20/04/2017

ב"ה ה' כ"ד ניסן תשע"ז

שמיני
"שלא יפול לשכחה" -ר' נחמן :
שוב מגיע יום הזכרון לשואה ,שוב נשמע את עדויותיהם של הניצולים ,שוב נעמוד בצפירה בשעת בקר ושוב
ניזכור וניזכר.
ר' נחמן ,בליקוטי מוהר"ן התייחס לנושא השכחה וכך כתב" -כִּ י ְצ ִּריכִּ ין לִּ ְשמר ְמאד אֶ ת הַ זִּ כָּרוֹןֶ ,שּלא יִּּפל לְ ִּשכְ חָּ ה,
ָאתיֶ ,שּלא י ְִּהיֶה בְ ַד ְעתוֹ ,חַ ס וְ ָּשל ֹוםֶ ,שאֵּ ין ע ֹולָּם אֶ ּלָּא
יתת הַ ּלֵּב .וְ ִּע ַקר הַ זִּ כָּרוֹן הּוא לִּ זְ כר ָּת ִּמיד עָּ לְ מָּ א ְד ֵּ
בְ ִּחינַת ִּמ ַ
אֶ חָּ ד( ...ליקוטי מוהר"ן קמא ,תורה נד).
מהו אותו עלמא דאתי  -עולם הבא ,שבדברי ר' נחמן?
נראה שניתן לקיים ימי זיכרון ,אנדרטאות וכיו"ב כדי לזכור את שהיה ,זוהי ההבנה של רוב האנשים במושג
הזיכרון.
אולם ר' נחמן תובע מאתנו שלא להשאר שם ,בעולם הזה בלבד .זהו זיכרון שאיננו נוגע לעבר אלא לעתיד -
ל עלמא דאתי .זהו זיכרון שכאשר "נופלים" ממנו לשכחה ,כדברי ר' נחמן ,האדם הופך להיות ספינה טרופה בלב ים
שכל גל ,כל משבר ,כל מקרה רע ,כל יום לא מוצלח ,כל מילה מיותרת או עלבון ,מטלטלים אותו רגשית לכעס,
לעצבות ,לעצלות ולחידלון .הזיכרון של העולם הבא לא נוגע רק למה שיקרה בסוף הדרך ,אלא גם לצורה שבה אני
מקבל ,מתייחס ומתמודד עם כל רגע ורגע שבא אלי ועלי .האם אני זוכר ומתוך כך מתמודד ומכוון את עצמי
לאמת?
יום הזיכרון לשואה ,וכן ימי זיכרון בכלל יכלים לקחת אותנו אל נחלת העבר ולהשאר שם.
אולם נראה שאנחנו נדרשים שלא להשאב לזיכרון מהסוג הזה בלבד.
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 -
שבת מברכים חודש אדר  -נשים ונערות קוראות תהילים במועדון לחבר בשעה .17:30
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני אחרי תפילת ערבית.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

זמני תפילות
השבוע  :מנחה  ,19:07ערבית .19:37
אנו מחפשים מתנדבים להעברת דבר תורה קצר או לימוד כלשהו באופן חד פעמי או ביום קבוע בין מנחה וערבית.
המעוניינים מוזמנים לפנות ליאיר קבון .0528618731
בברכה ,ועדת דת.

כניסת השבת18:52 :

יציאת השבת19:54 :

מכתב לקהילת בני דרום לקראת תפילת יום העצמאות -
לקהילת בני דרום שלום וברכה:
בשנים האחרונות התקיים שיח בנושא "נוסח תפילת יום העצמאות" .הנושא עלה עקב גידול האוכלוסייה שנוסח
הקיבוץ הדתי אינו מוכר לו ואותו ציבור מוצא את עצמו "אבוד" בתפילת יום העצמאות ,ללא חיבור לנוסח שהחזן
מתפלל .על אף זאת ,לא התבצע שום שינוי מתוך הרגישות לנושא הנ"ל אצל חלק מחברי הקהילה.
השנה החלטנו בוועדת דת בהתייעצות עם הרב וייס ,מתוך רצון לקשר את כלל הקהילה לנוסח תפילת יום
העצמאות (בעיקר בערב יום העצמאות) לשנות נוסח התפילה ,והשנה נתפלל כולנו בנוסח הכתוב בסידור "רינת
ישראל" אותו מחזיקים כל מתפללי בני דרום נשים וגברים כאחד .לאור זאת וברצון באחדות ,הישיבה במקומות
בבית הכנסת תהיה חופשית.
נושא הרגישות עדיין עומד לנגד עינינו ,ולכן בתפילת ערב יום העצמאות כן נאמר הלל בברכה (כך מקובל גם
בישיבת אור עציון ,בה מתפלל הרב דרוקמן).
בבוקר יום העצמאות התפילה תתקיים כפי שנכתב בסידור רינת ישראל ללא כל שינוי.
כמו כן ,יתקיים שיעור ע"י הרב וייס בשבת שלפני יום העצמאות בנושא "נוסח תפילת יום העצמאות" וזאת בכדי
להנגיש את הנושא לציבור.
המהלך הוא ניסיוני ,ולאחר יום ירושלים יחולק שאלון שיעסוק במגוון נושאים הקשורים לועדת דת ובעזרתו נוכל
גם לדעת מה תגובות הקהילה למהלך של תפילת יום העצמאות ולנושאים נוספים.
ברור לנו כי יש כאן שינוי ונדרשת גמישות מכל צד ,ועל כן לכל מי שיש שאלות/השגות בנושא ,מוזמן לפנות
ליאיר קבון בטלפון  052-8618731או במייל .ykawon@gmail.com
למען אחדות הקהילה ,העם והארץ ובברכת יום עצמאות שמח ועדת דת.

