31/08/2017

ב"ה ט' אלול תשע"ז

כי תצא
"כי יקח איש אשה"-
הסברים רבים ניתנים על הזוגיות המאוחרת בתקופתנו ,על קשיי מציאת בן ,בת הזוג וכו'.
אחד ההסברים מהכיוון החיובי הינו שבתקופתנו אנשים מצפים לזוגיות משמעותית ועמוקה .אם פעם הזוגיות
היתה יותר תכליתית -פרנסה ,ילדים וכו' ,הרי שהיום בני זוג מחפשים קשר משמעותי ואמיתי ולא מוכנים
להתפשר.
יסוד הנישואין מופיע בפרשה "כי יקח איש אשה" וכו' .המעניין הוא שהמילים הראשונות שנאמרו ע"י בן אנוש-
האדם הראשון ,היו בעניין הזוגיות .כך שר האדם הראשון" -ויאמר האדם ,זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי,
לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת".
הזהר הקדוש רואה בדברי האיש סוג של שיר ,ומבחין בדברי האדם "לזאת יקרא אשה" ,יש בכך אמירה כללית-
מעתה ,זו האשה .אך הזהר שומע משהו אחר-מבחינת האדם ,זו האשה ואין בילתה .אמנם יש נשים רבות
במציאות ,אך המבט הזוגי של האדם צריך להיות שזו האשה היחידה בעולם מבחינתו.
הזוג הראשון של העולם מהווה דוגמא לשאיפת הזוגיות של הדורות הבאים .אם פתחנו בשאיפה הזוגית של
הדורות האחרונים ,הרי שהזוג הראשון שבעולם מכוון לכך .לשאיפה האידיאלית המתוארת ישנם לא מעט דברים
המעכבים .האינטמיות ,הצניעות השייכת לזוג עצמו ,הפכה להיות נחלת הכלל ,מה שנעשה בחדרי חדרים ,נישא
בראש חוצות.
תופעה זו הולכת וחודרת גם בציבור שומר התורה והמצוות .קשר בין גברים ונשים ,ביטויי האהבה בין בני זוג,
הפכו להיות נחלת הכלל ושירתו של האדם הראשון" -לזאת יקרא אשה" ,נשארת לעיתים מיותמת.
שבת שלום ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:30 -
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת עזרן ,רח' הברוש .3
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים –  17:30בבית הכנסת.

הודעות פרשת כי תצא
 )1הדף 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.
הלימוד יחל מיום ראשון הקרוב ,י"ב באלול ,בבית המדרש בשעה  .20:00השיעור יועבר ע"י נעם חרצק .
 )2בדיקת מזוזות – לקראת חגי תשרי ועדת דת מארגנת בדיקת מזוזות במושב.
תושבים המעוניינים בבדיקת מזוזות מבקשים לשלוח הודעת  smsלטלפון  052-8618731לאחר שיאספו  20פניות
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.
 ) 3ברצוננו להודות לכל הציבור שלקח חלק בשיעורים של הרב והרבנית ניר ונעמה מנוסי .הדבר הרחיב את העין
והלב ועודד אותנו להמשך עשייה וארגון שבתות כגון אלו.
שבת שלום ,ועדת דת.

כניסת השבת18:43 :

יציאת השבת19:41 :

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי החול בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,18:50ערבית .19:20

ועדת קליטה
ברוכים הבאים לקארן ודוד כהן וילדיהם :הלל בת  ,12יהונתן בן  ,11אביגיל בת  ,10אליה בן , 8יאיר בן  6ואפרת בת .4

מאחלים לכם קליטה קלה ונעימה!

איחולים מכל הלב
לרב שלמה וענת וייס
ללידת הנכד בנם של עמיצור וסיון

למשפחת אזולאי
לבר המצוה של אריאל

לליאור ואפרת עזריה
להולדת הבן

ליפעת חדד עם סיום לימודייך לתואר שני
ויציאתך לשרות לאומי בכור האטומי ביבנה
בהצלחה גם בדרכך החדשה.

לדנית קלר עם יציאתך לקורס קצינים
עלי והצליחי!

