15/06/2017

ב"ה כ"א סיון תשע"ז

שלח לך
"במדבר הזה יפלו פיגרכם...כי תבואו אל הארץ"-
מיד אחרי סיום סיפור חטא המרגלים,באופן פשוט ושגרתי ,פותחת התורה בסוגיית הנסכים שבאים עם הקרבן.
(א) וַ י ְַדבר ה' אֶ ל־מֹ ֶשה לאמֹֹֽ ר:
(ב) ַדבר אֶ ל־בְ ני י ְִש ָראל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ להֶ ם כִ י ָת ֹבאּו אֶ ל־אֶ ֶרץ מו ְֹשבֹתיכֶם אֲ ֶשר אֲ נִ י נֹ תן ָל ֹֽ ֶכם:
יתם ִא ֶשה ֹֽ ַלה' ֹעלָה אוֹ־זֶבַ ח לְ פַ לא־נֶדֶ ר א ֹו בִ נְ ָדבָ ה א ֹו בְ מֹ עֲ דיכֶם לַעֲ שֹת ריחַ נִ יחֹחַ ֹֽ ַלה' ִמן־הַ בָ ָקר א ֹו ִמן־הַ ֹֹֽצאן:
(ג) וַ עֲ ִש ֶ
הניגודיות הקיצונית בין שני הנושאים מעוררת חשיבה .זה עתה התרחקה מאתנו הכניסה לארץ בארבעים שנה,
למרות שהיתה קרובה אלינו מהלך כמה ימים .וכאילו לזרות מלח על הפצעים ,פותחת התורה במילים
"כי תבואו אל הארץ" .וכאילו לא מספיקה מצוה זו ,מיד בהמשך תלמד אותנו התורה את מצות הפרשת חלה
ותפתח במילים " ....בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה" .לא רק "כי תבואו" אלא "בבואכם".
הרמב"ן רואה בפסוקים אלה נחמה לדור הבנים" -ואולי היה זה עתה ,לנחמם ולהבטיחם ,כי היו נואשים לאמר,
מי יודע מה יהיה לאורך ימים לסוף ארבעים שנה ,ואם יחטאו גם הבנים ,ולכן ראה הקדוש ברוך הוא לנחמם ,כי
בצוותו אותם במצות הארץ הבטיחם שגלוי לפניו שיבאו ויירשו אותה."...
איך שרק נביט על פרשיה זו ,ברור שפרשת הנסכים והחלה ,מבחינת תכנם ,אין זה מקומם .מקומם הטבעי הוא
בחומש ויקרא סביב נושא הקרבנות.
פרשיות אלה נמצאות כאן באופן יזום בעקבות סיפור המרגלים .ועצם המיקום מבקש לומר לנו ,לכל הדורות,
שסוגיית ההתיישבות בארץ תתרחק מאיתנו לא פעם ,כפי שחווינו בהסטוריה שלנו.
אך ההתרחקות הינה זמנית ושיבתנו אליה בשלב כזה או אחר -מובטח ומוטמע בתוכנו.
וגם הפעם ,סיפור המרגלים והשיבה לארץ אינם נחלת תקופת המדבר ,אלא מציאות הווית לאורך כל שנות
קיומנו.
שבת שלום ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:30 -
השבת ,שבת מברכים חודש תמוז ,נשים ונערות קוראות תהילים במועדון לחבר בשעה .17:30
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה . 21:15
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי החול בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,19:44ערבית 20:12

כניסת השבת19:26 :

יציאת השבת20:32 :

בני עקיבא ונוער
הורים וחניכים יקרים ,ה' עמכם!
לו"ז לשבת פרשת שלח:
פעולת ערב שבת לנוער בשעה  22:00עם יאיר דביר.
מפקד מדריכים בשעה ,15:00
מפקד חניכים בשעה .15:30
מערכת הסבסודים של בני עקיבא כבר נפתחה .ניתן לשלוח טופס לקבלת סבסוד עד ה .1.7הגשת הבקשות
רלוונטית למי שהגיש עד סוף שנה שעברה או לא הגיש בכלל .מי שהגיש בטו בשבט השנה לא צריך להגיש עכשיו
שוב אלא לפני טו בשבט שנה הבאה .לא יהיו חריגים בהגשת בקשות ,כשהמערכת סגורה היא סגורה!! אנא הגישו
בזמן.
יום פתיחת הקיץ של בני עקיבא יתקיים ביום ראשון ,ח' תמוז  2/7בסופרלנד .מחיר לחניך כולל הסעה הוא 100
ש"ח .חניכים שהתרימו פנקס שלם בהתרמות יזוכו ב 50-ש"ח סבסוד .סיום ההרשמה ליום פתיחת הקיץ מסתיים
ביום שלישי ,כ"ו סיוון ב .20.6-מהרו להירשם
שבת שלום! עדן הקומונרית

איחולים מכל הלב
לארנפלד יוסי ואביבה רזיאל להולדת הנכדה,
בת לרעות ומשה גז.

למשפחת מור יערה ואייל להולדת הבן,
נכדם של מור אלי ושרה,
נינם של פרסי שמואל ונילי.

