חיוב המים לבתים נעשה בשני מחירים ,מחיר נמוך  ₪ 3.40למ"ק לפי הקצבה של  3.5מ"ק
לנפש לחודש ,ומחיר גבוה יותר של  ₪ 9.00למ"ק לצריכה מעל ההקצבה.
לפי החוק הזכאות להקצבה של  3.5מ"ק לנפש לחודש מותנת בקבלת צילום של תעודות הזהות  +הספח ,שבו
מצויין שהכתובת בני דרום .מי שלא העביר את הכתובת לבני דרום צריך להביא אישור בכתב כל שנה מהישוב
שבו הכתובת שלו רשומה ,שמשפחתו איננה נכללת בדיווח המים למרות שזו כתובתו.
החל מחודש אוקטובר מי שלא יסדיר את האישורים יחוייב במחיר מים מלא  ₪ 9.00למ"ק על כל הכמות.
אורי בן זאב.
*************************************************************************************************************

ובאותו ענין ,גם הנהלת הקהילה דנה בכך שחלק מתושבי המקום אינם רשומים כתושבים בבני דרום ולכן,
איננו מקבלים מהמועצה את ההקצבות עבורם שניתנות לפי מספר התושבים בישוב ₪ 643 ,לנפש.
ההנהלה תדון על חיוב המשפחות שלא העבירו כתובת ,בהקצבות שנגרעו מהישוב עקב אי רישומם כתושבים
בישוב.
*************************************************************************************************************

החל מיום ראשון הבא ,10/9 ,הספריה תפתח בימי ראשון בשעה ( .18:30 -16:30במקום בימי רביעי) בואו בשמחה!
*******************************************************************************************************

ערב הנשים המסורתי לפתיחת השנה בבית מיכל זיו עם הרבנית ד"ר *חנה פרידמן* בנושא :ירושלים -מאז ועד
היום :על המתחים החברתיים וההכרעות ההלכתיות שליוו את חגיגות הרגל בירושלים.
יתקיים ביום א' ,י"א בתשרי ( ,)1/10בשעה  .20.30שריינו ביומן!
***********************************************************************************************
הרשמה לארבעת המינים נמצאת על לוח המודעות ליד במשרד.
אפשר גם להתקשר לברנר דוד .0507429295 -או למוטקה רובינשטיין0507213563 -
ההרשמה מחייבת ₪ 70 :לסט.
****************************************************************************************************
כמו בשנה שעברה גם השנה ניתן לקנות ארבעת המינים דרך ארגון "נתינת לולב" שבו הרווחים מחולקים למי
שאתם בוחרים .הסטים הינם בהשגחת הרב אליעזר שמחה וייס אב בית הדין ,כפר הרואה.
המחיר :כשר לברכה .₪ 70 -מהודר .₪ 85 -מהודר מן המהודר.₪ 100 -
מזמינים באינטרנט (ראובן שור מוכן לעזור למי שצריך) והסטים יגיעו לבני דרום לפני החג.

מועדון ותיקים
יום שני 8:15 :התעמלות נשים 8:45 ,התעמלות גברים 10:15 ,שיחה עם זהבה ויצירה.
יום רביעי 8:15 :התעמלות נשים וגברים ,יצירה עם יעל.
קפה תנועה-ערב לימוד ,עיון ותפילה ,בחדר אוכל בקבוצת יבנה ב19:00-
יום שישי ,6:00-13:00 :סיור סליחות במערת המכפלה.

הודעות
ורדה הקוסמטיקאית תגיע בע"ה ביום ראשון .17/9 ,המעוניינות מתבקשות ליצור איתה קשר במס'0504546322 -
***********************************************************************************************
ראש השנה בפתח ואיתו פרויקט כרובית .כזכור ,מטרת הפרויקט -בישול ארוחות חג לקשישים וניצולי שואה.
כבכל חג ,גם השנה נצטרף  -קהילת בני דרום הנפלאה  -וניתן יד לפרוייקט חשוב הזה.
התבקשנו שוב לתרום עוגות אינגלישקייק בחושות -קנויות או שנאפו בבית .
את העוגות ניתן להעביר לביתנו עד ליום א' 17/9/17 ,בשעות הערב המאוחרות .
שנה טובה לכולם ,צביקה ועינת לסנר.
***********************************************************************************************
בימות פיס בשיתוף מועצה אזורית חבל יבנה מזמינים את התושבים לערב עם" :שרים דודאים"
ישראל גוריון ואסף אמדורסקי .אי"ה ביום חמישי ו' בתשרי תשע"ז ( ,)26/10/17
בשעה  ,20:45בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון .הזמנת כרטיסים במזכירות המתנ"ס.
המופע לתושבי חבל יבנה בלבד.
עלות כרטיס₪ 30 :
***********************************************************************************************
שינוי שעות פתיחה מרכז מבקרים החל מה- 8.9.17-שעות הפעילות במרכז מבקרים/חנות המפעל-
ימים א'-ה' ,12:00-17:00
ימי שישי וערבי חג,09:00-12:00 :
שבתות וחגים סגור.

