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ב"ה ט"ו תמוז תשע"ו

פינחס
שבעה עשר בתמוז:
הסיבה הבסיסית שבגללה נצום ביום ראשון היא בקיעת חומות ירושלים בחורבן בית ראשון ושני.
אמנם הסטורית נפרצה חומת ירושלים ומרגע שנפרצה ,היה זה ענין של זמן לחורבן הבית עצמו.
המילים -פריצת החומה ,חורבן הבית -משמשות במובן רחב ועכשווי במובנים רבים.
מושגים אלה הופכים את הארוע ההסטורי לנוכח בחיינו.
נראה שבתקופתנו -אין כלל חומות שניתן לפרוץ אותם.
הכל נמצא ונוכח בחיינו ולא ניתן להסתיר ,לשמור מעבר לחומה וירטואלית כל שהיא.
אם פעם רצית להסתיר משהו מכל סיבה שהיא ,יכלת להסתירו פיזית ,אך כיום הכל נוכח ,ניכר ,נראה ומושג.
מצד אחד ,יש טוב בדבר ,שכן בניית חומה-חוסמת ,מונעת.
מאידך -הרי לא יתכן שחייו של אדם בכל מצב שהוא יהיו ללא חסם או חומה כל שהיא.
מציאות זו מובילה אותנו בעל כורחנו להבנה שהחומה העיקרית היא האדם עצמו ,ההבנה וההפנמה,
לקיחת האחריות ועמידה בלחצים מתוך החלטה פנימית.
אין חומה מוחשית ,אך לא ניתן לחיות ללא חומה ,והחומה היא אותה חומה שיבנה האדם בעצמו ,בכוחותיו.
זו מציאות הרבה יותר קשה .שכן הרבה יותר פשוט הוא לאסור ,לעצור ,למנוע וזהו.
אולם במצב שכזה אין התמודדות אמתית ,אין הפנמה.
לעיתים אנו חוששים להעמיד חומה מונעת מילדינו ,רוצים שהם יבנו את החומה לעצמם בעצמם.
אכן זו מציאות חיינו-אין כיום חומות.
אולם תהיה זאת טעות שלא להציב חומות ,ילדינו זקוקים מאד לחומות ,לגבולות.
נכון ,שלא כבעבר ,לא נציב חומות ללא דיבור ,ללא שיתוף .אך נציב חומה.
פריצת החומות מהווה אתגר חינוכי אמיתי בחיינו אנו ובחיי כל משפחה.
אצל יהודי ספרד נהגו להכריז על יום הצום בשבת שלפני הצום בנוסח זה:
"אחינו בית ישראל שמעו צום הרביעי יהיה ביום ...יהפכהו הקב"ה לששון ולשמחה",
כמו שנאמר" :כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה
לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו".
נאחל שמילים אילו יקבלו את משמעותם גם במובן שכתבנו לעיל.

שבת שלום ,הרב שלמה.

הלכות הקשורות לימי בין המיצרים:
ב -יז' בתמוז שיחול השבוע ,נפרצה חומת ירושלים ובמשך שלושה שבועות טבחו והרסו אויבי ישראל את
ירושלים וסביבתה.
מתוך כך קבעו לנו חז"ל הלכות מיוחדות בשלושה שבועות בהם באים לידי ביטוי אירועים אלה.
ימים אלה משמרים בתוכנו את זכרון העבר שמתוכו ומכוחו חיים אנו היום.
כך גם לגבי יום הצום שיחול השבוע ,למרות היותנו בעבודה וכו' -אין אדם פטור מצום זה אלא אם הוא חולה,
או אשה שבהריון ומניקה וכיו"ב.
 +נמנעים מאירועים בהם יש ריקודים ,נגינה בכלי זמר וכיו"ב.
 +ראוי להימנע גם משמיעת שירים בכלל.
 +נמנעים מלברך שהחיינו בתקופה זו ,אך בשבת מותר.
לכן בגד חדש שיש צורך ללובשו ,פרי חדש וכדו' -יש לדחותם לשבת הקרובה.
 +ניתן לקיים מסיבת אירוסין צנועה ומצומצמת.
 +אין מסתפרים ואין מתגלחים בימים אלה ,ויש שהתירו להתגלח לכבוד שבת.
 +מותר לעבור דירה ,לשפץ ולצבוע את הבית.
 +ניתן לצאת לטיול בימים אלה.
 +הצום מתחיל בפועל ביום ראשון בבקר ,אך כל הלכות שלושת השבועות מתחילות במוצ"ש.
ההלכות הנ"ל מחייבות גברים ונשים כאחת והן נכונות לתקופה שעד ר"ח אב ,שאז ההלכות משתנות.
חלק מקהילות הספרדים נהגו בכל ההלכות הנ"ל רק בתשעת ימי חודש אב.
בתקוה לימים שייהפכו לימי שמחה,
הרב שלמה.

