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צו

שבת הגדול
"וכל דם לא תאכלו".
איסור אכילת או שתיית הדם מופיע כמה פעמים בתורה .בפרשתנו הוא מופיע במילים-
" ְוכָל דָ ם ֹלא ת ֹאכְלּו בְכ ֹל מֹושְ ב ֹתֵ יכֶם לָעֹוף ְו ַל ְבהֵמָ ה .כָל נֶפֶש אֲ שֶ ר ת ֹאכַל כָל דָ םְ ,ו ִנכ ְְרתָ ה ַה ֶנפֶש ַההִוא מֵ עַמֶ י ָה"
לעיתים אתה תמה ,מה צורך באיסור זה ועוד כמה פעמים .וכי למי יש רצון בכלל לשתות דם?
אפשר לומר שהדבר נובע מהבדל תרבויות שהם נחלת העבר ,אך תורתנו ,נצחית היא ולא שייכת רק לנחלת העבר.
גם אם היו תקופות בהם אכילת דם היתה מקובלת ואיסור התורה.
מכוון לכך ,הרי שנצחיות התורה מחייבת אותנו לתור אחר איסור זה גם לימינו.
"רק ֲחזַק ְל ִבלְתִ י אֲ כ ֹל הַדָ ם כִי הַדָ ם הּוא ַה ָנפֶש".
בפרק יב' בספר ויקרא מוסיפה התורהַ -
הדם הוא הנפש ,מהי נפשו של האדם?
בפרשת נח ,כאשר הותר לאדם לאכל בשר כתבה לנו התורה-
"אַ ְך בָשָ ר ְבנַפְשֹו דָ מֹו ֹלא ת ֹאכֵלּו .וְאַ ְך אֶ ת דִ מְ כֶם ְלנַפְש ֹתֵ יכֶם אֶ דְ ר ֹש ,מִ יַד כָל ַחיָה אֶ דְ ְרשֶ נּוּ ,ומִ יַד הָָאדָ ם מִ יַד אִ יש ָאחִיו
אֶ דְ ר ֹש אֶ ת נֶפֶש הָָאדָ ם  .שֹפְֵך דַ ם הָָאדָ ם ,בָָאדָ ם דָ מֹו יִשָ פְֵך ,כִי ְב ֶצלֶם אֱ ֹלהִים עָשָ ה אֶ ת הָָאדָ ם"
ברגע שהותר לנו לאכל בשר ,מיד מזדעקת התורה ומזהירה אותנו מפני שפיכות דמים,רצח .מי רוצה לרצוח? הרי זה
אחד האיסורים הברורים ביותר לכל בן אנוש! והנה כמה נהרות דמים נשפכו לאורך ההסטוריה וגם בימינו אלה,
למרות פשטותו ומובנותו של איסור זה.
איסור אכילת דם אינו רק כפשוטו ,איסור זה נושק לאיסור נטילת הנפש ,הדם הוא הנפש .לא לאכול דם הינה תזכורת
תמידית לאיסור נטילת נפש האדם .ומי שיהיה זהיר באכילת דם ,יהיה גם יותר זהיר בנטילת נפש האדם ,במציאויות החיים
שלנו אם זה מול אויב וכל מי שרוצה לפגוע בנו.
ולצערנו ,נכונים הדברים לא רק לימים בהם היו ששתו דם.
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  -בשבועיים הקרובים לא יתקיים שיעור נודד.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
לימוד הורים וילדים – לאחר מנחה שניה בבית הכנסת.

זמני תפילות
זמני תפילת שחרית בשבת -שעון קיץ
מניין ראשון – 6:45
מניין אשכנז – 8:30
מניין עדות המזרח( 8:15 -ותתפלל חנה)

כניסת השבת18:32 :

זמני תפילת מנחה בשבת– שעון קיץ
מנחה קטנה 13:30-
מנחה גדולה ( 18:00 -באופן קבוע)

יציאת השבת19:32 :

