01/03/18

ב"ה ה' י"ד אדר תשע"ח

כי תשא
"ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם".
אסור לספור בני אדם ,ולמה? מסביר רש"י" -שהמניין שולט בו עין הרע והדבר בא עליהם כמו שמצינו
בימי דוד".
כלומר מסביר לנו רש"י שחשיפת המספר מובילה לעין הרע.
במסכת תענית מצאנו " -אמר רבי יצחק :אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין ,שנאמר 'יצו ה' אתך
את הברכה באסמיך'...
על מנת לקרב את הדברים להבנתנו ,ניתן הביט על עולם הלמידה שלנו .כאשר אדם לומד למבחן הרי
שהוא לומד רק את החומר הנדרש ,לא חצי דבר מעבר .מחשבתו אינה עוסקת בהבנה אלא מצטמצמת
בפליטת התשובות הנכונות .וכך ,רגע אחרי המבחן חלק ניכר מהחומר נשכח .בו בזמן אם אדם היה לומד
לשם הלמידה .ברור שהיה מברר ,מעמיק ומחפש הרחבה לנושא וסביר שגם יזכור את שלמד.
דרך דוגמא זו ניתן לקרב את סוגיית הספירה .כאשר אתה סופר ,אתה סוגר ,מכמת .כאשר אתה יודע כמה
יש לך ,הרי שכל המשך החשיבה יהיה בהתאם למספר ולא מעבר .כאשר אין ספירה ,השמים הם הגבול,
המחשבה לא נעצרת .כאשר יש ספירה אין על מה להתפלל ולקוות ,הכל סגור ומבורר.
אנחנו סופרים כדי לשלוט ,כדי לדעת מה המצב ומימלא בהתאם לזה אנחנו פועלים ,נחסמים ולא
מאפשרים להביט אל המעבר .מאידך ,אי אפשר לחיות בעולם ללא ידיעה וספירה .לכן ,כאשר צריך למנות
את עם ישראל לפני יציאה לקרב וכיו"ב ,ניתן לעשות זאת ע"י מחצית השקל .מצד אחד צריך לדעת מאידך
איננו רוצים להינעל ולכן תהיה הספירה באופן מעט משובש.
זהו "הנגף" שאומרת התורה וזוהי גם "העין הרעה" שאמר רש"י .עין רעה פירושה ללא ברכה ,מבט של
גבול וגדר.
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  21:15בהלכות הפסח בבית משפחת קבלן.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת

איחולים מכל הלב
לנעמי ויהודה סרלואי להולדת הנין נכד לרחלי לנדאו
ללאה ושגיב מלכי להולדת הבן

כניסת השבת17:17 :

יציאת השבת18:17 :

קהילה
בשם כל הקהילה :תודה! ויישר כח ענק לכל מי שארגן והיה שותף לכל הפעילויות של פורים,
המסיבה המוצלחת לחברים ושוק פורים לילדים ,עלו והצליחו !

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
מדרשת ח"י בשבוע הקרוב!
יום ראשון  8:45תנ"כ – "מסע בספר תהילים  -עם חנה לבל.
 17:00בני גונזגה – שליטי מנטובה – עם ד"ר אפי זיו
יום שני – יום האשה בחבל יבנה בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון ב19:30 -
בקרוב ...בקרוב ...נא לשריין את התאריכים הבאים :
 יום שלישי כ"ה ניסן 10/4/18 ,טיול מזמר לכנרת בעקבות המשוררות – נעמי שמר ורחל.
 יום רביעי כ"ד אייר 9/5/18 ,טיול נוסטלגיה בשטייטל בכפר חסידים .
עלות כל טיול  . ₪ 100מי שיירשם ל 2 -הטיולים ישלם רק  ₪ 150בלבד.
תושבי חוץ –  ₪ 150לכל טיול ועל בסיס מקום פנוי.
ההרשמה במתנ"ס בטלפון 08-8622101
נשמח לראותכם!!! שלומית אלמוג

מועדון ותיקים
יום ראשון 17.00 :הרצאה של אפי זיו במרכז יום .יציאה מהמשרד בשעה .16.40
יום שני :8.15 :התעמלות :10.45 ,שיעור של זהבה  :19.15חגיגות יום האישה בגבעת וושינגטון ,נא להזמין
כרטיסים במתנ"ס.
תמר שמר מוכנה להסיע חברות ותיקות שצריכות טרמפ .נא לתאם איתה.
יום שלישי 20.30:סרט :אפילוג בן גוריון ,בקבוצת יבנה.
יום רביעי :8.15 :התעמלות :9.00 ,יצירה
באו בשמחה

