28/07/2016

ב"ה כ"ב תמוז תשע"ו

מטות
הפרשה פותחת את דבריה בנושא הנדרים .וכבר אמר קהלת"-טוב אשר לא תידור ,משתידור ולא תשלם".
רבים מיישמים את המשפט באופן רחב בטענה"-אני לא מבטיח כלום ."...אמירה שנשמעת ממקום אחראי ,שלא
רוצה לאכזב או לא לעמוד בהתחייבויות.
רבי נחמן דווקא חשב ההפך ,וכך כתב עליו תלמידו ,רבי נתן מנמירוב "-והיה רגיל בנדרים מאד מאד."...
ר' נחמן רצה באיזו מידה ל"סנדל" את עצמו כדי שלא יסור מרצונותיו .הנדר לא רק מחייב סתם ,הנדר יוצר
מחויבות ,דוחף את האדם להגיע למקומות חדשים ,לחולל שינוי משמעותי בחייו ,להיפגש עם מקומות שלא נמצא
בהם.
הפוסט מודרניזם מבקש לנתץ מחוייבויות לערכים בסיסיים בשם החופש .לא לקחת מחויבות לקהילה ,לבן הזוג,
לחברה ,להלכה ועוד .רבים נמלטים ממחויבויות שונות .ניתן למצא זוגות שנמנעים מללדת ילדים בגלל הכניסה
לעולם של מחויבויות .מציאות של חוסר מחויבות מביאה לעולם מנוכר וחסר נאמנות ,ללא התמסרות ומוכנות
להקרבה.
פעם בשנה ,ביום כיפור אנו מתירים את כל נדרנו ,זאת על מנת לפתוח פתח חדש לעולמות חדשים שברצוננו
ליצור בתוכנו ,אולם זה פעם בשנה ולקראת שנה חדשה .הבריחה ממושג הנדר אמנם מאפשרת ,אולם בד בבד
מונעת מחויבות ,נאמנות ,נשיאה בעול וכיו"ב.
רבי נחמן מבקש להשיב את המחויבות ,הנאמנות ,ההתקשרות והצבת האתגרים בחיינו.
ביום שיש בעוד שבוע ,יתחדש עלינו חודש אב:
הלכות ימים אלה מונחים על פי הכלל שתבעה המשנה"-משנכנס אב ממעטים בשמחה".
הלכות אלה כוללות את ר"ח אב עצמו .לכן-אין מטיילים ,אין יוצאים לבתי מלון ,לא תופרים בגדים חדשים,
לא קונים דברים חדשים וכו' .אין אוכלים בשר ולא שותים יין .איסור זה נוהג גם לגבי מאכל שבושל עם בשר.
אין מסיידים וצובעים את הבית בימים אלה .אין עוברים לדירה חדשה בין קנויה ,בין שכורה .אין נוטעים עצי נוי
ולא שותלים פרחים.
טוב למעט במשא ומתן בימים אלה ולכן ראוי שלא לקנות רכב ,רהיטים וכו' .נהגו שלא לכבס בתשעת ימים אלה
מלבד בגדי תינוקות שמצטברים או כשנוצר חוסר בבגדים נקיים .גם במקלחת נוהגים לצמצם למקלחת קצרה
ובמים פושרים יותר .אין שומעים שירים וכמובן שאין מנגנים ,אלא לשם לימוד.
כל ההלכות שציינו באות ליצור שינוי בשיגרת החיים למשך כתשעה ימים בשנה .כמובן שהלכות אלה מהוות את
המסגרת לתוכן שראוי לצקת לתשעת הימים ע"י קריאת אגדות החורבן ,לימוד ההסטוריה של עם ישראל וימי
החורבן ,השואה וכו'.
שבת שלום ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.17:00 -

נשים ונערות קוראות תהילים במועדון לחבר ,בשעה .17:30

שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני  19:40לפני תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת שם טוב.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

כניסת השבת19:18 :

יציאת השבת20:20 :

