19/10/2017

ב"ה ה' כ"ט תשרי תשע"ח

נח
"כשהנשמה מאירה"...
בראש חודש חשון ,תרע"ד ,כתב הרב קוק זצ"ל את המשפט" -כשהנשמה מאירה ,גם שמים עוטי ערפל מפיקים
אור נעים" ,כמבטא את החודש הבא עלינו לטובה.
ימי החגים השמחים מאחורינו ,שעון הקיץ עומד להסתיים ושעות האור המקוצרות יורגשו ביתר שאת.
העצים משירים את עליהם ואת הצבע הירוק הולך ותופס הצבע הצהוב-חום ,עננים בגבהים שונים מכסים את
השמים ואוירה אפלולית נוכחת יותר ויותר .כל התמונה הזו מזמינה לא פעם ,קדרות ,תחושת מועקה.
אולם מבט יותר פנימי יודע בבהירות שבכל הקדרות הזאת ,אור גדול טמון .האוירה הזאת מהווה את הבסיס
לחורף ,לגשם שיבוא בע"ה .כמה זקוקים אנו לגשם ,כמה טוב יש בו בגשם היורד עלינו כמתנת שמים.
זה ההבדל בין מבט חיצוני לבין מבט פנימי-של הנשמה .מציאות זו ,אינה נחלת חודש חשון בלבד ,אלא נקודת
מבט בחיים בכלל .עד כמה מביטים אנו אל המציאות בראיה חיצונית הרואה רק את הקליפה ועד כמה מביטים
אנו במבט פנימי ,הרואה מעבר.
כשהנשמה מאירה ,כשהמבט פנימי ,ניתן לראות ,להבין הרבה מעבר ואז-גם שמים עוטי ערפל ,בעצם מפיקים אור
נעים.
חודש טוב ,חורף טוב ושבת 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 תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,ביום שלישי בשעה  18:30אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה .21:15
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  ,17:45ערבית .18:15
שחרית מניין שני לימי החול  ,06:35עמידה לאחר הזריחה.
***********************************************************************************
תושבים יקרים,
לפני החגים ביקשתי עזרה בתרומה לטובת חלוקת מזון למשפחות נזקקות ,לשמחתי ,הציבור בבני דרום פתח
את הלב ותרם לעמותת חסדי עירית את כל ההוצאות העמותה לסל מזון שחולק בראש השנה ,אני ממש מתרגש
כל פעם מחדש מהסיוע שלכם לגמ"ח .תודה רבה שותפים יקרים ,יהי רצון שה' ישלח לכם ברכה עד בלי די.
אלשיך אייל

כניסת השבת17:40 :

יציאת השבת18:39 :