קהילה
לכל התושבים שלום,
בשדה ליד החממות והלול יש שדה אבטיחים של מטפח זנים .בשדה מגדלים זנים שונים ,וכל זן ביחידות בודדות.
יש איסור חמור על כניסה לשטח! קטיף אפילו של אבטיח בודד גורם לנזק גדול למגדל.
נא ליידע גם את הילדים על כך.

מועדון ותיקים
יום שני -8:15 :התעמלות נשים -8:45 ,התעמלות גברים -10:15 ,שיחה עם זהבה ,ארוחה קלה ויצירה.
יום רביעי -8:15 :התעמלות נשים וגברים ,ארוחה קלה ויצירה.
נא להירשם אצל עופרה במתנ"ס 08-8622120
 7:00-19:00טיול העמותה לכרמל.
רשמו ביומנים:
יום ראשון ,25.6 :בשעה  ,18.00נארח את סבי זכריה להרצאה על חייו של חיים ויצמן .כלל הציבור מוזמן.
יום שני ,26.6 :בשעה  ,9.15נארח את משה ליבר שיספר לנו על הנעשה במועצה.
יום רביעי ,5.7 :בשעה  ,8.30נצא לסיור בהר הרצל ,בכנסת ,נאכל במזנון הכנסת ארוחה חמה ,ונפגוש את השרה
כל הקודם זוכה.
לשוויון חברתי גילה גמליאל .שעת חזרה משוערת  .16.00נא להירשם אצל לואיז.
בואו בשמחה ,צוות המועדון.

הודעות
בהמשך לשיתוף הפעולה עם המועצה הציונית ,הפעם בתוכנית  :סיור לירושלים .מתי? ביום רביעי ,5/7/17
 9:30סיור מודרך במוזיאון בהר הרצל,
 8:30יציאה מבני דרום באוטובוס,
 13:00סיור מודרך בכנסת,
 12:15ארוחת צהרים במזנון הכנסת,
 14:00פגישה עם השרה לשיווין חברתי גילה גמליאל 15:00 ,יציאה חזרה הביתה.
עלות למשתתף  70ש״ח.
מספר המקומות מוגבל נא להזדרז ולהירשם ! הטיול בשיתוף וסיוע של מרכז המבקרים בכנסת .
נא להירשם אצל לואיז לוי 03073178
קיץ רטוב  -הפנינג מים לכל המשפחה  -אי"ה ביום שני ,ט' בתמוז ( ,)3/7/17בשעה  17:00במושב בן זכאי.
עלות כניסה לילד ₪ 20 :כרטיס משפחתי ₪ 50 :
================================================================
לילות ירוקים בשיתוף איגוד ערים אשדוד -חבל יבנה ב-י' באב – י"א באב ( )2-3/8/17פרטים בהמשך.
"שירים מבית אבא"  -ערב זמר  -עם סי היימן  -אי"ה ביום שני ,ט"ו באב ( ,)7/8/17בשעה  21:00בקבוצת יבנה.
לאזרח הוותיק₪ 10 :
כרטיס כניסה ₪ 20
סיום קיץ לכל המשפחה  -אי"ה ביום שלישי ,ז' באלול ( ,)29/8/17בשעה  17:00הפנינג "חוגגים",
בשעה  18:30מופע לכל המשפחה .כרטיס כניסה 10 :ש"ח
===============================================================
פסטיבל קיץ בחבל יבנה  -אי"ה ביום שלישי עד חמישי ,י' -י"ב בתמוז (,)4-7/7/17
אירועי קולנוע ,מוסיקה ותאטרון מהבוקר עד הלילה.
אי"ה ביום שלישי ,י' בתמוז ( ,)4/7/17בבני דרום "קום והתעלף בארץ"  -עם עופר כץ ויהורם טהר לב,
עם המקהלה המקומית של בית גמליאל ועם חבורת הזמר של יאיר שרגאי.
כרטיס כניסה₪ 10 :
בשעה  21:00במועדון בבני דרום.
===============================================================
אי"ה ביום רביעי ,י"א בתמוז ( ,)5/7/17בשעה  - 21:00מופע מרכזי בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון
עם :קובי אפללו.
כרטיס כניסה  ₪ 10בהרשמה מוקדמת במזכירות המתנ"ס.
==============================================================
אי"ה ביום חמישי ,י"ב בתמוז (" ,)6/7/17פתאומיות לעד"  -מופע משירי נתן אלתרמן עם בי"ס "מזמור",
בשעה  ,21:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון .מחיר כרטיס₪ 10 :

עשר שנים לפטירתו של אשר לנגרמן ז"ל

ביום חמישי ,כ"ח סיון ( ,)22/6/17בשעה  18:00נפגש בבית העלמין.
בשעה  ,19:00יתקיים שעור לזכרו מפי הרב דוד סתו ולמוד משניות לעילוי נשמתו.
לאחר מכן ,במועדון לחבר יוקרן סרט קצר  -נקודות ראשונות של אשר בארץ.
משפחות לנגרמן וקרה

נר זיכרון

נעה סרלואי ז"ל  -כ"ג סיוון תש"ס
אשר לנגרמן ז"ל  -כ"ט סיון תשס"ז

