06/04/2017

ב"ה י' ניסן תשע"ז

צו
מגילת העצמאות ויציאת מצרים-
כך פתח דוד בן גוריון את מגילת העצמאות " -בארץ  -ישראל קם העם היהודי ,בה עוצבה דמותו הרוחנית,
הדתית והמדינית … "
אכן כך? נראה שלא .העם היהודי קם במצרים .חלק ניכר מדמותו התחילה להתעצב במצרים,
בכור הברזל .נראה הבדל קטן ולא משמעותי ,אך הוא מאד משמעותי ,לא רק בגלל העובדות אלא
בעיקר בגלל המשמעות.
הרב סולוביצ'יק ע"ה הגדיר זאת " -ארץ יעוד וארץ גורל" .עמי העולם התישבו בארצותם מתוך
שהיתה ארץ גורל .מתוך שבטים שנדדו ,נאבקו ונלחמו אט אט עוצבו הגבולות ,השפות וכו'.
העם היחיד שהמושג ארץ יעוד שייך אליו ,הינו עם ישראל .עם שהחל כעם בארץ אחרת והגיע
לארצו ,המיועדת לו מתוך הליכה של ארבעים שנה כדי להגיע אל המקום המיועד לו .ממילא מקרין
הדבר כיצד עלינו להתיחס אל הקשר שלנו אל הארץ ,מהי הארץ הזאת ואנחנו שבתוכה .אם היתה זו
ארץ גורל ,הרי שיכלה היתה להיות גם באוגנדה ,אך משנקבע שהיא ארץ יעוד ,הרי לא תתכן
מציאות של אוגנדה שהרי אר צנו מיועדת לנו ומצפה לנו.
גם משחק האותיות משלים ומעצים עובדה זו .באותיות א  -ת ,ב  -ש ,לא נמצא כידוע בן זוג ליום
השביעי של פסח ,האות ז' .עד ששבנו לארץ יעודנו ,ארץ ישראל ,וכך הושלם פזל האותיות ,והאות
ע  -עצמאות חברה לה לאות ז' .ונמצאנו למדים שביום בו יחול שביעי ש ל פסח ,היום בו חצינו את
הים ונפרדנו מהמצרים ,יחול תמיד יום העצמאות באותה שנה.
מקווים לחג מלא שמחה ואורה.
שבת שלום וחג שמח  ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:00 -

זמני תפילות
מנחה בשבת הגדול בשעה  18:15ולאחריה "דרשת שבת הגדול" של מרא דאתרא הרב שלמה וייס.
לוח זמנים ערב פסח תשע"ז
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 ביעור חמץ .11:25
סוף זמן אכילת חמץ .10:09
שינויים בזמני תפילת שחרית חג הפסח תשע"ז
היות ופסח מתקיים בזמן שעון קיץ וסדרי הפסח מסתיימים מאוחר ,אנו מבצעים ניסיון על מנת לאפשר לציבור
את הנוחות המרבית הן בסדר הפסח והן בתפילת שחרית.
תפילת שחרית תתקיים בשעה  9:00במניין האשכנזי.
 8:45במניין הספרדי (ותתפלל חנה).

כניסת השבת18:42 :
כניסת החג18:44 :

יציאת השבת19:43 :
יציאת החג19:45 :

שיעורו של הרב רן דוד כלילי -רב קהילת "שבת אחים" שהם
שיערו של הרב כלילי בנושא "פסח ותשעה באב" ,יתקיים בצהרי חג הפסח לאחר תפילת מנחה של השעה ,18:00
הקהילה מוזמנת לבוא ,להנות ולהחכים.
דרושים ) 1נערים ונערות לצורך ניקיון תאי המושבים בבית הכנסת לקראת פסח ביום ראשון.
)2נער/נערה לניהול שריפת החמץ ביום שני והשארת המקום נקי לאחר השריפה.
העבודה בתשלום!
חג שמח ,ועדת דת.

מועצה איזורית חבל יבנה
מועדי פינוי האשפה בחג הפסח
ביום שני ,ערב חג הפסח (  - ) 10.4.17יתבצע פינוי אשפה לכלל יישובי המועצה.
ביום ראשון ,ערב חג שני ( - )16.4.17יתבצע פינוי אשפה לכלל יישובי המועצה.
בשאר הימים הפינוי מתבצע כרגיל.
בברכה חג שמח וכשר ,מועצה אזורית חבל יבנה.