לימוד הורים וילדים  -בזמן שעון קיץ לימוד הורים וילדים יתקיים לאחר תפילת מנחה של השעה .18:00
ברכת האילנות  -הציבור מוזמן להצטרף לאחר הקידוש שעורכת משפחת סלמון לכבוד בר המצווה של בנם הראל,
לטקס ברכת האילנות .הטקס יתקיים ברחבת "גן עדן מקדם" בסמוך לגן השעשועים הגדול.
דרשת שבת הגדול  -פרשת צו  -דרשת הרב וייס לכבוד "שבת הגדול" תתקיים בשעה  17:00בבית הכנסת ולאחריה
תתקיים תפילת מנחה.
שבת בר מצווה  -משפחת עינת וגבי סלמון
משפחת סלמון שמחה להזמין את הציבור לחגוג עמה את בר המצווה של בנם הראל.
לבקשת המשפחה נערוך מניין משותף ומשולב בתפילת שחרית בשבת באולם המרכזי.
להלן סדר התפילות:
פסוקי דזמרה– נוסח אשכנז
שחרית – נוסח עדות המזרח
מוסף – נוסח אשכנז
במקביל יתקיים מניין בנוסח עדות המזרח בבית המדרש.
זמני הגעלת כלים פסח תשע"ח
יום:שלישי ורביעי-
תאריך :י"א – י"ב בניסן ( ,)27-28/3/18בין השעות .17:00-18:00
מיקום :ברחבה הפנימית של מפעל כד בני דרום (הזיתיה).
הוראות כניסה למפעל :המפעל הינו שטח תפעולי בו פועלים כלים שונים יש לשמור על כללי זהירות ובטיחות.
יש ללכת בשטח המפעל אך ורק במקומות המסומנים.
מועדי מכירת חמץ  -מכירת חמץ תתבצע בימי שלישי ורביעי (י"א-י"ב בניסן )27-28/3/17,לאחר תפילת ערבית בבית
המדרש (בסביבות .)19:15
לוח זמנים ערב פסח תשע"ח יד ניסן 30.3.18
סיום מסכת :יתקיים בכל אחד מן המניינים בבוקר.
שריפת חמץ  :תתקיים בסמוך לנגריה בכניסה למושב .אנו מבקשים מהציבור לבצע את השריפה במקום ולא במוקדים
פרטים וזאת בכדי לשמור כמה שאפשר על הסביבה.
סוף זמן אכילת חמץ ,10:16
סוף זמן ביעור חמץ .11:31
זמני תפילת שחרית חג הפסח תשע"ח
תפילת שחרית תתקיים בשעה:
 8:30במניין האשכנזי
 8:15במניין הספרדי (ותתפלל חנה)
חג שמח ועדת דת
*********************************************************************************************************

לקראת פסח:
בדיקת חמץ-
ביום חמישי מיד ברדת החשיכה .מברך "על ביעור חמץ" (אם שכח ובודק במהלך יום שני ולאורך החג מברך גם כן).
אין לדבר בין הברכה לבדיקה וגם במהלך הבדיקה ראוי שלא לדבר אלא בעניני הבדיקה.
הבדיקה תיעשה באופן הגיוני היכן שעשוי להיות חמץ במשך השנה.
גם את המכונית חובה לבדוק וראוי עם פנס בהמשך לבדיקה של הבית.
על השוכר חדר במלון לוודא שנעשתה בו בדיקה .אם הגיע ולא נעשתה  -יבדוק בברכה.
הנוסע לכל ימי החג יקיים בדיקת חמץ באחד החדרים שרוצה.
את נוסח האמירה "כל חמירא" יש לומר בלשון שמבין ומתכוון.