בני עקיבא
ה' עמכם!
אחרי חודש עמוס בחגים ,חזרנו לשגרה ובמהלך החודש עברנו מספר אירועים ופעילויות שונות שנעשו בסניף .עכשיו אנחנו
כבר "אחרי החגים" ואפשר לסכם את מה שהיה .נתחיל במסע סוכות שהיה מוצלח מאוד! חווינו במהלך המסע את
המשמעות של 'מובילים' דרך דמותו של דוד המלך .המסלול במסע הסתיים בתל עזקה שממנו יכולנו לצפות על המקום בו
התרחש הקרב בין דוד לגוליית .בנוסף קיבלנו מתנה סניפית מהמחוז -ספר תהילים מחולק .בעז"ה נשתמש בו גם במהלך
השנה ):במהלך המסלול היו תחרויות שונות .השתתפנו בתחרות סרטונים מקורית על 'מובילים' וגם בתחרות חידות ווצאפ
על סוכות .זכינו במקום השני בפק"ל שווה ושימושי במיוחד( .אין עלינו!) כסניף לא הייתה הרשמה גבוהה במיוחד של
חניכים וזה קצת חבל (מקווה שבעז"ה למסע הבא יירשמו הרבה יותר חניכים) אבל חייבת לציין לשבח את מדריכי זרעים-
שגיא וענבל שמהשבט שלהם יצאו למסע  19חניכים!! יישר כח!
בנוסף ,לקראת חג סוכות צוות נחשון הרימו התנדבות מדהימה שבה קראו לכל חניכי הסניף וכיתה א' להגיע ולהכין יחד
איתם קישוטים לסוכה שאותם חילקו מאוחר יותר למבוגרים .הם הסתובבו בין סוכות המבוגרים ,חילקו ותלו בסוכות
שלהם קישוטים יפים לסוכה .זו הייתה התנדבות מדהימה וערכית ששיתפה וחיברה את כל הסניף לקהילה.
נחשון יקרים -רואים את הרצון הגדול שלכם להסתכל על הצרכים של הקהילה ולחשוב כל הזמן איך אנחנו כסניף יכולים
לתת ,לעזור ולקדם וזה פשוט מדהים ומעורר הערכה רבה!
כמו כן ,ממש לפני שבוע וקצת חגגנו את שמחת תורה ובמוצאי החג עשינו הקפות שניות ביחד כל הסניף עם החניכים
וצוותי הדרכה ,נחשון ומפעלים .והיה מדהים לראות את כולם מגיעים ורוקדים לכבוד התורה .הייתה כמות מדהימה של
חניכים שהגיעו ואנחנו ממש שמחים על ההשתתפות שלכם .זה חשוב מאוד! תמשיכו להגיע ולהיות חלק בפעילויות
הסניפיות .כל אחד ואחד שמגיע הוא משמעותי וחשוב!
אז אחרי שסיכמנו את הפעילויות שעברנו ממש בזמן האחרון ,אני רוצה להודיע בהתרגשות ששבוע הבא ,שבת פרשת
לך לך זוהי שבת פתיחת חודש ארגון! כן כן ,למי שעדיין לא מפוקס -שבוע הבא אנחנו מתחילים את חודש ארגון.
חוד ש של עשייה ופעילות ,חודש של כיף ומשמעות ,של שמחה והתגבשות .לא יודעת מה איתכם אבל אני כבר מחכה
לחודש הזה המון זמן .אשמח מאוד לראות את כולם מגיעים ולוקחים חלק .כמובן שלא רק בחודש הזה -שבעז"ה חודש
ארגון והעשייה שלו ייתנו מוטיבציה וימנפו את הפעילות של שאר השנה כולה.
כחלק ממטרה שהסניף יהווה בית לחניכים ולמדריכים וכחלק מראייה של קידום הסניף בתחומים שדורשים שיפור ,החלטנו
שהפעילות של הסניף בשבת תועבר משעות הצהריים לשעות הערב עד מוצ"ש .הסניף יתחיל בשעה חמש ,קצת לפני תפילת
המנחה של המבוגרים .נערוך מפקד ולאחר מכן תפילת מנחה ופעולות .מייד בסיום הפעולות נצטרף לתפילת ערבית ונקיים
הבדלה סניפית .זהו שינוי משמעותי לנו ולחניכים וכמו כל שינוי צריך להתרגל .נשמח מאוד שתמשיכו לעודד את החניכים
להגיע ולתמוך בהחלטה שלנו .הרי בסופו של דבר הכל נעשה מתוך מחשבה על טובתו של הסניף ומתוך רצון להרים את
הסניף הזה הכי גבוה שאפשר .השינוי הנ"ל יחל משבת פתיחת חודש ארגון בשבוע הבא .לוז חדש לשבתות החדשות ייתלה
בלוח המודעות ,יפורסם בדפון הבא ויישלח לכולם בווצאפ.
לוז לשבת פרשת נח :פעולת ערב שבת בשעה  21:30עם הדר פליישמן.
מפקד חניכים בשעה 15:00
מפקד מדריכים בשעה . 14:30
מאחלת לכולנו חזרה קלה לשגרה והצלחה רבה לכל אחד בתחום שלו.
שבת שלום! עדן הקומונרית