בני עקיבא ונוער
ה' עמכם!!
בשבוע שעבר יצאנו לטיול תיכון מטורף בצפון!!!!! והשבוע יצאנו ביום רביעי יחד עם הנוער להתנדבות בחסדי
עירית! כל הכבוד לנעמה מזרחי על הארגון!!! היה מדהים!!!!
השבת מתארחים אצלנו סניף לוד נצח!! אז ברוכים הבאים! ביום שישי הם הגיעו בשעה  16:00והייתה פעילות
כייפית ומגבשת .בערב שבת לאחר התפילה השבטים אוכלים יחד בסניף ,ולאחר מכן יש פעילות סניפית ולינה
בבתים של משפחות מארחות.
בבוקר של שבת אוכלים אצל המשפחות ומפקד בשעה  !!14:45מצפים לראות את כולם בזמן וכחולבן!!!
שבת הבאה השבת האחרונה שלי .כולם מוזמנים במוצ"ש לסיכום שנה בחדר אוכל .פרטים נוספים יגיעו בהמשך...
שבת שלום צוות ההדרכה ודניאל
שבת שלום!
כולנו חזרו מהטיול תיכון המטורף שהיה לנו !!!
רציתי להודות למלווים היקרים שהיו איתנו ועזרו לי מלא -ערן גבאי ,דנית קלר ,דניאל הקומונרית ועמיחי שמר.
עזרתם לי מאד! תודה!
וכמובן לכל מי שהגיע -היה לי מדהים לגלות אתכם מחדש!
שבת שלום ,אוהבת מאד סהר.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום שני כ"ו תמוז תשע"ו 1/8/16 ,בשעה  ,10:15הרצאה" :אנטרטיקה" – עם אליקים איטלי
=================================================================
בזאר מכירת מוצרים במרכז יום לקשיש חבל יבנה
"לנקות את הבית לפני החגים" ....בסוף חודש ספטמבר (לפני החגים) ,נקיים בזאר מכירות במרכז יום חבל יבנה.
אם יש לכם חפצים מכל הסוגים חדשים או נראים כחדשים ,שאינכם זקוקים להם ,נשמח לקבל מכם.
לפרטים נוספים אפשר להתקשר לטלפון.08-8548693 :

קהילה
אזכרה ליקירנו אברהם דנינו זכרונו לברכה
ביום ראשון כ'ה תמוז (  ,)31.07עליה לבית העלמין בשעה 18.00
ולאחר מכן שיעור לזכרו בבית משפחת אורי ואסתר בן זאב.
=================================================================
אנו מכריזים בזאת על תחרות " :תמונות מספרות -תשע"ו "  -על חיי בני דרום בשנה החולפת .כולם מוזמנים
לשלוח תמונות מאירועי השנה החולפת בקהילה ,דברים שהתחדשו אצלנו ,עשייה אישית או קהילתית ,אירועים
שהשפיעו ונגעו בכולנו ,מיזמים וכיד הדימיון ....כל תמונה נחשבת וכל המרבה הרי זה משובח .התמונות יוצגו
לכלל הציבור בתערוכה מיוח דת שתתקיים באירוע הקהילה המרכזי בסוף חודש אוגוסט .את התמונות יש לשלוח
למייל הישובי (גוגלגרופ בני דרום ) ,ופרסים שווים יחולקו לתמונות המיוחדות ביותר שיגיעו למקומות הראשונים
בתחרות.
אז קדימה צלמו ושילחו התחרות יצאה לדרך .....מחכים לתמונות של כולם!
המארגנות ציפי (שולץ) ותיפי (קלר )