מכירת חמץ-
יש לחסל את כל החמץ ,אך אם רוצה  -רשאי למכור גם חמץ גמור.
לא ימכור חמצו של האחר אלא אם קיבל רשות ממנו.
חמץ שנשאר לאחר סוף הזמן אין לזרקו לפח האשפה .יש לפוררו ולהשליכו לשירותים או לשורפו.
כנ"ל לגבי המוצא חמץ במהלך החג.
פחי זבל אורגני ,באין ברירה ניתן למכור אותם אך לא ניתן לפתוח במהלך החג.
הכשרת כלים-
כלל-אין להשתמש בכלי שרוצה להגעילו לפחות  24ש' לפני ההגעלה.
כלים שלא ניתן להכשירם-כלי חרס ,קרמיקה ,פורצלן-ששימושם בתנור .כמו"כ מחבט טפלון ותבניות אפיה אין להכשירם.
כלי זכוכית לספרדים די בשטיפה ,אם כי רבים מחמירים בכך .לאשכנזים-אם השתמש בחם-לא יכשיר ובשעת הדחק ניתן
ע"י הגעלה שלוש פעמים.
פלסטיק-אם אין בהם חריצים-יכול להכשיר בהגעלה.
מנגל-אם הניחו על הרשת חמץ גמור (פיתות וכו')-מחייב ליבון חזק או החלפת הרשת .אם השימוש היה רק בשר-ליבון קל.
גזיה-ימי הפסח-הינם ימי טיולים ,יש לזכור להכשיר את הגזיה על פי אותם עקרונות של חצובות הגז.
מכשירי המטבח-
תנור -לא להשתמש  24ש' ,לנקות היטב ,היטב ולהפעיל על חום מקסימלי למשך שעה.
מיקרוגל -כנ"ל ,למלא את הצלחת מים ,להעמיד כוס חד-פעמי עם מים ולהפעיל למשך  10דק'.
אם משתמש במיקרוגל בשעות האחרונות ,יוסיף סבון נוזלי לכוס עם המים ויחמם כנ"ל.
במשך הפסח נהגו לחמם בכלי סגור.
מדיח כלים  -כנ"ל ולהפעיל תכנית מלאה .יש להקפיד על ניקיון הרשת בתחתית המדיח האוספת לתוכה את שאריות המזון.
יש שנהגו לקנות רשתות מיוחדות לפסח.
מיחם ,קומקום  -כנ"ל .אם נהגו להניח חלה וכדו' על המיחם יש ללבן את המכסה בליבון קל (אפשר מעל הגז).
פלטת שבת  -כנ"ל ולהפעיל למשך שעה.
כירים  -אחרי ניקוי יש לערות מים רותחים על המשטח ולהפעיל את המבערים למשך כמה דקות.
כיריים קראמיות  -לנקות היטב ולחמם בחום מקסימלי .כיריים המופעלות רק ע"י הנחת סיר עליהם-יש לקחת סיר חמץ,
לא להשתמש בו  24ש' ,להגעילו ע"י הרתחת מים בו ואז להניח אותו על להבות הכיריים ולהכשירם.
כיור ושיש  -ניקוי יסודי ואח"כ יערה מים רותחים ,נהגו להניח במשך החג את הסירים על משטחי עץ ולא על השיש
ישירות .שיש שלא ניתן לשפוך עליו מים רותחים יש לכסותו בנייר כסף וכדו'.
מיקסר  -בשל פירורי הקמח שבתוכו ראוי שלא להשתמש בו ,אלא אם מדובר במיקסר סגור שאין בתוכו קמח .יש לשפוך
מים רותחים על קערת המיקסר ועל החלקים.
מוצרים.
מצה עשירה-ספרדים נהגו בה התר .אשכנזים-נאסרה אלא לילדים או זקנים.
תרופות-תרופה מרה או חסרת טעם-לא צריכה הכשר ,סירופ וכיו"ב שטעמם טוב צריכים הכשר.
חומרי ניקוי-לא צריכים הכשר.
מוצרי קוסמטיקה-אינם צריכים הכשר מלבד שפתון\אודם וכיו"ב.
כותנה ,ליפתית ,לציטין ,קנולה  -גם הנוהגים איסור בקטניות יש להם בהחלט על מי לסמוך ולהשתמש .אך גם המחמירים-
יש יסוד למנהגם.
קינואה-אינו דגן ומחלוקת אם מין קטנית ,הרוצה יכול להקל.
פרג-אינו קטנית.
בורגול-עשוי מחיטה והינו חמץ.
כוסמין-אחד מחמשת מיני דגן .כוסמת-הינה קטנית .בוטנים-מחלוקת.
קורנפלקס-יש לבדוק הרכיבים ,לעיתים מכיל חמץ.
סימילק-לא מכיל מוצרים שאינם כשרים לפסח וכשר ,אך ראוי לא להשתמש בו בכלי פסח.
משחת שיניים ,תיאדנט -דברים הבאים במגע עם הפה יש להקפיד שיהיו כשרים לפסח.
גרעיני אבטיח ,דלעת-מותרים ובתנאי שלא נמלחו (אם הירק עצמו מותר ודאי שגם גרעיניו).
קמח רגיל-עובר הרטבה והוא ספק חמץ ,ראוי לחסלו או למכרו.
עמילן ,אבקת אפיה-חשש חמץ ויש למוכרם.
מזון בע"ח ,כולל מזון דגים -עפ"ר מכיל חמץ ולא ניתן להאכילו לבעה"ח .ראוי לחסלו או למכרו במכירת החמץ.
אשכנזי יכול לאכל בכלים שבושלו בהם קטניות בפסח ,אך לא יאכל קטניות בפסח.

