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ב"ה ז' סיוון תשע"ז

נשא
אחרי חג מתן תורה-
עומד לו ציבור שלם ,עם שלם ומקבל תורה אחת ומחייבת.
זהו ,כולנו אותו דבר ,כולנו מחויבים ליישר קו בהתאם לציווי.
ואיפה מקומו של הפרט בתוך הציווי הגלובלי הזה? היכן אישיותו הפרטית של כל אחד?
הרגשה זו מצויה ומודגשת בפרשת השבוע-פרשת נשא.
אחת הסיבות להיות פרשתנו הארוכה מפרשות התורה היא האריכות הרבה סביב קורבנות הנשיאים .אותן מילים
החוזרות על עצמם שתי עשרה פעמים.
על כפילות זאת עונה המדרש" -מה ראו הנשיאים להקריב קרבנות בעניין הזה? רבנן אמרין :אע"פ שקרבן שווה
הקריבו ,כולם על דברים גדולים הקריבו וכל אחד ואחד הקריבו לפי דעתו( "...במדבר רבה י"ג ,י"ד) .טרחה התורה
לחזור על כל הנשיאים כדי לתת ביטוי אישי מעבר למסגרת האחידה.
כך גם אומר המדרש ביחס לקבלת התורה" -קול ה' בכח" ,בכחו לא נאמר אלא בכח בכחו של כל אחד ואחד "
(שמות רבה ה' ט') .ומדייק רבא בגמרא מרום קבלת התורה" -ואמר רבא בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך
הוא ולבסוף נקראת על שמו שנאמר-בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" (עבודה זרה,יט') .בתחילה התורה
הינה תורת ה' ,היא הניתנת לנו .אולם חייב האדם להיפגש עם אותה תורה מנקודת מבטו ,מאישיותו ולהפוך
תורה זו לתורתו.
התורה מציבה בפנינו דרך כוללת ,אנחנו עם ולא חבורה שבמקרה נפגשה .לכן ,נמצא תורה הנתנת לנו כעם.
מאידך חייב כל אחד לתת מקום לאישיותו ,לנטיית ליבו ,לנקודת החיבור שלו לקב"ה ,לתורתו .ואכן על כל אחד
לשאול את עצמו -מהו מקומה של התורה בחייו .עד כמה התורה הינה אוסף חוקים שקבלנו מאי שם ועד כמה
התורה הינה חלק ממני ,נוגעת בי ומקיימת איתי דו שיח.
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 תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת נעים.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי החול בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,19:37ערבית .20:05

כניסת השבת19:20 :

יציאת השבת20:26 :

בני עקיבא ונוער
הורים וחניכים יקרים ה' עמכם!
להלן מספר הודעות חשובות-
בשבועיים הקרובים יצאו חניכי הסניף לגיוס התרמות ברחבי המושב ובאשדוד .כל התרומות שהחניכים יצליחו
לגייס ילכו ישירות לפרויקטים חשובים הפועלים בתנועת בני עקיבא הזקוקים לסיוע כספי בכדי להתקיים.
שבטי יובל ,גרעין יונתן ,פרויקט השחר ,אמץ חניך  -כל אלו פרויקטים בעלי ערך חשוב מאד ואנו גאים בחניכים
שלנו שבזכותם הפרויקטים האלו ימשיכו לפעול עוד המון שנים בעז"ה.
מבני עקיבא כמו כל שנה מחליטים לצ'פר את החניכים שעוזרים ומתרימים פנקס שלם ב 50שח סבסוד ליום
פתיחת הקיץ.
יום פתיחת קיץ יתקיים בתאריך ח' תמוז ( )2.7בסופרלנד .ההרשמה ליום פתיחת קיץ תיסגר בכ"ו סיוון (,)20.6
נא לא לחכות לרגע האחרון!
מפרסמת כאן לידיעתכם תאריכי מחנות הקיץ :
מעלות :כ"ח -ל' באב20-22.8 ,
ניצנים :כ"ח -כ"ט באב20-21.8 ,
נבטים :כ"ח -כ"ט באב20-21.8 ,
מעפילים :כ"ט באב -ב' באלול 21-24.8 ,הרא"ה :כ"ח באב -א' אלול 20-23.8 ,סיירים :כ"ג -כ"ח באב15-20.8 ,
לוח המודעות של בני עקיבא הנמצא בכניסה לבית הכנסת מתחדש כל שבוע .כולכם מוזמנים להתעדכן ,להביט
ולהתרשם מהתמונות והלוח החדש.
נשמח לפרסם תמונות שלכם -החניכים ,מכל פעילות סניפית -פעולה ,מסע או סתם סלפי מצחיק של השבט.
שלחו תמונה בצירוף אם-אם-אס "בני עקיבא בני דרום זה משפחה" למספר  ,054-6997908ואולי גם אתם תזכו
להופיע בלוח המודעות הסניפי)!:
לוז שבת פרשת נשא:
פעולת ערב שבת לנוער תהיה בשעה  .22:15הפעולה תתקיים בסניף ויעביר אותה ערן כהן ,סמנכ"ל צהר.
מפקד חניכים בשעה ) 15:30שימו לב ששוב השעה השתנתה' עמכם הסליחה!(.
שתהיה שבת שלום ומבורכת! עדן הקומונרית.

איחולים מכל הלב
למשפ' אחיפז הדסה ורמי ,לרבקה ודוד,
לאירוסי הבת  /נכדה
זוהר עם ברוך רוטקוף.

לשרה ונדב קסטרו ולרחל קסטרו,
להולדת הנכדה  /נינה
בת לדרור ויעקב.

קהילה
הזמנה לאסיפה כללית
ביום א' ,י' סיוון תשע"ז ( ,)04/06/2017בשעה 19:30 :בערב מועדון לחבר.
אם בשעה הנקובה לא יהיה קוורום ,תערך אסיפה נדחית בשעה 20:30 :ללא צורך בקוורום.
סדר היום :בחירת לרשויות האגודה.
רוזנברג יוני – מזכיר (מינוי הרשם).
שור ראובן  -יו"ר( .מינוי הרשם),
חברים יקרים,
יש רצון לבחור כבר באסיפה את הוועד החדש .לכן ,השתתפות כל החברים חשובה.
עם ההזמנה לאסיפה הודפס גם ייפוי כוח -מי שאינו יכול להשתתף יכול לחתום ולתת לבן זוגו
להצביע במקומו.
חברים חדשים שעדיין לא הגישו בקשה להתקבל כחברים באגודה ,מתבקשים לחתום על הבקשה
ולמסור לי אותה לפני האסיפה .הכניסה לאספה תהיה רק לחברים לפי ההגדרות בתקנון האגודה.

מועדון ותיקים
 - 08:45התעמלות גברים,
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים,
יום רביעי  - 08:15 -התעמלות נשים וגברים ,ארוחה קלה ויצירה.

 - 10:00יצירה עם זהבה

וארוחה קלה.

אני שמחה להזמין אתכם חברים וחברות מועדון ותיקים,
לקבלת פנים וחופה של ילדנו האהובים תהילה ואורי
להתראות ב.19:15 -
על הדשא הגדול.
מומלץ מאוד !
בואו בשמחה ,צוות המועדון.

הודעות
"מפגש מצויר" עם המאייר שי צ'רקה -הדגמות על כן ציור ,מצגת והמון הומור.
אי"ה ביום שליש ,י"ב בסיוון ( ,)6/6/17בשעה  17:30בבית גמליאל.
המפגש מיועד לילדים מכיתה ה' ומעלה ,כניסה.₪ 15 :
איזון וחיבור לנשיות ולאמהות שבך לבת ,לאמא ,לסבתא ,לאחות ולדודה הערב מיועד לכל אחת מכן!
אי"ה ביום רביעי ,י"ג בסיוון ( ,)7/6/17מהשעה  18:30בבית העדות בניר גלים.
בתוכנית 18:30 :מכירת כרטיסים וקפה ומאפה.
 19:00בחירת סדנא אחת מתוך שתיים-
***סדנא עם מירי שקד" -התקופה שלאחר הלידה"  -כלים להתמודדות (מתאים גם לנשים לפני לידה) וגם
לאמהות המלוות את בנותיהן.
*** סדנא עם חגית דיקשטיין "כלים ליצירת חיבור אל הגוף דרך הנעת המערכת הנשית"-
כיצד הנעת המערכת הנשית מאפשרת לנו להיות פוריות ויצירתיות בחיים.כיצד לחיצות מדויקות בכפות הרגליים ממריצות את המערכת הנשית לתפקוד טוב יותר.ההרצאה מתאימה לכל אישה ומאפשרת לה לקבל כלים כדי לעזור לעצמה.
מיד אחרי הסדנאות ארוחה קלה ,ומיד לאחר מכן ההצגה.
***ההצגה " :ברכת אביה" ההצגה “ברכת אביה” – מונולוג באורך  45דקות מלווה במפגש ודיון עם הקהל.
המונולוג מספר על אישה שחוותה דיכאון אחרי לידה ונפגשת עם חברה המתמודדת עם המשבר.
ההצגה מתובלת בחוש הומור ,ולמרות הנושא הקשה והמורכב יוצאות הצופות מחויכות ומחוזקות .
דמי כניסה לכל האירוע ,₪ 30 :אמא ובת₪ 50 :
================================================================
תיאטרון אגדה מציגים" :המשאלה של צָ בִּ י" -הצגת ילדים קסומה וחינוכית עפ"י ספרה של הסופרת מרגלית אשוש
"המשאלה של צבי" .אי"ה ביום חמישי ,י"ב בסיוון ( ,)8/6/17בשעה  17:00בבני דרום.
ההצגה מתאימה לגילאי  .3-9כניסה , ₪ 20 :שלשה אחים.₪ 50 :

נר זיכרון

יעקב פרויס ז"ל  -י"א סיוון תשמ"ב