נוער
תושבים יקרים ונוער יקר -שמחה לשתף אתכם בתקופה נפלאה ומבורכת של פעילויות רבות לנוער .
במוצאי חג ראשון של סוכות יצאנו יחד כ 40-חבר'ה מכיתות ט'-יב' לטיול לילי בנחל חווארים ,חוויה גדולה ומהנה
של יחד ,כיף וחיבור לאדמת ארצנו היפה (במיוחד בליל ירח מלא).
בליל הושענא רבה יצאנו יחד עם כל בני הנוער באזור לערב לימוד "הושנענוער" ביד בנימין .שמענו שיחות רבות
ושיעורים מעניינים ולקינוח בסוף הופעה של אודי דווידי !
נערכו גם פעילויות שונות לפי שכבות לגיבוש ולחיזוק האווירה הטובה" .אחרי החגים יתחדש הכל" -
שמחה לפתוח דף חדש של שנה חדשה ולהזמין את כל הנוער היקר להשתתף בפעילויות הבאות ואף בשגרה
הברוכה הבאה עלינו לטובה.
מזכירה שוב על ימי פתיחת המועדון -שלישי  ,חמישי ומוצש .מאחלת לכולנו חורף נעים וחמים !
צופיה

איחולים מכל הלב
ללואיז וז'וזו' לוי להולדת הנכד
בן ליהושע ומיטל פלק

לבת המצווה ערבה גוטליב
להורים קרן וירון גוטליב
לסבתא וסבא מרים וסידני פריש

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
ההרשמה למדרשת חי בעיצומה! הנכם מוזמנים להרשם להרצאות:
סדרת בוקר :הגב' חנה לבל  -מסע בספר תהילים -כל יום ראשון באולם שליד מרכז היום בין השעות 8:45 :עד
.10:00מחיר  25ש"ח למפגש.
ד"ר יוסי בן טולילה – חותם  -הרצאות איכות על אישים אשר הטביעו חותמם על ההסטוריה.
בימי ראשון בשעות  10:30ועד  11:45כל שבועיים .מפגש פתיחה :ב .29.10 -מחיר לסדרה .₪ 240
סדרת אחה"צ :דר אפי זיו פטרוני האומנות ברנסנס .ימי ראשון בשעות .17:00-18:30
מחיר לסדרה . ₪ 320מפגש בודד  . ₪ 45המפגש הבא12/11/17:
סדרה שניה -הגב' שרה ברנע הסיפור האנושי שמאחורי המעשה החלוצי .ימי שלישי בשעות  17:00-18:30מפגשים
ו  3סיורים.במחיר  400שח .מפגש בודד  45ש"ח.סיור בודד  100ש"ח.מפגש פתיחה ב.31.10/17 -
סדרה שלישית -מועדון קריאה עם הגב יהודית בר ישע בימי שלישי בין השעות.17:00-18:30 :מחיר לסדרה ₪ 320
.מפגש בודד . ₪ 45
ההרשמה תיעשה במזכירות המתנ"ס בטלפון .08-8622101מהרו להירשם.
טיולים :ב 31.10.17נצא לסיור בנמל אשדוד המתחדש וכניסה למרכז המבקרים.
עלות. ₪ 20 :הרשמה אצל רכזות המועדונים או במזכירות המתנ"ס  .חובה להביא תעודת זהות לנמל.
נא להביא ארוחת בוקר קלה ושתיה.
ניר גלים – 9:00
בני דרום – 8:55
זמני איסוף :רחבת המועצה – 8:45

מועצה איזורית חבל יבנה
 14קבוצות של בני נוער השתתפו בטורניר קט-רגל מכל רחבי החבל
ביום שישי שעבר ,אסרו חג שמחת תורה ,נערך בבית גמליאל טורניר קט-הרגל של המועצה ,כחלק משלל פעילויות
בניהול המתנ"ס לחגי תשרי.
בטורניר ,שארגנה מנהלת מחלקת הספורט במתנ"ס  -שורי לוי ,השתתפו לא פחות מ 14 -קבוצות מכל יישובי
החבל ,במשחקים לפי חלוקה לקטגוריות גילאים בשיפוטו של נתי קינן ,מורה מבית הספר עמיח''י.
לאחר יום מותח ומהנה ,הוכרזו הקבוצות מניר גלים המנצחות בגילאי ז'-ט' וכן י'-יב' ,והקבוצה מבית גמליאל
בגילאי ה'-ו'.
בסיום הטורניר העניק ראש המועצה משה ליבר את הגביעים לקבוצות המנצחות ,וציין כי במהלך שנת 2018
תפעל המועצה לקידום בניית מגרשי הספורט ביישובי החבל.