כמויות לליל הסדר.
כזית מצה-נחשב כחצי מצת מכונה (לזית הראשון שהוא מן התורה ראוי לקחת  2\3מצה) יש לאכל  5זיתים בליל הסדר.
כל זית במשך כ 4-דק' (בדיעבד ניתן לוותר על הזית החמישי הנאכל בנוסף לזית של האפיקומן).
גביע היין-צריך להכיל לפחות  86סמ"ק.
מרור-יש לקחת עלה ממוצע אחד של חסה למרור ואחד לכורך.
שבת שלום ,הרב שלמה.

איחולים מכל הלב
ברכות לרותי צבי
לקבלת עובדת מצטיינת
בי"ח הרצפלד ,פרס מנכ"ל הכללית
לשנת .2017

לזיו אחיפז
גיוס קל ונעים

לעינת וגבי סלמון
לבר המצווה של הראל

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
מה היה לנו???
ביום שלישי אחר הצהריים התקיים במרכז יום בקבוצת יבנה יום המעשים הטובים.
לאירוע הגיעו רבים ,משפחות ,צעירים ומבוגרים ולכולם היה מקום.
החברים במרכז היום יצרו כלים מקרמיקה ,רקמו ,סרגו ותפרו ,חברים מהישובים בחבל הביאו חפצי בית ונוי לדוכן
יד שנייה ,נתרמו בגדים מה"חיפושית" בקבוצת יבנה ונאפו עוגות נהדרות מעשה ידי חברות הישובים השונים בחבל,
בית גמליאל ,נר גלים ,בני דרום  ,בני עייש וקבוצת יבנה שהוגשו בפינת בית הקפה וחלקן נימכר למעוניינים.
זו ההזדמנות להודות לכל אחד ואחת על הלב הרחב והיד המושטת ,ההיענות היתה מרשימה ומרגשת  .גם הנהגים המסורים
של מרכז היום נרתמו ותרמו הסעות על חשבונם חשוב לציין את אבי חדד מבן זכאי.
ברחבי המתחם הוצבו דוכני יצירה לילדים ,מתנפחים במדשאות ,עמדת איסוף מצרכים לחסדי עירית ,חתימה על כרטיס
אד"י ובאולם התקיימה הפעלה מוזיקלית למבוגרים עם שרה ברטוב.
ראש המועצה משה ליבר שעבר בין הדוכנים נהנה לראות את המקום המיועד למבוגרים הופך להיות מקום שמלא בילדים
ובקהל צעיר .הזדמנות להביט בתמונת מראה של פעילות המועצה ,פעילות לכל גיל ולהתרשם.
האירוע אורגן במקצועיות ע"י ענת יעקב ,האחראית במועצה על יום המעשים הטובים בשיתוף העמותה למען החבר
הוותיק בחבל יבנה ושיתוף פעולה עם שושי זלקינד מנהלת מרכז היום.
כל הכנסותיו  ,תרומה לפעילות מרכז היום של המועצה ולרווחת החברים הוותיקים.
שושי זלקינד ציינה בסיפוק את ההכנות שליוו את האירוע ,ההתרגשות של החברים במרכז היום ההירתמות של תושבי
החבל ושיתוף הפעולה עם ענת .לראות את המקום שוקק חיים ,ילדים וצעירים לצד מבוגרים ,זה שווה כל מאמץ.
הטיבה לבטא זאת אחת הוותיקות שפנתה אלי בסוף הערב ":לשבת בבית קפה יחד עם נכדתי ולהסתכל יחד בהנאה על
נינותי שמקפצות להנאתן במתקנים ,אין אושר גדול מזה לאדם בגילי .תודה לכם שאפשרתם את הרגע הזה"
חג פסח שמח וכשר!
********************************************************************************************************

פעילות לאחר חג הפסח !!!
יום ראשון כ"ג ניסן תשע"ח - 8:45 - 8/4/18 ,תנ"כ עם חנה לבל – מסע בספר תהילים.
יום שלישי כ"ה ניסן 10/4/18 ,בין השעות  - 7:30-19:30נסיעה לטיול מזמר בעקבות המשוררות רחל ונעמי שמר.

