08/02/2018

ב"ה ה' כ"ג שבט תשע"ח

משפטים
"כל אשר דיבר ה'"-
משפט זה מרבים אנו לצטט ולראות בו את גדולתנו ,שהנה לא שאלנו אלא הייתה בנו נכונות לעשות.
בעיון נוסף הרי שמשפט זה נאמר שלש פעמים אך בשינויים מעניינים" :ויענו כל העם יחדו ויאמרו :כל אשר דבר

ה' נעשה" (יט ,ח)" .ויען כל העם קול אחד ויאמרו :כל הדברים אשר דבר ה' נעשה" (כד ,ג)" .ויקח ספר הברית
ויקרא באזני העם ,ויאמרו :כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע" (כד ,ז).

ההבדלים בולטים-בשתי הפעמים הראשונות נאמר "כל העם" אך לא כן בפעם השלישית.
כמו"כ בשתי הפעמים הראשונות נאמר "נעשה" אך לא נאמר "נשמע" מלבד בפעם השלישית.
נשמע פירושו-נקשיב ,נתבונן ,נחשוב וכיו"ב .לאור זאת אולי עלינו להבין כך את הפסוקים .כעם ,כציבור-עלינו
לקיים את כל הכתוב בתורה ,כאיש אחד .אנחנו שייכים לעם ישראל שקיבל עליו עול תורה במעמד הר סיני וכולנו
מחויבים בכך.
יחד עם זאת ,אופן עשיית המצוות ,דרך קיומם של המצוות ,שונה היא מאדם לאדם .מה שהאחד מבין ,מרגיש
וחושב בזמן קיום מצוות ציצית אינו דומה לזולתו .מבחינה זו ,מבחינה התורה בין בני אדם ולא תובעת אחידות
או אחדות.
לכן באמירת "נשמע" לא מופיעה המילה "כל העם".
לא יכול אדם לומר שאינו מקיים מצוה זו או אחרת עד שיבין אותה ,עד שיתחבר אליה .כולנו ,כעם מחויבים
בקיום מצוות התורה .את דרך החיבור ,ההזדהות וכו'-הרי שכל אחד ימצא בהתאם לאישיותו.
שבת שלום ,הרב שלמה.

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 – הלכות פורים הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת.
שבת מברכים חודש אדר  -נשים ונערות קוראות תהילים במועדון לחבר בשעה .16:30

בני עקיבא
הורים וחניכים יקרים ,ה' עמכם!
שימו לב פרטים לגבי מסע פסח של בני עקיבא מחוז יהודה :י'" ,א ניסן בימים ב'  -ג' ,אזור טיול גליל תחתון.
בעזרת ה' ביום חמישי הקרוב ,ראש חודש אדר ,נקיים את תהלוכת ראש חודש המסורתית בבני דרום!
כל החניכים מוזמנים להגיע עם מסכות ,רעשנים ,שירים וריקודים ):
לוז לשבת פרשת משפטים :פעולת ערב שבת בשעה  21:00עם ערן גבאי
לימוד מדריכים בשעה  ,16:00מפקד חניכים בשעה .16:15
שבת שלום! עדן הקומונרית.

כניסת השבת16:59 :

יציאת השבת18:00 :

נוער
נוער בני דרום-אז מה היה לנו השבוע?!
יישר כוח גדול לכל המתנדבים המופלאים מהנוער (ח'-יב') שהגיעו ,מכרו ועזרו ביום שישי בהפנינג של המושב.
הרווחנו כמות נכבדה של כסף והכל מוקדש לשבת ההתנדבות שתתקיים אחרי פסח..
השבוע כיתות י"א י"ב החלו בסדרת מפגשים וסדנאות חשובות מאוד עם מנחים מקצועיים -כל הכבוד למי
שהגיע ,מחכים לכם גם בהמשך..
חודש שבט מסתיים לו אט אט ואנו מתקרבים בצעדי ענק לאירועי פורים! היכונו היכונו לחודש אדר שלא
ישכח(...התנדבות ,חגיגת ראש חודש ,מסיבה ועוד).
תודה לאלירן דוד ובן יפרח על תורנות הנקיון במועדון .אין עליכם!
שבת שלום ,צופיה.

ועדת קליטה
ברוכים הבאים משפחת שלומי ודפנה אמסלם וילדיהם :יהונתן בכיתה ה' ,ינון בכיתה ד ,אביגיל בגן חובה ומור בת .3
מאחלים לכם קליטה נעימה!

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
בשבוע הקרוב!
יום ראשון כ"ו שבט תשע"ח ( 8:45 ,)11/2/18תנ"כ – "מסע בספר תהילים  -עם חנה לבל.
יום שלישי כ"ח שבט תשע"ח ( ,)13/2/18בשעה -16:30
מועדון קריאה עם יהודית בר יש"ע גרשוביץ  -כרוניקה של מוות ידוע מראש -גבריאל גרסיה.
יום רביעי כ"ט שבט תשע"ח ( 8:30-13:00 ,)14/2/18נסיעה לחווה החקלאית באשדוד (ראו פרסום נפרד).
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  08-8622101נשמח לראותכם !!!
שלומית אלמוג.
================================================================
פעילות במרכז יום חבל-יבנה
בוקר אקדמי  -יום חמישי ל' שבט ( ,9:15 )15/2/18מייק נעמן – שיחה על פרשת שבוע 10:00 .קפה ומאפה,
 10:15-11:00רבנו גרשום מאור הגולה -מנהיג יהדות אשכנז במאה ה 11-עם יוסי בן-טולילה.
פרטים בטלפון08-8548693 :
בואו בשמחה! שוש זלקינד
*********************************************************************************************
נסיעה לחווה החקלאית באשדוד במסגרת החודש הירוק ,ביום רביעי כ"ט שבט תשע"ח (,)14/2/18
בתכנית :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 משוערת.13:00 :
נשמח לראותכם! שלומית אלמוג