קהילה
תושבים יקרים שלום! השנה ,לצערנו ,לא יעברו בני נוער לאסוף את החמץ ,אבל בהחלט ניתן לתרום אותו
לחסדי עירית ,בחניה הגדולה מצד המזרחי של ביתי מונח דולב לטובת העניין ,כל מי שמעוניין יכול להניח בו את
החמץ (בבקשה ,חבילות סגורות בלבד( .משפחה שקשה לה להגיע ומעוניינת לתרום יכולה לתאם איתי ואגיע
לקחת את התרומה.
נשמח לתרומות מכספי קמחא דפסחא עבור סל מזון ששלחנו למשפחות הנזקקות לקראת החג ,לנוחות הציבור
ישנן מעטפות מתאימות במשרד ובת.ד .של משפחתי (.(117
בשם חברי העמותה ובשמי ,אני מודה לכולם על היחס החם והמחבק שהעמותה זוכה מכם ,במהלך כל השנה
ובפרט לקראת חגי ישראל.
חג פסח כשר ושמח.אייל 0505741230
*********************************************************************************************
כפי שפורסם ,הוקם צוות מנציגי האגש"ח ונציגי ההרחבה שיבחן שינויים בתקנון האגודה ,נאחל להם הצלחה!
..........................................................................................................................................................................
בעלי הכלבים :המדרכות באזור ההרחבה מלאות בצואת כלבים .קהילה קטנה כמו שלנו יכולה לצפות מחבריה
שיתחשבו בשכנים ולא ילכלכו את רשות הרבים .אנא אל תכריחו אותנו להפעיל את פקח המועצה שיטיל כנסות.
..............................................................................................................................................................................
לבני הנוער בחופש – רחבת האמפי בגן עדן מקדם לא נועדה להיות מגרש למדורות .אנא מצאו מקום אחר לכך.
ובכל מקום בו תהיו ,פנו לאחר הפעילות את הפסולת לפחים ואת שאריות המדורות מהשטח.
........................................................................................................................................................

גדי סימון אחראי איכות הסביבה במועצה ניקה את נקודת איסוף הקרטונים ובאותה הזדמנות הוסיף פח לקלקרים
נילונים וכדומה ,תודה לגדי! נא להקפיד להפריד ולהשליך לקרטוניה אך ורק קרטונים.

מרפאה
שעות קבלת קהל במרפאה בשבוע הקרוב:
יום ראשון -י"ג ניסן: 9/4 ,
 08:00 - 11:00ד"ר פולב (רופאה מחליפה)
יום שני ,ערב חג הפסח י"ד ניסן: 10/4 ,
 08:00 - 09:00בדיקות דם
 09:00 - 10:00אחות בלבד
 09:00 - 11:00אחות
יום חמישי -י"ז ניסן : 13/4
 08:00 - 10:00אחות (שעות קבלה לרופא יתפרסמו בהמשך השבוע) לתשומת לבכם ,במהלך החג לא ילקחו
בדיקות מעבדה .בדיקות דם יבוצעו כרגיל בתאריך .23/4

הודעות
משרה  :1דרוש/ה מנהל/ת למרכז המבקרים של מפעל כד :דרוש ניסיון בהדרכה ניסיון בתחום התיירות,
ניסיון ניהולי ,זמינות למשרה מלאה  6ימים בשבוע ,יכולת הגעה עצמאית לבני דרום.
לפרטים נא ליצור קשר עם הדס מנהלת משאבי אנוש מייל  hadas@kad.co.ilאו בטלפון .072-3367830
משרה  : 2דרוש/ה עובד/ת לתגבור במרכז המבקרים של מפעל כד בחול המועד פסח.
לפרטים נא ליצור קשר עם הדס מנהלת משאבי אנוש מייל  hadas@kad.co.ilאו בטלפון .072-3367830
בתודה ,הדס בארי
לכל שאלה אני זמינה בטלפון 058-4647884

