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ב"ה כ"ה' אב תשע"ז

ראה
"פתח תפתח את ידך לו".
כך מתארת ומצווה אותנו התורה במצוות הצדקה" -כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה'
אלקיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון .כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די
מחסרו אשר יחסר לו" .הציווי הכפול-פתח תפתח פורש ע"י רש"י"-אפילו כמה פעמים".
אולם יש שהסבירו ברוח הפסוק" -כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון ".מצד אחד העני מבקש ואנחנו נותנים
ויש מצב בו על האדם לחפש את העני כדי לתת לו.
לאורך השנה אנו ניפגשים עם אנשים המבקשים ובעיקר בימי פורים אנחנו מחפשים כדי לתת מתנות לאביונים.
אולם הדברים לא מכוונים רק לעני במובן הפשוט של הדבר ,אדם המבקש כסף .כל חסרון או העדר שיש אצל
הזולת ואני יכל לעזור ולמלא את חסרונו כלול בפסוק זה.
משפט אחד של רבי יהושע במדרש מאיר את כל הסוגיא באור אחר" -תני ר' יהושע ,יותר ממה שבעל הבית עושה
עם העני ,העני עושה עם בעל הבית".
האדם העני ,החסר ,הזקוק לעזרה כל שהיא-גורם לנו לסוג של רחמים .מלמדנו רבי יהושע שניתן לראות זאת
באור אחר לגמרי .איזה כוחות ,אילו תכונות ,אילו מידות מפעיל אותו "עני" כאשר אני פוגש אותו .על כמה סוגי
עצלות ,אנוכיות ועוד ,עלי להתגבר כאשר אני פוגש באותו אדם חסר במה שלי יש ,בין בכסף ,בין בעצה ובין בכל
עזרה אחרת.
לאור זאת -כאשר התורה כופלת את הציווי ופונה אלינו בשני המצבים ,היא אומרת לנו ,ללכת ולחפש מציאויות
כאלה "וידיה שלחה לאביון" כדי לעורר ,כדי לא להשאר מקורבל בתוך עצמי.
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 -

נשים ונערות קוראות תהילים השבת ,שבת מברכים חודש אלול ,בשעה  17:30בבית מרים ומוסה שאול.

לימוד הורים וילדים –  17:30בבית הכנסת

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי החול בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,19:09ערבית 19:39
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סליחות לבני עדות המזרח יתקיימו מיום חמישי בשעה .5:30
מנייני הבוקר נשארים בשעות הקבועות .המניין הראשון יתקיים באולם המרכזי ואילו הסליחות יתקיימו בבית המדרש.
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בשעה טובה ומוצלחת ,השבת פרשת ראה ,נכניס את בננו בבריתו של אברהם אבינו  .הברית תתקיים בבית
הכנסת המרכזי לאחר שתסתיים התפילה בשני המניינים .הקהילה כולה מוזמנת לקידוש שייערך במועדון לחבר.
לאחר הקידוש יתקיים שיעורו הקבוע של הרב בבית הכנסת.
בואו בשמחה משפחת סיני

כניסת השבת18:59 :

יציאת השבת19:59 :

הודעות ועדת דת
 )1לרגל שבת שבע ברכות של משפחת אחיפז בשעטו"מ ,מתארח בקהילה אבי החתן הרב הלל רוטקוף ,ראש
ישיבת "בני נצרים" .הרב יימסור שיעור בשבת אחה"צ בשעה  .17:15לאחר השיעור תתקיים תפילת מנחה ב
 18:00ולאחריה סעודה שלישית קהילתית .השיעור יינתן בבית המדרש .הציבור מוזמן.
 )2מקומות ישיבה בעזרת נשים במניין האשכנזי – לקראת ארגון מקומות הישיבה בעזרת הנשים לקראת
תפילות ראש השנה ויום כיפור וכמובן למהלך השנה ,החלטנו השנה לחזור למתכונת הישנה בה הישיבה
בעזרת הנשים תתבצע באופן חופשי ללא סימון מתוך הידיעה כי אין מחסור במקומות ישיבה .נשים
המעוניינות לשריין לעצמם מקומות ספציפיים  ,מתבקשות לעשות זאת בכתב ולהניח את הבקשה בתיבת
הדואר של "מנהלת הקהילה" טסה אומן בתאי הדואר הפנימים במשרד .את הבקשה יש להגיש עד י' באלול
.1/9/2017

איחולים מכל הלב
למשפ' רוזן להולדת הנכדה בתם של גיל וליטל

למשפ' אחיפז לנישאי זוהר עם ברוך רוטקוף

לטלי ודודי סיני להולדת הבן

למשפ' באום דידי וסמדר דרך צלחה
למשה בכר לעוז צעירי ועליזה צעירי להולדת הנכדה

מועצה איזורית חבל יבנה
תרגיל היערכות לחרום במועצה
בשבוע שעבר התקיים במועצה אימון רב מערכתי של גופי החרום ומחלקות המועצה ,בתרחיש קריסת מבנה ואירוע
רב נפגעים.
בתרגיל ,שנערך בהובלתם של ראש המועצה משה ליבר וראש מחלקת ביטחון וחירום שלמה לחר ,השתתפו מפקד
המחוז של פיקוד העורף אל"מ רמטין סבטי ,ראשי מחלקות המועצה וכן קצינים בכירים מהמשמר הלאומי של צבא
ארה"ב ,שהגיעו לצפות בתרגיל.
בשטח ליד המועצה הוקם מראש על ידי פיקוד העורף מתקן שדימה אתר הרס ,ובמסגרת התרגיל חברו בשטח יחידת
החילוץ של המועצה ,יחידת החילוץ של מועצה אזורית גדרות ,גדוד החילוץ של פיקוד העורף ,צוות איחוד הצלה
חבל יבנה ,מש"ק המועצה ,צח"י קבוצת יבנה ומטה החרום המועצתי.
התרגיל כלל תרגול מכלול מודיעין אוכלוסייה של המועצה וחילוץ באתר הרס ,לרבות חילוץ נפגעים וטיפול בפצועים
בשטח ,טיפול במשפחות של נפגעים ובנית תמונה על מספר הנפגעים ,הנעדרים וזהותם ,העברת מסרים לתושבים
ולהפעלת המערכות בצורה אופטימלית ועוד.
ראש המועצה משה ליבר" :לתרגיל ולאימון שקיימנו חשיבות גדולה על מנת להבטיח שבמצב חירום נהיה מוכנים
וערוכים בצורה המיטבית ביותר על מנת להעניק מענה מהיר ומקצועי לתושבים .אני מודה לכל הגופים ,מחלקות
המועצה ויחידות החירום השונות שלקחו חלק בתרגיל ותרמו להצלחתו".

קהילה
במלאות עשרים שנה לפטירתו של יקירנו רפי רתם ז"ל נקיים אזכרה לזכרו ביום שישי ג' אלול ()25.08.17

נפגש בבית הקברות בשעה  .10:00לאחר האזכרה נתכנס במועדון לחבר ללמוד משניות ושעור שיינתן ע"י חגי עמיצור.

חנה רתם והמשפחה

היכונו היכונו בעוד  10ימים האירוע של הקיץ
"סוגרים קיץ במסיבת בריכה" עם להקת ע"ש
לילה
שירה בציבור ,דוכני אוכל ,והרבה בירה .הערב
יתקיים אי"ה ביום שלישי  29/08/17שעה 20:30

בשבת נחגוג סעודה שלישית ,לאחר תפילת מנחה,
ברחבת הסניף לכבודן של המשפחות החדשות ,ילדי
עולי א' ומסיימי י"ב .הציבור מוזמן!

כל הציבור מגיל צבא ומעלה מוזמן .מחכים
לכולם !
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
נשמח למתנדבים שיעזרו בהקמה ,פירוק ואפיית
עוגות /קינוחים( אפשר חלבי) -לעדכן את טל
ישראלי או מוריה צפריר .מחכים לכולם

קהילת בני דרום היקרה,
תודה רבה על שנים טובות ונפלאות .תודה על החיוך הרחב כשעוברים ברחוב ,על ההתעניינות לשלומנו ,על
השתתפות באירועים שמחים ועצובים ,על עזרה בכל דבר ועל דברים נוספים קטנים כגדולים שעשיתם למעננו.
ננצל הזדמנות זו כדי להגיד תודה רבה ללירון דביר על ארגון הארוחות לכבוד הולדתו של נעם ולמשפחות שהכינו
את הארוחות הטעימות והעשירות וכן לכל מי שפינק במטעמים אחרים ובא לברכנו.
אוהבים ! דידי ,סמדר ,אלעד ,נטע ונעם באום.
מזמינים אתכם לבקר אותנו בסנסנה..

רפי רתם ז"ל  -כ"ט אב תשנ"ז

נר זיכרון

סימה בכר ז"ל  -ג' אלול תשמ"א