הודעות
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"ח (  )26/10/17בשעה  20:30בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון
עלות כרטיס₪ 30 :
הזמנת כרטיסים במזכירות המתנ"ס 08-8622101
************************************************************************************************
תרבות יהודית בשיתוף המתנ"ס
מזמנינים לערב ארץ ישראלי "אף אחד לא קם" עם האחים אסנר במופע הוקרה לשלישיה המשפיעה ,המצליחה
והמצחיקה ביותר בתרבות הישראלית "הגשש החיוור"
בהשתתפות :אורי בנאי ,לירון לב ,אבי דור ומקהלת קבוצת יבנה
אי"ה ביום רביעי כ"ו בחשוון תשע"ח (  )15/11/17בשעה  20:30בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון
עלות כרטיס ₪ 25 :אזרח ותיק 10 :ש"ח
הזמנת כרטיסים במזכירות המתנ"ס 08-8622101
*********************************************************************************************
תוכנית מנויים תשע"ח מס'  7לילדי חבל יבנה התוכנית בסימן  70שנה למדינה
במסגרת התוכנית –  5הצגות הדגל שלי ,מסע מוסיקלי בעקבות בנימין מטודלה ,טרופותי  ,הכוכבים של סבא,
הסברסים
כל ההצגות מתקיימות בימי שלישי בשעה  17:00בהיכל התרבות של גבעת וושינגטון לגילאי 4-9
כסא רביעי באותה משפחה₪ 100 -
עלות מנוי לתושבי חבל יבנה :מחיר לכסא ₪ 150-
הצגה בודדת  :מחיר לכסא ₪ 50
לתושבי הסביבה₪ 200 -
כסא ביציע 100 -ש"ח
הרשמה במזכירות במתנ"ס.

קהילה
ימי ראשון ,פעם בשבועיים בשעה  17.00במועדון לחבר

שנה שנייה ,הזמנה לקריאה ולעיון משותף בחיבורים וביומנים שנכתבו בגטאות .השנה נקדיש את המפגשים ל "מסע
בזמן חיי המשפחה היהודית בגטאות".
על רוח האדם היהודי ,האב ,האם ומוסדות הקהילה .בחול ובמועד .חשיפה של מסמכים ייחודים .משתתפים חדשים
מוזמנים להצטרף.
מתחילים ביום ראשון הקרוב ב' חשון 22.10.2017 -
לאה לנגלבן

מרפאה
ביום חמישי הקרוב ,ו' חשון ,26.10 ,המרפאה תיסגר בשעה .10:00
לתשומת לבכם :ניתן להרשם לקבלת קהל לרופא דרך אתר כללית ללא קוד משתמש וסיסמא.
השירות פשוט ,נוח ומומלץ לשימוש! חיסוני שפעת הגיעו! מוזמנים להגיע ולהתחסן.

מועדון ותיקים
יום ראשון :17.00 :חוג עם לאה לנגלבן ,פרטים אצלה.
יום שני :8.15-9.00:התעמלות(צ'י קונג) נשים וגברים עם נגה טובי :10.45 .שיחה עם זהבה(חד פעמי בשעה הזאת)
יום שלישי :8.45 :יציעה מהתחנה למוזיאון ארץ ישראל ,חזרה משוערת .14.00
 :17.00מועדון קריאה עם יהודית בר ישע.
 :17.00סדנת הנגשת סמרטפון.
יום רביעי :8.15-9.00 :התעמלות נשים וגברים :9.00 .סדנת בטיק עם יעל.
:20.30ישראל גוריון ואסף אמדורסקי שרים הדודאים ,גבעת וושינגטון.
יום חמישי :8.30 :חוג הנגשת סמרטפון.
בואו בשמחה צוות המועדון