בני עקיבא ונוער
הורים חניכים ומדריכים ,ה' עמכם! להלן שעות פעילות בני עקיבא בשבת.
14:45מפקד מדריכים15:00 .מפקד חניכים .מנחה .פעולות .והביתה לסעודת שלישית):
שבת שלום לכולם!

איחולים מכל הלב
למשפ' ברנר לאירוסי ורד עם צבי פלדהיים

לרחל ויהודה מזרחי לארוסי דניאל עם עטרה

לשולמית שמיר להולדת הנינה,
נכדתם של מיכל וגרי צור.

למשפ' אחיפז להולדת הנינה,
נכדתם של זנד אלי ודליה.

תרבות
למסיבת יום העצמאות דרושים מתנדבים רבים לעזרה בכל התחומים :טיגון בשרים וצ'יפס ,חיתוך סלטים ,עריכה,
קישוט ,פירוק וכדומה.
בואו בהמוניכם להתנדב להצלחת הערב .הירשמו אצל :ראובן שור ,יואב לנגרמן ,נתנאל קבלן.

מרפאה
מהשבוע ה 7-במאי ,ימי נהג תורן משתנים .נסיעות נהג תורן יהיו בימי א',ג',ד' .שימו לב לשינויים!

מועצה איזורית חבל יבנה
"בואו נדבר על זה "...סדרה של  6מפגשי הורים בנושאי תקשורת במשפחה :
המפגשים מיועדים להורים למתבגרים ועוסקים במגוון נושאים הקשורים להשפעת גיל ההתבגרות על היחסים
במשפחה :תקשורת נכונה ,פתרון קונפליקטים ,דיאלוג והסכמים ,הצבת גבולות  ,השגחה הורית  ,צוות הורי.
"תפסיקי כבר לחפור"  -מה חשוב לדעת בהקשר של שלב ההתבגרות ,מאפייני הגיל ,צרכי המתבגר ,השפעות
סביבתיות ,והשינויים במערך היחסים בתוך המשפחה המשפיעים על התקשורת המשפחתית.
"הוא לא מספר לי כלום - "...על גילוי לב אצל מתבגרים ,מדוע מתבגרים לא משתפים את ההורים ,מדוע הם
משתפים .על הקשבה ,אמון ,ועל הגורמים המשפיעים על תקשורת מיטיבה במשפחה.
"כבר לפני שעתיים בקשתי ממך לסדר את החדר - "...על הצבת גבולות ונוכחות הורית בגיל ההתבגרות ,מדוע
השגחה הורית חשובה בגיל ההתבגרות ,מה בין לסמוך ו"לשחרר" ,על דיאלוג ויצירת הסכמים עם המתבגרים.
"מסר אני" ככלי לתקשורת אפקטיבית סביב גבולות.
"כשאימא אומרת לא ואבא אומר כן - "...על משמעות הצוות ההורי במשפחה ,מה קורה כשלא מסכימים על
מטרות חינוכיות ,איך יוצרים שיתוף פעולה הורי ,ומה קורה כשסגנונות הורות שונים מאד בין ההורים.
"נמאס לי לריב אתך כל הזמן - "...על קונפליקטים בגיל ההתבגרות ,על מה "חשוב לריב" ועל מה ניתן להוריד
מסכים ..איך "לריב נכון" במשפחה .מודל אפר"ת ככלי לתקשורת מיטיבה.
"ארגז כלים" לשיחה עם המתבגר לפני בילויים ,מה אומרים לפני יציאה לבילוי ,האם אזהרות ועמדות הוריות
חשובות? איך מגיבים במצבי סיכון של המתבגר .על תקשורת פתוחה במשפחה במצבים מורכבים.
על המנחה :אילת שחר-דייטש ( - )M.Aמרצה בתחום הורות ומשפחה .דוקטורנטית באונ' בן גוריון
בעבודה סוציאלית ,מטפלת משפחתית ומנחת הורים מוסמכת ,מרצה בתחום הורות ומשפחה ,מדריכת
מנחי הורים ועוסקת שנים רבות בתחום פיתוח תוכניות קהילתיות למניעה של שימוש בסמים
ובאלכוהול להורים ובני נוער.
המפגשים יתקיימו בימי :ראשון שעה 20:00 :מיקום :מועצה אזורית חבל יבנה
תאריך התחלה 7.5.17 :מפגשים נוספים בתאריכים11/6 , 4/6 , 28/5 , 21/5 , 15/5 :
מחיר מסובסד ₪ 200 :למשתתף עבור כל הסדרה (  ₪ 300לזוג).