כניסת השבת19:22 :

יציאת השבת20:25 :

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' טולדנו .17:40
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.17:00 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני  19:40לפני תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:25בבית משפחת רוזן.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

זמני תפילות
צום י"ז בתמוז נדחה ליום ראשון .תחילת הצום בעלות השחר .4:05
מניין ב'6:15 -

שחרית :מניין א'5:45 -
מנחה :מניין אחד 19:10 -
ערבית :מניין א' 20:05 -מניין ב'21:05 -

סליחות  -לפני מנין שני ב 6:00

מניין שלישי8:00 -

סיום הצום20:05 :

ְהּודה לְ ָששוֹן ּולְ ִש ְמחָ ה ּולְ מועֲ ִדים
יעי וְ צוֹם הָ עֲ ִש ִירי י ְִהיֶה לְ בֵ ית י ָ
ישי וְ צוֹם הַ ְשבִ ִ
יעי וְ צוֹם הַ חֲ ִמ ִ
בברכת" :צוֹם הָ ְרבִ ִ
טוֹבִ ים וְ הָ אֱ מֶ ת וְ הַ ָשלוֹם אֱ הָ בּו"
הגבאים

ועדת קליטה
ברוכים הבאים למשפחת סעדיה שרונה ודביר שנכנסו לבית קליינמן (לשעבר) ,עם ילדיהם:
הודיה עולה ל-י"ב.
אביהוא עולה ל-י'.
חרות עולה ל-ז'.
טליה עולה ל-ג'.

איחולים מכל הלב
למשפחת ברנר להולדת הנכדה,
בת לגיורא ומלכי (לאחר  8בנים).

למשפ' וייס הרב שלמה וענת להולדת הנכד,
בן לרבקי ושילה.

קהילה
תשע"ו שהיתה  -אנו מכריזים בזאת על תחרות "תמונות מספרות" על חיי בני דרום רבתי בשנה החולפת.
מארועי השנה ,דברים שהתחדשו אצלנו ,תמונות נוף ייחודיות ,עשייה אישית או קהילתית בשנה החולפת,
מייזמים וכיד הדימיון...
צלמו ושלחו תמונות הקשורות לבני דרום ,לסביבה ולקהילה עד ר"ח אלול .כל תמונה נחשבת ,וכל המרבה
במשלוח  -הרי זה משובח ...התמונות יוצגו בתערוכה לכל הציבור .פרסים "שווים" למקומות הראשונים.
את התמונות יש לשלוח לקבוצת ה  googlegroopשל כולנו.
מחכים לכם ,תיפי וציפי.
==================================================================
ביום ראשון ושני בתאריכים  ,24-25/07/16ימשיכו לרסס את הביובים במושב השיתופי.
בבקשות מיוחדות ,ניתן לפנות למשה פרסי פלאפון – .050-5735817
תושבי ההרחבה המעוניינים להשתתף מוזמנים לפנות למשה .עלות הריסוס .₪ 350
בתיבות הדואר חולקו דפי הסבר מהמועצה למיסי הארנונה.
זהו רק הסבר שהמועצה חייבת בפרסומו לגבי חיוב מיסי ועד מקומי (חיוב שאנו מבצעים כבר ,ואין כל שינוי
בחיובים להבא).
אי"ה בשבת פרשת ואתחנן  -שבת נחמו ( ט"ו באב  ,)19.08.2016נחגוג שבת בר מצווה לבננו כפיר נ"י.
נשמח לעזרה בהלנת אורחינו.
תודה רבה ,משפחת נעים.יעל –  .0528433214ישראל – 0522501424
לכל קוראינו הנאמנים ,הגיעו ספרים חדשים (משומשים )...לספריתנו .הם מחכים לכם על המדפים בארונות.
כוללללם מוזמנים.
נירית וציפי
אנו מתנצלות על אי הנעימות הזמנית ב"עיצוב" המקום.