כל מוצרי סדרת "פותחים שולחן" ב 7.50-ש"ח בלבד!
מלפפונים ביתיים במלח ,בשום ובשמיר ,פרוסות מלפפונים בחומץ מתוק פיקנטי ,מיני מלפפונים פיקנטיים במלח,
רטטוי ,ממרח חציל ים תיכוני ,קרם חציל ופלפל קלוי ,חרוזי זיתים מתובלים ,צימוקי זיתים ,זיתים סוריים
מבוקעים ,זיתי קלמטה ,זיתים ענקיים מבוקעים ,עגבניות שרי מוחמצות ,סחוג עדני ,ממרח לימון כבוש טוניסאי,
ממרח פלפלים קלויים ,טאפנד זיתים ירוקים ,ועוד...
וגם :נשארו עוד צנצנות  140גרם של ממרח זיתים וממרח עגבניות ב 5.00-ש"ח בלבד!
וכרגיל  -שמני זית ממגוון זנים ומארזי שי לפסח.
חג שמח כשר וגם טעים.
כל המוצרים במרכז המבקרים כשרים לפסח!!!
************************************************************************************************
יום השואה "הסיפור של דוגו"  -עם דוגו (דוד לייטנר) ובתו זהבה קור .שעת סיפור לילדי ה' ומעלה.
אי"ה ביום שלישי ,כ"ט בניסן תשע"ז (  ,)25/4/17בשעה  17:00בבית גמליאל.
מפגש עם דמותו של הנער הצעיר מהונגריה ששרד והיה ממקימי מושב ניר גלים .סיפורו של דוגו יחשוף את
הילדים לסיפור שואת יהודי הונגריה ,מבעד לעיניו של נער צעיר .כניסה₪ 10 :
"אח שלי גיבור"  -אי"ה ביום חמישי ,א' באייר ( ,)27/4/17בשעה  20:45בקבוצת יבנה-
סרט על :צעירים ישראלים בעלי תסמונת דאון יוצאים עם אחיהם לטיול תרמילאים בצפון הודו .כל אחד מזוגות
האחים נושא עימו מהבית קונפליקט לא פתור .המסע המאתגר מציף זכרונות ילדות ,חושף את הקשיים אבל גם
את רגעי הקסם שמביא איתו אח מיוחד לתא המשפחתי .על רקע נופי ההימלאיה ,בליווי מוזיקה מקורית של
אהוד בנאי ,מסע אל ארץ רחוקה הופך למסע אל תוך הלב .מסע של התקרבות והשלמה .כרטיס כניסה₪ 20 :
************************************************************************************************"
כי במותם ציוו לנו את החיים "-
ערב שירי זיכרון ושירי לוחמים -אי"ה ביום ראשון ,ד' באייר תשע"ז ( ,)1/5/17בשעה  21:15באולם בקבוצת יבנה.
דברים לזכרם  -מר משה ליבר – יו"ר מ.א .חבל יבנה ויו"ר המתנ"ס.
שירי זכרון ולוחמים עם שולה חן ואבי קורן.
כניסה חופשית!
ציבור מוזמן!
********************************************************************************************
המשבר כמבשר -הופעתן של רוחמה בן יוסף עם מאיה אוחנה מורנו ,אלמנתו של סא"ל עמנואל מורנו הי"ד שנפל
במלחמת לבנון השנייה ,בסיפורה האישי ,במופע משותף עם רוחמה בן יוסף.
מופע נוגע ללב על הבחירה בחיים ,חיבור של כאב ,אמונה ושמחה
אי"ה ביום ראשון ,י"א באייר ( ,)7/5/17בשעה  21:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון המופע לנשים בלבד.
דמי כניסה 30 :ש"ח
לא תתאפשר כניסת תינוקות למופע.
================================================================
מרוץ חבל יבנה ה 3-לזכר הנופלים יתקיים אי"ה ביום ראשון ,י"ח באייר ( ,)14/5/17בשעות אחר הצהרים.
התכנסות גבעת וושינגטון בין השעות  15:30עד .19:00

פרטים יפורסמו בהמשך באתר האינטרנט.

=================================================================
"מקום ,זהות ושייכות מבעד לעדשה" -קורס צילום קהילתי  /חברתי מטרת הקורס – חיזוק הקשר בין הצלם
לקהילה ,למרחב האנושי והעירוני.
אי"ה נפתח קורס לצילום קהילתי בחבל יבנה .הקורס מיועד לחובבי ואוהבי צילום.
הקורס כולל  6מפגשים ,משך כל שיעור – שלוש שעות ,מדריך הקורס :הצלם אלון קירה,
פתיחת קורס :י"א באייר ( ,)7/5/17עלות למשתתף.₪ 200 :

נר זיכרון

סנדר כץ ז"ל  -י"ז ניסן תשמ"ז