מועדון ותיקים
יום שני - 8:15 :התעמלות נשים -8:45 ,התעמלות גברים ,יצירה עם יעל במקום ביום רביעי.
יום רביעי - 8:15 :התעמלות נשים וגברים ,ארוחה קלה ויצירה.
יום חמישי - 9:10 :סיור לחבל לכיש המתחדשת .הרשמה אצלי או על לוח המודעות.
 - 18:00מפגש עם הסופרת שרה אהרוני באולם בבני דרום.
נא להירשם במתנ"ס אצל עופרה 08-8622120
אירועים קרובים:
 ,13/9יום רביעי ,19.00 ,חדר אוכל ק.יבנה" ,תביאני חדריך" ,ערב לימוד ,חוויה ,עיון ותפילה 40 .ש"ח
 ,15/9יום שישי ,6.00-15.00 ,סליחות ותפילה במערת המכפלה וסיור בשכונות היהודיות בחברון.
המעוניינים נא להירשם בהקדם אצלי.
 ,17/9יום ראשון ,17.00 ,מועדון בניר גלים ,הרמת כוסית לקהילה התומכת עם אליעזר רוזנפלד.
הרשמה לנסיעה תלויה במשרד.
 :19.30ערב בנושא תפילה לנשים בג.וושינגטון .עם עליזה לביא ,תיאטרון פלייבק ועוד ,₪ 50 .לאזרחיות ותיקות
 ( ₪ 30לא לשכוח להביא כרטיס חבר ותיק).
 ,25/9יום שני :9.15,סיור במרכז המבקרים של הרכבת המהירה מתל אביב לירושלים .פרטים והרשמה בהמשך.
 ,23.00ערב סליחות נוסח קרליבך עם יצחק מאיר ,בבית הכנסת בקבוצת יבנה.
לאורה קניג גורפינקל ולציונה קניג יאיר תנחומים על מות אביכם ז"ל
***
ליפה לנגרמן תנחומים על מות אחיך ז"ל

קהילה
לועדת דת ,לאילן ,ישר כח על היוזמה בהזמנת משפחת מנוסי בשבת שעברה.
היה בכך התרעננות גדולה ,מחשבות חדשות ורוח טובה .תודה רבה וכן ירבו.
======================================================
למארגנות ומארגני ערב סיום הקיץ המקסים בבריכה ולכל המתנדבים שלקחו חלק בסידור ובפירוק הציוד
ובמיוחד ל :יואב לנגרמן,יוני קלר ,קרן ויוני רוזנברג ,טל ומשה ישראלי ,רוית ברנט ,ארז לילוף ,נתנאל קבלן ,ניצן
הראל ,אבי אזולאי ,שלומי חזן ,אביה שאול ,ניר טל ,וכל האופות עוגות /המפנים והמנקים ,וכמובן להנהלת
הבריכה שאפשרה לנו לעשות את הארוע.
תודה גדולה בשם כולם! היה ערב נהדר!

פרטים על מסע ההתעוררות עם הרבנית נעמה מנוסי יפורסמו בגוגל גרופ'.