מרפאה
שעות מרפאה 24/7-28/7
יום ראשון  11:00-08:00 -אחות (מירית).
יום שני  19:00-17:00 -ד"ר פיבניק (ללא אחות).
יום רביעי  09:00-08:00 -בדיקות דם 10:00-09:00 ,אחות (מירית) 21:00-18:00 ,ד"ר פיבניק (אחות מ,19:00-שני).
יום חמישי  11:00-08:00 -טיפת חלב 12:30-11:00 ,אחות(שני).

שריינו את התאריך -התרמת דם בתאריך ה ,8.8 -בין השעות  ,21:00-17:00במועדון לחבר.

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 ,התעמלות גברים ,ארוחה קלה – 10:00 ,שיחה עם זהבה ,יצירה.
יום רביעי  - 08:15 -התעמלות נשים ,ארוחה קלה - 9:30 .שיחה עם אדוה על שירי ארז ביטון יצירה.
תזכורת - :יום שני 1.8.16,בין השעות  ,9.00-13.00נצא לסיור מודרך ,ממונע ,בקמפוס מכון ויצמן.
פרטים והרשמה אצל לואיז או על לוח המודעות .בואו בשמחה !
עלות הסיור  70ש"ח.

ועדת חינוך
כיף של קיץ  -בפעם האחרונה השנה :
ביום שלישי ,כ' תמוז ( ,)26.7.16משפחות עובדיה וחרמון מזמינות את שכבה ג' בשעה  ,18:00ובאותו יום אחה"צ
משפחת גרינבוים מזמינה את שכבה ב'.
ביום רביעי ,כ"א תמוז ( ,)27.7.16משפחת גורפינקל מזמינה את שכבה א׳ בשעה  ,17:30ובמקביל משפחת מזרחי
מזמינה את שכבה ד' בשעה .18:00
.

הודעות
"הבית הזה בקטמנדו" אי"ה ביום שני ,י"ט בתמוז תשע"ו (,)25/7/16
פתיחת דלתות :בשעה  20:40תחילת מופע :בשעה .21:00
לפני  14וחצי שנים מצאה את עצמה חני ליפשיץ מקימה בית חב"ד בקטמנדו ,נפאל ,יחד עם בעלה ,הרב חזקי.
היום ,אחרי  14שנה ,חמישה ילדים ,מאות אלפי מטיילים וסידרת טלוויזיה מצליחה שמבוססת על חייהם,
מעלה חני ליפשיץ ,ביחד עם השחקנית אדר פנקסוביץ' ,הצגה נשית ,אישית ומרגשת על האנשים והרגעים ששינו
את חייה.
מתוך הדיבור הבלתי אמצעי של חני אל הקהל והסצנות שנולדות מתוך הסיפורים ,גם הקהל מוצא את עצמו חווה
את החוויות ,שר את השירים ,מתרגש עם ההצלחות ומבכה את הכישלונות.
ההצגה נותנת את ההשראה לכל אחת למצוא את השליחות שבה ,לחיות חיים מלאי משמעות ונתינה ,אהבה
כרטיס כניסה ₪ 30 :לאישה ₪ 20 ,לנערה קפה ומאפה!
ואמונה.

נר זיכרון

גדליה מזא"ה ז"ל  -י"ט תמוז תשס"ז