ועדת חינוך
תודה רבה לכל המשפחות שלקחו חלק בהפעלת שכבות א' עד ד' בפעילויות במסגרת כיף של קיץ.
ההשקעה הייתה ניכרת והילדות/ים נהנו מאוד.
תודה לכל המשפחות שיצאו לטיול הלילי בנחל שורק ותרמו לכיף המשותף ולאווירה הנעימה.
לרגל האולימפיאדה היוצאת לדרך בסוף שבוע הבא ,נעשים מאמצים לארגן סיור למוזיאון החוויה האולימפית
בתל אביב .פרטים מלאים וקישור להרשמה יפורסמו בגוגל-גרופ ובקבוצות הוואטסאפ.
תזכורת לאירועים קרובים:
 - 6.8.16שבת פרשת מסעי  -פרידה מדניאל הקומונרית בקידוש לאחר התפילה ובמוצ"ש.
 -11.8.16ז' באב (יום ה') :ערב שיחה וגיבוש בגובה העיניים  -לנוער (בוגרי/ות ז'-י"ב) יחד עם הוריהם.
 - 27.8.16שבת עקב  -סעודה שלישית קהילתית לכבוד מסיימי י"ב ,העולים לכתה א' והמשפחות החדשות.
 - 28.8.16כ"ד באב (יום א')  -מסיבת סיום קיץ לילדים ונוער והוריהם/סבים/סבתות.
בהזדמנות זו נזכיר את יומן גוגל שבו מופיעים אירועי בני דרום לילדים ונוער  tinyurl.com/yoman-bdניתן
להוסיף אותו ליומן גוגל הפרטי שלך.

מרפאה
שעות מרפאה 31/7-4/8
יום ראשון  11:00-08:00 -אחות (מירית).
יום רביעי  09:00-08:00 -בדיקות דם,
 10:00-09:00אחות (מירית),
 21:00-18:00ד"ר פיבניק(אחות מ,19:00-שני).
יום חמישי  11:00-08:00 -ד"ר אורלוב,
 11:00-08:00טיפת חלב,
 12:30-11:00אחות(שני).

התרמת דם ב 08/08במועדון לחבר!21:00-17:00 ,
לתשומת ליבכם ,מתחת לגיל  18יש צורך באישור הורים.

מועדון ותיקים
יום שני –  08:00המועדון פתוח לאלה שלא נוסעים ,ליצירה וארוחה קלה.
 08:50יציאה לקמפוס מכון ויצמן לסיור מודרך וביקור במרכז המבקרים .חזרה בשעה .13.00
יום רביעי –  08:15התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
בואו בשמחה צוות המועדון

איחולים מכל הלב
מזל טוב למרים ושמואל כהן להולדת הנכד,
בנם של אביטל ושי קורן.