מועדון ותיקים
מוצ"ש ,20.30 :אירוע סיום חודש ירוק באולם בבני דרום.
יום שני 8.15-9.00 :התעמלות 11.00 ,פעילות עם ילדי גן שושן
יום רביעי 8.40 :יציאה לביקור בחווה החקלאית באשדוד .הרשמה על לוח המודעות .דמי השתתפות  20שח.
יום חמישי 18.00 :לא לפספס את המופע של אסנת וישינסקי בבני דרום.
 17/02/218מוצ"ש , 20.30 :מרוקו טיש .מופע מוזיקלי לסיום סדרת הרצאות ,מזרח מערב ,של בית עדות בגבעת
וושינגטון .דמי כניסה  10שח.
 ,27/02/18יום שלישי" ,דרום אדום" טיול ליער שוקדה המלאה בכלניות וקטיף תותים במושב תקומה.
דמי השתתפות  40ש"ח ,רוצו להירשם במשרד.
לידיעת משתתפי אפי זיו ,השלמת הרצאה ,ב ,25/2-יום ראשון .בואו בשמחה ,צוות המועדון.

תרבות

הודעות
ביום שלישי ה .13.02.18-מגיעה גילדה (מניקור כולל לק-ג'ל ,פדיקור ,קוסמטיקאית ,עיצוב גבות ,ספרית ,איפור
כלות ,איפור לאירועים) .לתאום נא להתקשר לפלאפון .055-2273231
************************************************************************************************
הרשמה בלוח מודעות.
מנחם האופטיקאי יגיע לבני דרום ביום ה' 15/2 ,משעה .16:00
************************************************************************************************
אומנים וותיקים למען אזרחים ותיקים-
אזרחים ואזרחיות ותיקים יקרים,
הנכם מוזמנים לאירוע תרבות ביוזמת המשרד לשוויון חברתי ובשיתוף הרשות המקומית עם
אסנת וישינסקי – מבט מקרוב -אי"ה ביום חמישי ל' בשבט (  ,) 15/2/18באולם השמחות בבני דרום בשעה .18:00
מחיר .₪ 10 :נשמח לראותכם – האירוע בשבילכם ולמענכם!
************************************************************************************************
מופע סיום מוסיקאלי חגיגי" -מרוקוטיש" מופע מוסיקאלי מיוחד בשילובים של מוסיקה אותנטית ,מוסיקה
חסידית ושירים עבריים עם הזמר יאיר הררי ולהקה של  6נגנים.
מחיר כרטיס ₪ 10
אי"ה במוצש"ק ,ב' באדר ( ,)17/2/18בשעה  20:30בהיכל התרבות בגבעת ושינגטון.
*****************************************************************************************
הצגת ילדים בתוכנית מנויים הכוכבים של סבא  -תאטרון השעה הישראלי-
מסע מרגש אל שיריה המוכרים והאהובים של היוצרת והמלחינה ,כלת פרס ישראל לשנת תשע"ו בתחום הזמר
העברי -נורית הירש.
אי"ה ביום שלישי ,ה' באדר תשע"ח ( ,)20/2/18בשעה  17:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
גילאים 3-9 :כרטיס לכסא ₪ 50 :או מנוי.
************************************************************************************************
"שלום שבת" עם אריאל זילבר ,ביני לנדאו ,שלמה בר וערן צור -
אי"ה ביום חמישי ,כ"ח באדר ( ,)15/3/18בגבעת ושינגטון,
בשעה  20:00התכנסות וכיבוד שבתי 20:30 ,תחילת מופע.
הרשמה במתנ"ס מחיר כרטיס₪ 40 :
************************************************************************************************
יום האשה בחבל יבנה אי"ה ביום שני ,י"ח באדר (-)5/3/18
בתוכנית 19:30 :פתיחה ,ארוחה קלה וחלוקת שי לכל אשה.
 20:15מופע ספוקן וורד עם צביה מרגליות ,קפה ומאפה והמופע 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 :
אלה שרעבי ממונה על קידום מעמד האשה.
בואנה בשמחה ענת יעקב מנהלת תחום תרבות ,
קניית כרטיסי דרך מזכירות המתנ"ס088622101 :
היכונו ליום המעשים הטובים ב -15/3/18אנחנו מעוניינים שתושבי הישובים יתרמו ממרכולתם ,כל בעלי העסקים
והמפעלים ,נשמח לקבל מוצרים וחפצים שימכרו והתמורה תיתרם למען האזרחים הקשישים ומרכז היום.
ניתן לפנות לענת יעקב או לשלומית אלמוג
***********************************************************************************************

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.
אזכרה לינון דנינו ז"ל ביום רביעי כ"ט בשבט נעלה לבית העלמין בשעה .16:15
לאחר מכן שיעור לזכרו בבית משפחת אורי ואסתר בן זאב.

דני אברהמס ז"ל  -כ"ח שבט תש"ס

נר זיכרון

ינון דנינו ז"ל  -כ"ט שבט תשנ"ב