הודעות
מכירת כלי קרמיקה לחגים ,פמוטים  ,מלחיות ,גביעי קידוש ,נטלות ,קערות ועוד...
ביום חמישי ,ט"ז אלול ( ,)7/9בשעות  .19:00 - 21:30וביום שישי י"ז אלול ( )8/9בשעות .11:00 - 14:00
בואו בשמחה אסתר בן זאב.
המכירה בסדנה בבני דרום (ליד הספרייה).
================================================================
ימי תרבות של מפעל הפיס מזמינים את תושבי החבל אי"ה ביום חמישי ,ט"ז באלול (,)7/9/17
בשעה  18:00במועדון לחבר בבני דרום-
לשעה עם הסופרת :שרה אהרוני .שרה אהרוני היא סופרת ועורכת ישראלית .זוכת פרס סטימצקי כסופרת
מצטיינת לשנת  2016על ספרה "אהבתה של גברת רוטישלד"  .ספרים נוספים שכתבה " :אהבתה של סלטנאת",
עלות כניסה 10:ש"ח
"כשהשמים התקרבו לאדמה" " ,שתיקה פרסית" ועוד.
========== ======================================================
ימי תרבות של מפעל הפיס מזמינים את ילדי החבל להצגה" :יואל אמר" -הצגה מוסיקאלית בהשראת ספרו של
יואל הופמן "בפברואר כדאי לקנות פילים"
אי"ה ביום שלישי ,כ"א באלול ( ,)12/9/17בשעה  17:00בבית העדות בניר גלים.
על ההצגה" :יואל אמר" עוסקת בכוחו של דמיון להציל מבדידות ולחבר בין אנשים .רונית מחכה ליואל  -הסופר,
החבר( ,הדמיוני) שלה .ומה רבה האכזבה כשהוא מבושש לבוא .אבל...במקומו ...מגיע ...חבר אחר ,אמיתי!
לגמרי! ובידיו כלי נגינה ענקי! ביחד הם שרים ומנגנים בכלי נגינה רבים .קונטרבס /סוזפון ,חצוצרה ,חליל צד
גיטרות יוקלייליי וגם בכלי נגינה זעירים .דרך המוסיקה ומשחקי הדמיון הם חולקים רגעי פחד ואומץ ,בדידות
עלות
ושותפות ,ריבים ,פיוסים ,געגועים ולבסוף ...שמחה גדולה בחברות .לגילאי ( 4-9גן-ד')
כניסה 10:ש"ח
=================================================================
"תביאני חדריך" ערב בשיתוף מרכז הרצוג ,הקיבוץ הדתי ותרבות יהודית-
אי"ה ביום רביעי ,כ"ב באלול ( ,)13/9/17משעה  19:00בקבוצת יבנה.
 - 19:30שיעור פתיחה מאת הר' מלכה פיוטרקובסקי .מעגלי שיח ולימוד בהשתתפות הרב אילעאי עופרן,
עו"ד אפרת שפירא רוזנברג ,הפסיכולוג בניה אמיד ,הסופר ר' אלחנן ניר.
עלות כרטיס₪ 40 :
 - 21:00הופעה של שי צברי ונבחרת הגרוב של המזה"ת.
=================================================================
"רק תפילה אשא "..ערב בנושא "תפילה" לנשים אי"ה ביום ראשון ,כ"ו באלול תשע"ז (,)17/9/17
בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון-
" - 20:15כשהנפש מתגעגעת"
 - 20:00פתיחת אולם.
בתוכנית - 19:30 :התכנסות וקפה ומאפה.
ח"כ ד"ר עליזה לביא והזמרת יוצרת וחזנית חגית כפיר.
פסנתר – שירלי שלו ,שירה וגיטרה  -הילה כפיר ,כלי הקשה  -מוריה שילה.
כשתפילה עתיקה פוגשת לחן עכשווי ,כשיהדות פוגשת ישראליות ,כשגעגוע נפגש בגעגוע חוזר הישן ומתחדש.
עליזה וחגית חשו מהרגע הראשון שלמילים ולמוזיקה של נשים יש כוח מיוחד .וכשהשירה של תפילות הנשים
עטפה ,נחשף בפניהן סודן של הנשים היהודיות.
הצטרפו אלינו לערב שכ ולו חוויה והתרגשות .יחד נשלים את הפאזל הנשי יהודי שכמעט ואבד .הסיפור שלך הוא
חלק מסיפור הדורות שלנו .אנחנו מזמינות אותך למסע אל העבר מתוך ההווה ואל העתיד.
 21:30משהו קל ....תאטרון פלייבק "פפריקה"" ,הקשר שלי עם ריבונו של עולם" המחזת קטעים בנושא מזויות
לאזרחית ותיקה 30 :ש"ח
עלות ₪ 50 :לאשה
שונות מתובלות בהומור וברגש.
================================================================
סליחות ערב לנשים לקראת ימי החגים … ערב שירה ,ניגון ופיוט עם דין דין אביב -
אי"ה ביום ראשון ,ד' בתשרי ( ,)24/9/17בשעה  21:00באולם בבית גמליאל.
הכניסה חופשית!
בתוכנית :מעגלי שיח ,מופע עם דין דין אביב.
================================================================
סליחות נוסח קרליבך עם יצחק מאיר אי"ה ביום שני ,ה' בתשרי (,)25/9/17
בשעה  23:00בבית הכנסת בקבוצת יבנה .התפילה בליווי כלי נגינה .הכניסה חופשית! יוגש כיבוד קל
================================================================
"התשובה בעידן האינטרנט" סליחות עם הרב יובל דיין ודניאל זמיר-
אי"ה ביום רביעי ,ז' בתשרי ( ,)27/9/17בשעה  21:00באולם התרבות בבני דרום.
שיחה עם הרב בנושא" :בין כסה לעשור ,בין אינסטגרם לפייסבוק ,בין תשובה לשיימינג".
יוגש כיבוד קל
קהילה תומכת₪ 10 :
הרב זמיר ילווה את השיחה ולסיום מופע כניסה₪ 20 :