הודעות
הרשמה לחוגי המתנ"ס החלה
המתנ"ס מציע מגוון של חוגים ביישובים ובבית הספר .כל משתתף יכול להירשם לחוג בכל אחד מן היישובים,
היות ובכל יישוב מוצע מגוון אחר של חוגים .חוגים בבית הספר התורני יפתחו אחרי החגים .חוגים בבית הספר
עמיחי מתקיימים בימים ראשון וחמישי ,החוגים במועדון ל"ב (צהרון בית ספר ביישובים) יתקיימו בימים ב-ד.
פרטים לגבי היצע החוגים ,זמני הפעילות והמחירים מופיעים באתר המתנ"ס.
שימו לב שיש חוגים שבהם מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה .יש חוגים שכבר מילאו את מכסת
המשתתפים שלהם ולא ניתן להירשם אליהם יותר .מהרו להבטיח את מקומותיכם!!!
הנחות לנרשמים ליותר מחוג אחד ,הנחות אחים והנחות למשתתפי הצהרונים ומועדון ל"ב (פרטים בתקנון
החוגים) .ניתן להירשם באתר המתנ"ס ובמזכירות – .שי לכל הנרשמים לחוגים יחולק בהפנינג החשיפה לחוגים
שיתקיים ביום שלישי ה 30.8.16בבני דרום .המשך חופשה נעימה מתנ"ס חבל יבנה
עדי רום מנהלת מתנ"ס חבל יבנה.
=================================================================
"חוגגים ונהנים" סיום הקיץ ויריד חוגים ,אי"ה ביום שלישי כ"ו באב ( ,)30/8/15בשעה  17:00בבני דרום
מופע להטוטים ,סדנאות :ג'גלינג ,קביים ובועות סבון .מתנפחים ,קיר טיפוס ,ג'ימבורי לקטנטנים וקארטינג
בואו להכיר את המדריכים החדשים לצד המדריכים המוכרים בואו להתרשם ממגוון החוגים וכמובן גם להירשם.
קיץ בריא וזהיר! מחיר כניסה ₪ 10 :לילד
======== =========================================================
"ילדות מאושרת" עם גולן אזולאי .זמרים אורחים" :האחים כלטוב" מבית ספר למוסיקה
אי"ה ביום חמישי כ"ח אב ( )1/9/16בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
פתיחת דלתות  20:45תחילת מופע :בשעה  .21:00עלות כרטיס ₪ 30 :הרשמה במתנ"ס.
במופע מוזיקלי בסגנון פולק-רוק עם הרבה הומור וחשיפה אישית ,מספר גולן על הילדות בקריית שמונה.
על הדברים היפים והכואבים ,ואיך עדיין מהדהדת הילדות אצל כל אחד ואחת מאיתנו ,גם היום.
========== =======================================================
מתנ"ס חבל יבנה בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית מזמינה את כל המשפחה למחזמר" :יוסל'ה קמצן קדוש"
מחזמר לילדי המגזר הדתי .שחקנים :יעקב כהן ,עודד מנשה ,אסי צובל ,אבישי שיטרית ,מתן צור ,שי שביט
יוסל'ה קמצן קדוש הוא מחזמר חדש ואיכותי המיועד לילדי המגזר הדתי ,סיפורו הפופולרי של הרב שלמה קרליבך
מתעורר לחיים על הבמה בגרסה תיאטרלית ומוזיקלית המיועדת לילדים ולכל המשפחה .במחזמר החדש יככבו
השחקן והקומיקאי יעקב כהן ,הכוכב המיתולוגי של ערוץ הילדים עודד מנשה ושחקנים נוספים.
אי"ה ביום רביע ד' באלול תשע"ו ( )7/9/16בשעה  17:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון
ביציע₪ 20 :
מחיר כרטיס באולם לכל אחד₪ 30 :
בימות פיס בחבל יבנה מיזם בימות פיס  , 2016מיוזמת מפעל הפיס ,מתקיים זו השנה השישית.
במסגרת המיזם יתקיים בחבל יבנה המופע :רמי קליינשטיין – טריו
אי"ה ביום חמישי ,כ"ב בכסלו תשע"ז ( ,)22/12/16בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
פתיחת דלתות 20:45 :תחילת אירוע 21:00 :מחיר כרטיס₪ 30 :
הזמנת כרטיסים במתנ"ס  088622101האירוע מפורסם בכל הארץ ,כל הקודם זוכה!
==================================================================
רק בלי חסידות חינוך למיניות בריאה -עם עינת לב ,חברת קיבוץ מעלה גלבוע.
ההרצאות מיועדות לאמהות ונשות חינוך .בהרצאות ניגע ,בין היתר ,בנושאים ושאלות כמו:
 מה ההבדל בין מיניות בריאה לפגיעה מינית?
 מיהם "הבוגרים הרצויים" שלנו?
 מה מונע מאתנו לדבר?
 כיצד מתגברים על חסמים בתקשורת?
 נקודות משמעותיות בחינוך בנים וחינוך בנות
ההרצאות ילוו בדוגמאות מהשטח ,וישולבו בתרגול בזוגות ובקבוצות קטנות.
תתקיימנה שתי הרצאות .בשעה  20:30בדיוק ,במושב בני דרום ,במועדון לחבר
אי"ה בימי שני י"ג בחשוון ( )14/11/16ובכ' בחשוון (.)21/11/16
לשתי הרצאות (בתשלום מראש)₪ 100 :
עלות להרצאה אחת ₪ 60

נר זיכרון

אברהם דנינו ז"ל  -כ"ה תמוז תשנ"ד