הודעות
שימו לב!! הודעה חשובה בנוגע לקייטנות פסח!!!
שימו לב ,תאריך אחרון להרשמה לקייטנות פסח לכיתות א-ג ב ,4.3.18מי שיירשם לאחר תאריך זה ייכנס
לרשימת המתנה ,ולא מובטח לו מקום בקייטנה.
הורים לילדים המשתתפים בצהרוני בית ספר במסגרת תכנית ניצנים ,מתבקשים גם הם למהר ולרשום
אותם לארוחת הבוקר ,על מנת שנדע שהם אכן מתכוונים להגיע בחופשת הפסח.
ההרשמה לפעילויות לילדי כיתות ד-ו עד ה .15.3פעילויות שלא יהיו אליהם מספיק נרשמים ,לא ייפתחו.
עדי רום מנהלת מתנ"ס חבל יבנה
ההרשמה לכל הפעילויות באתר המתנ"ס.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
יום האשה  -אי"ה ביום שני י"ח באדר ( )5/3/18בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון  19:30פתיחה ,ארוחת
ערב
וחלוקת שי לכל אשה
 20:15מופע ספוקן וורד עם צביה מרגליות
קפה ומאפה
דוס צ'יקיטיקאס מופע בידור מוסיקלי ,סיפורים ושירים מבית אבא ,שמביא את הבלקן בהומור ושירה
וסוחף את הקהל למחוזות ילדותו .נוסטלגיה במיטבה.
עם חני נחמיאס ,עירית ענבי ונגן.
מחיר ₪ 80 :לתושבות חוץ ₪ 40 ,לתושבות החבל ,אזרחית ותיקה ₪ 20 :קהילה תומכת₪ 10 :
בואנה בשמחה ענת יעקב מנהלת תחום אלה שרעבי תרבות הממונה על קידום מעמד האשה
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
סינמה קפה בסימן  70שנה למדינה אי"ה ביום שלישי י"ט' באדר ( )6/3/18יוקרן הסרט:
"בן גוריון – אפילוג" בחדר האוכל האחורי בקבוצת יבנה בשעה 20:30
עלות כל סרט₪ 20 :
לאחר הקרנת הסרט שיחה עם הבימאי של הסרט.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
יום המעשים הטובים אי"ה ביום שלישי כ"ו באדר ()13/3/18
נקיים את יום המעשים הטובים במרכז היום לקשיש בקבוצת יבנה
בתוכנית :פעילות לכל הגילאים .מתחם לגו גדול ,מיטת צעצועים ,מתנפחים מיוחדים  ,הפל אותי
ושולחנות משחק  .עבודות יצירה מיוחדות ,צביעת גלויות כרטיס גירוד למילה טובה ,ועוד.
במקום תתקיים מכירת עבודות יד ,מתנות של חברות שונות לפסח ,מוצרים שונים .דוכן לחתימת כרטיס
אד"י
בית קפה :מכירת קפה/שוקו/תה ומאפה ב ₪ -5פופקורן ב ₪ 2-שערות סבתא – ₪ 2
כרטיס כניסה :כל אחד מביא מוצרי חמץ שיתרמו לחסדי עירית .כל ההכנסות מהאירוע קודש למרכז
היום.
קולות רבים לשבת אי"ה ביום חמישי כ" באדר ( )15/3/18בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון
אירוע מיוחד במסגרת פרויקט ארצי "שלום שבת" בשעה  20:00פתיחת אולם ו"כיבוד של שבת"
 20:30תחילת מופע עם האומנים :ערן צור ,אריאל זילבר ,שלמה בר וביני לנדאו
נשמח לראותכם!!!
מחיר כרטיס ₪ 40 :באולם ו ₪ 30ביציע כדאי להירשם מראש במתנ"ס
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
הצגת מנויים אחרונה להשנה הסברסים תאטרון ארצי לילדים ולנוער
אי"ה ביום שלישי ד' בניסן תשע"ח ( )20/3/18בשעה  17:00בגבעת וושינגטון
מחזמר שכולו אהבת הארץ ,קסם ,טבע וצבע .מיטב שירי המשוררים ,המוכרים והאהובים בסיפור על
חברות אמת ,על שייכות ועל בית .שיריהם של נעמי שמר ,דתיה בן דור ,עוזי חיטמן ,לאה נאור ,יהורם
טהרלב ועוד,
מחיר כסא 50 :ש"ח
מלווים את הילדים ומסמנים את דרכם.