מרפאה
השבוע ביום חמישי  29.03המרפאה סגורה.
ד"ר אוליצקי יוצא לחופש עד לתאריך . 04.04
ביום שישי ,ערב חג ,י"ד ניסן המרפאה תהיה פתוחה בין השעות .10:00 - 09:00
הבהרה חשובה -יש לבקש אישור מחלה בזמן המחלה ולא רטרואקטיבית .יש לציין את הסיבה לאישור.
שבת שלום ,שני.

קהילה
נעשתה בדיקת תאורה היקפית ביישוב וטופלה בעיה בנושא בהרחבה ג'.
תוקן פח האשפתון בין הספסלים ע"י רח' הזית.
הוצב פח גדול ע"י המקווה על מנת לזרוק שם את הפסולת של טבילת הכלים.
נעשה סיור בנושא גינון היישוב ותקלות שונות.
לאחר פסח ייעשה שיתוף פעולה בפיילוט ייחודי ליישוב יחד עם המועצה לתכנית מקיפה של זהירות בדרכים.
אבקש מהתושבים לשמור על הסדר והניקיון ועל זמני הפינוי ששלחתי במייל ובסמסים.
ברכת פסח כשר ושמח
חיים פוגל ,מנהל קהילה.
************************************************************************************************
בתום שלוש שנים של שירות בצה״ל ,רציתי להגיד תודה למי שהיו חלק בלתי נפרד מהתקופה הזאת ,ודאגו מפעם לפעם
להזכיר לי באיזה מקום מיוחד גדלתי ,וציידו אותי באין סוף צ'ופרים...
תודה להדסה אחיפז ונאוה רוזן ושות' על ההשקעה שלכן ,זה לא מובן מאליו!
עידן קלר

הודעות
לפנק--------לפנק--------לפנק);-
כדי שיישאר לכם ולכן זמן להרים את הרגלים אחר הנקיונות,
אנחנו נדאג להאכיל אתכם!.
 27.3בין השעות  13:00ועד  21:30פלאפל הכי טעים שיש.
 29.3בין השעות  16:30ועד  21:30בשרים על האש ומעורב ירושלמי.
הזמנות למעורב ירושלמי ניתן להזמין בהודעה לטלפון של יואב לנגרמן עד יום שני ה 26.3עד השעה .12:00
************************************************************************************************
לקראת חג פסח אי"ה אניח בחנייה הגדולה (בכניסה להרחבה א') דולב שניתן יהיה לתרום דברי חמץ (פסטות שימורים
וכד' חבילות סגורות בלבד) ,את החמץ נמכור ונחלק למשפחות נזקקות לאחר הפסח.
לא יתקיים איסוף חמץ מהבתים ע"י חניכי בני עקיבא .משפחה שקשה לה להגיע מוזמנת להתקשר ואאסוף את החמץ
מביתה .נשמח לתרומות מכספי קמחא דפסחא ,מעטפות מתאימות ישנן בת.ד .של משפחתי ( )117ובמשרד.
תודה רבה אייל אלשייך.
ניתן גם להעביר ישירות אלי את התרומות.
************************************************************************************************
הסוחר המופלא תאטרון מפתח הלב  -הצגה ערכית ומשעשעת לכל המשפחה (ע"פ מדרש תנחומא):
על אוצר שנגנב אבל מעולם לא אבד ,על סחורה ששווה יותר מכל הכסף והזהב בעולם,על אמונה ,אהבת חינם ,התמדה,
אמת ואמונה בעצמך "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"
אי"ה ,ביום שלישי כ"ה בניסן תשע"ח ( ,)10/4/18בשעה  17:00באולם האירועים בבני דרום.
מחיר לילד₪ 10 :
מיועדת לגילאי גן עד 120
עם השחקנים :דביר ,אייל וישי