לפרטים והרשמה  -קרן אופיר-פולק עו"ס קהילה וחירום 08-8622104 / 054-4550887

קהילה

בשעה טובה! מונתה ועדת ביטחון לצידו של אחראי הביטחון יהודה מזרחי ,לטיפול והחלטות בנושאי הביטחון
השוטפים .חברי הוועדה :רם בן דוד ,מקסים בוזגלו ,אילן שם טוב ,אייל מור ,סידני פריש ואפרת מיכלסון.
נאחל להם עבודה מועילה ושלא נזדקק להם.

****************************************************************************************************************

ביום שלישי נקיים אסיפת חברים ,סדר יום חולק בתאים.

מועדון ותיקים
מוצ"ש " - 21:00זיכרון בסלון" אצל משפ' רוזן.
יום שני  - 8:15התעמלות נשים - 8:45 ,התעמלות גברים :10.00 ,שיחה עם זהבה ,יצירה.
יום רביעי  - 8:15התעמלות - 9:00 ,צביעת תבליעי חמר עם יעל ,ארוחה קלה יצירה.
 -19:30הרצאה של ד"ר שבי יחיאל" -האיסלם הוא הפתרון"  -דרכן של תנועות אסלאם הקיצוני".
יום חמישי " -20:30אח שלי גיבור" סרט בק .יבנה .הרשמה לנסיעה על הלוח המודעות.
תזכורת :נפתחה הרשמה לקורס צילום במועצה 6 ,מפגשים.₪ 200 ,
מספר טלפון לרשמה .08-8622101
מ  ,8/5יום שני ,בשעה .18.00
בואו בשמחה צוות המועדון.

הודעות
הרצאה שלישית במסגרת המועצה לציונות
ביום רביעי ,ל' ניסן ,26.4 ,בשעה  ,19.30במועדון לחבר נארח :את דר' שבי יחיאל בהרצאה
"האיסלאם הוא הפתרון "  -דרכן של תנועות האיסלאם הקיצוני.
כלל הציבור מוזמן ,בואו בשמחה!
================================================================

מנחם האופטיקאי יגיע ביום חמישי  27/04/17הרשמה על לוח המודעות
================================================================
עצרת לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה :ביום ראשון הקרוב ,כ”ז בניסן  23/4תתקיים עצרת מטעם בית העדות.
-18:15תכנית מקדימה בשני מוקדים :סרט' -המסע של פאני'/הרצאתו של איתמר לוין'-טעויות נפוצות על השואה"
 20:00עצרת זיכרון והתייחדות בסימן ל'מען יידעו דור אחרון'  -העברת לפיד הזיכרון לדורות הבאים.
במעמד שר השיכון ,ח"כ יואב גלנט וראש המועצה האזורית חבל יבנה מר משה ליבר.
הנחיה :זהבה קור.
שירה :דניאל סלומון ,מקהלת מרו"ם אשדוד.
=================================================================
יום השואה" -הסיפור של דוגו" עם דוגו (דוד לייטנר) ובתו זהבה קור .שעת סיפור לילדי ג' ומעלה,
אי"ה ביום שלישי ,כ"ט בניסן תשע"ז (  ,)25/4/17בשעה  17:00בניר גלים.
מפגש עם דמותו של הנער הצעיר מהונגריה ששרד והיה ממקימי מושב ניר גלים .סיפורו של דוגו יחשוף את
כניסה 10 :ש"ח
הילדים לסיפור שואת יהודי הונגריה ,מבעד לעיניו של נער צעיר.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"אחי שלי גיבור" -אי"ה ביום חמישי ,א' באייר ( ,)27/4/17בשעה  20:45בקבוצת יבנה-
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 :ש"ח
==============================================================
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!
הציבור מוזמן!
מומלץ להתחיל להירשם ,האולם מתמלא מתושבי חוץ...
"כי במותם ציוו לנו את החיים ".
================================================================
המשבר כמבשר  -הופעתן של רוחמה בן יוסף עם מאיה אוחנה מורנו" -המשבר כמבשר".
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 שני ,י"ב באייר ( ,)8/5/17בשעה  21:00בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
דמי כניסה₪ 30 :
לא תתאפשר כניסת תינוקות למופע.
המופע לנשים בלבד.
================================================================
מרוץ חבל יבנה ה 3-לזכר הנופלים ,אי"ה ביום ראשון ,י"ח באייר ( ,)14/5/17בין השעות  16:00עד .19:30
התכנסות גבעת וושינגטון .מצורף הקישור לאתרhttp://h-yavne.sportweb.co.il:

