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ב"ה י"ח אב תשע"ז

עקב
"ואכלת ושבעת וברכת"...
מתוך שלל הברכות המקיפות את חיינו יום יום ,שתיים מהן הינן מן התורה .ברכת המזון המופיעה בפרשתנו
וברכת התורה אותה אנו מברכים מידי בקר בתפילה .שתי ברכות בסיסיות-אחת על המזון הגשמי והאחת על
המזון הרוחני.
אולם שונות הן שתי ברכות אלה בכמה דברים .אחד מהם הוא זמן הברכה .ברכת המזון מברך האדם אחרי שאכל
ושבע ואילו ברכת התורה מברך האדם לפני לימודו ,וללא שברך אינו יכל להתחיל ללמוד.
שוני זה אינו במקרה אלא מעיד על הפער שבין שתי המציאויות .על המזון מברך האדם אחרי כיון שהמזון שייך
לעולם החומרי ,המוגבל .יש רגע בו אדם מסיים לאכל .התורה שייכת לעולם הרוח של האדם ,אינה מוגבלת ואין
לה סוף .אין רגע בו מסיים האדם עם התורה .לא רק זאת ,עיקר עניינו של המזון הוא התועלת המעשית ,התוצאה
המעשית והגופנית ,לכן יש לברך אחרי האכילה .לעומת התורה עליה מברך האדם על עצם המפגש איתה ,על
השייכות וההתחברות לתורה ללא קשר לתוצאה .לא משנה כמה הספיק וכמה יודע.
כמו"כ אחרי אכילת המזון מרגיש האדם תחושת שובע וראוי לו לברך כדי שייזכר ויפנים מנין כל המזון שאכל
בעוד שעצם העיסוק בתורה הוא הוא המכוון את האדם לעיקר ענינו ומטרת חייו.
אמנם רק שתי ברכות שבשגרת יומנו אך משדרות הן מסרים כה שונים וכה מאפיינים באושיות חיינו.
שבת שלום .הרב שלמה

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:30 -
לימוד הורים וילדים –  17:30בבית הכנסת

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי החול בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,19:17ערבית 19:47
האם כבר רשמתם ביומנים? הרב והרבנית ניר ונעמה מנוסי מגיעים למושב בפרשת שופטים ד' אלול 26.8
הוא נולד כניל מנוסי ,וגדל במשפחה שמחקה את הזהות היהודית מסדר יומה ,בלי בר מצווה או חגים  -ועם אבא,
דידי מנוסי ,שהקדיש חלק ניכר מכתיבתו נגד הדת" .הייתי חילוני אידיאולוגי ,אפילו יותר מאבי" ,הוא מספר .אבל
בלילה אחד השתנה הכל....
בשבת פרשת שופטים ד' אלול  26.8יתארחו בבני דרום הרב והרבנית ניר ונעמה מנוסי.
במהלך השבת יועברו מס' שיעורים לנוער ולמבוגרים
עדכון זמני מנחה וערבית אחה"צ בבית המדרש:
עקב אי בהירות בנושא זמני מנחה וערבית אחה"צ בבית המדרש אנו מפרסים את ההנחיות הבאות .אנו מבקשים
מציבור המתפללים לשמור על סדר הזמנים המובא בזאת.
ערבית 20 :דק אחרי השקיעה (ולא לפני)
מנחה  10:דקות לפני השקיעה (ולא לפני)
ועדת דת.

כניסת השבת19:07 :

יציאת השבת20:07 :

ועדת קליטה
לרננה ואלון שמרוט וילדיהם רועי (גן שושן) ודפנה (מעון) מאחלים לכם קליטה קלה ושמחה ביננו

איחולים מכל הלב
לדוד לחר להולדת נינה,
נכדה לשלוית וללוי ,בת למרים ומאיר ליקסנברג.

לדוד ורבקה אחיפז להולדת הנינה נכדה לזאבי ונילי
בת לשי

לרמי והדסה לדוד ורבקה אחיפז לנישואי זהר עם ברוך

לשירה וערן שור לבר המצוה של דן

לשלמה ויעל דביר להולדת הנכדה ,נינה לסבתא שרה
גולדשמיט בת לחגית ואמנון

למתן רב אחא גיוס קל ונעים
לדביר ברבירו גיוס קל ונעים

קהילה
לחברנו תת אלוף אביעד דגן ברכות על קבלת הדרגה ועל קבלת פיקוד על בסיס חצרים .עלה והצלח!
השבוע הוקמה נקודה נוספת לאיסוף קרטונים ,עיתונים ובקבוקי פלסטיק בחניון ליד הבריכה מול ההרחבה.
אנא הקפידו לזרוק רק דברים מתאימים לאיסוף .לא קלקרים ,לא נילונים ולא סתם זבל .שימרו על המקום נקי !
לאחר תקופת נסיון קצרה שבה נראה שהמקום ממלא את ייעודו ואיננו מפגע תברואתי נשקיע בגידור הנקודה.
**********************************************************************************************
קהילה יקרה,
בשש השנים האחרונות בהם גרנו בבני דרום ,זכינו להיות שותפים בקהילה יציבה ותומכת בזמני אושר ולצערינו
גם באירועים פחות משמחים .השכנים ללא ספק נאים בעינינו ,אך לאחר לבטים קשים החלטנו לנסות דרך חדשה
ועברנו ליישוב החדש לשם שבמערב השומרון.
בשבת האחרונה בקידוש פרידה ,מאוד התרגשנו לראות קהל כל כך גדול שבא להיפרד .לשמחתינו ,אנחנו
חן ושלומי חזן
משאירים פה תירוץ טוב להגיע לשבתות ) :להתראות (במלוא מובן המילה).
********************************* ************************************************************
שבת הבאה נערוך סעודה שלישית לכבודם של המשפחות החדשות ,הילדים העולים לכיתה א' ובוגרי כיתה י"ב.
**************************************** *****************************************************
קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה
בע"ה ,בשבת פרשת ראה כ"ו-כ"ז באב  18-19.8נחגוג שבת  7ברכות לזוג הצעיר זהר וברוך
נשמח לעזרתכם בהלנת אורחינו .משפחת רם והדסה אחיפז ()0507567652

במלאת שלושים לפטירת יקירנו יצחק חפר ז"ל ,נעלה לבית הקברות בעז"ה ,ביום חמישי כה' באב ,17.8 ,בשעה .17:00
לאחר מכן ,תפילת מנחה בבית המדרש שיעור מפי הרב וייס במועדון לחבר ודברים לזכרו.
משפחת חפר

מרפאה

לתשומת לבכם ,ביום ראשון הקרוב  13.8המרפאה תהיה פתוחה בין השעות .14:00 - 12:00
בתאריכים  24/08 - 20/08אהיה בחופש .לכן ,השבוע לקיחות דמים יהיו :יום שני ( 14.8כרגיל(
בנוסף ,ביום חמישי  ,17.8בשעות .08:30 - 08:00
קיץ נעים ,שני.

מועדון ותיקים
יום שני :8.15,התעמלות נשים :8.45 ,התעמלות גברים ,ארוחה קלה ויצירה.
יום רביעי :8.15,התעמלות נשים וגברים,יצירה.
מועדון הותיקים יוצא לחופש בין התאריכים  .17/8-3/9נחזור לפעילות ביום שני . 4/9
חופשה נעימה.

