09/03/2017

ב"ה י"א אדר תשע"ז

תצוה (זכור)
מבחן האמונה בפורים.
חכמינו קשרו את ימי הפורים למתן תורה בדרשתם הידועה על מעמד הר סיני"-ו יתיצבו בתחתית ההר ,מלמד
שכפה עליהם הר כגיגית" .כלומר מעמד הר סיני היה בגדר של כפיה " -אם מקבלים אתם את התורה-מוטב
ואם לאו ,פה תהא קבורתכם".
ואילו על ימי הפורים לימדונו חכמינו "הדור קבלוה (את התורה) בימי אחשוורוש" .וקבלה זו היתה מרצון.
דרשות מאד תמוהות ועל פניו הפוכות מההגיון .הרי מעמד הר סיני היה עם קולות וברקים ,ענן כבד וכו'-מדוע
היה צריך לכפות ,הרי המעמד היה כה מרומם וברור שעם ישראל בחר בקבלת התורה ,למה לומר שכפה עליהם?
אולם נראה שכגודל המעמד ,גודל הכפייה .לעמוד מול ההר הבוער באש ,לשמוע את הקולות והברקים וכו'  -לא
היתה כלל אפשרות שלא לקבל .המעמד לא איפשר מחשבה אחרת.
לעומת ימי הפורים ,שכדי להאמין צריך היה לקבל החלטה פנימית ,האם האירועים האנושיים הסובבים את סיפור
המגילה ,אכן הינם מהלך אלוקי או אנושי ,שכן אירועי המגילה ניתנים להסבר בקלות שהינם מהלך מבריק של
אסתר ומרדכי .אין כל הכרח לומר שזה מהלך אלוקי.
דוו קא בפורים איפשרה המציאות את יכולת הבחירה .ולכן "הדור קבלוה בימי אחשוורוש" ,בימי פורים קבלנו
החלטה המפרשת את המגילה כמהלך אלוקי הנפעל ע"י בני אדם מיוחדים כאסתר ומרדכי.
הלכות הקשורות לפורים-
פרשת זכור -מצוה מן התורה לזכור מעשה עמלק ,ובזכירה של פעם בשנה בקריאת התורה יוצא ידי חובה.
אם לא שמע יכול לצאת ידי חובה כאשר תגיע פרשת "כי תצא" ואז יבקש מבעל הקורא שיכוון להוציאו ידי חובה.
מעיקר הדין נשים פטורות ממצוה זו כיוון שאינן מצוות להילחם .אולם נשים רבות נהגו להקפיד לשמוע.
מחצית השקל -נוהגים לתת בתענית אסתר עד קריאת המגילה אולם ניתן כמובן להקדים ובדיעבד ניתן לתת
בכל חודש אדר .יש שנהגו לתת  3חצאי שקלים עבור כל אחד מבני הבית ,ויש שנהגו לתת  10גרם כסף השווה
לכ ₪ 43-לכל אחד מבני הבית .בבית הכנסת ישנם  3מטבעות ,יש להרימם ולומר " -זכר למחצית השקל" ולתרום.
ניתן לתת ל"חסדי עירית" ,אולם יש לציין שהכסף הינו למחצית השקל כך שניתן יהיה להשתמש בו לאורך השנה.
פורים שחל במוצ"ש -לא ניתן להכין כל דבר בשבת למוצ"ש ,כמו-התחפשות ,הכנת המגילה וכיו"ב .לכן-אנו
מאחרים את תפילת ערבית בבית הכנסת .בזמן צאת שבת יאמר כל אחד"-ברוך המבדיל בין קדש לחול" ,ומאז ניתן
להתארגן לפורים .אין להבדיל ולאכל לפני ערבית והמגילה.
הספרדים נהגו לברך את ברכת "מאורי האש" לפני קריאת המגילה כיון שנהנים מהאור באופן משמעותי.
לאחר קריאת המגילה ,תבדיל כל משפחה בביתה.
קריאת המגילה -מצותה בערב ובעיקר בבקר .למי שאין מגילה כשרה ראוי לקרא מתוך תנ"ך שלם.
אין להפסיק בדיבור מהברכה הראשונה ועד תום הברכה האחרונה "-הרב את ריבנו".
מי שלא שמע כמה מילים יכול להשלימם מהתנ"ך שבידו.
ברכת "שהחיינו" נאמרת בערב ובבקר למנהג אשכנז .בבוקר יכוון על מצוות היום -מתנות לאביונים וכו'.
הקורא ביחידות גם ממגילה כשרה יברך רק את הברכות שלפני .אם יש  10נשים ,או עשרה גברים ,יברכו את
ברכת "הרב את ריבנו".
מתנות לאביונים -המצוה הינה לתת ביום עצמו .יש לתת מנה לכל אביון ולשני אביונים לפחות.
מי שלא מצא למי לתת בפורים ,יניח הסכום בצד ויתן ברגע שיוכל .שוויה של כל מנה הינו כ.₪ 15-20-
גם כאן ניתן לתת ל"חסדי עירית" ,ושוב יש לציין שהכסף הנ"ל הינו לאביונים על מנת שיינתן ביום פורים.
משלוח מנות -יש לתיתו ביום פורים .מעיקר הדין מטרת המשלוח הינה לתת מיני מאכל מבושלים .אולם ניתן
כמובן לתת מיני מתיקה וכיו"ב ,אך לא דברי ביגוד ,כלים וכדו'.
אין לשלוח לאבל בתוך החדש או בתוך השנה ,אך ניתן לשלוח למשפחתו .האבל עצמו חייב במשלוח של  2מנות
לפחות לאדם אחד.
סעודת פורים -הינה אחת ממצוות היום ויש להתחילה לאחר חצות היום ולאחר שהתפלל מנחה.
אם סיים סעודתו לאחר צאת הכוכבים עדין אומר "על הניסים" בברכת המזון כיוון שהתחיל מבעוד יום.
פרזים ומוקפים -הנוסע למקום החוגג את פורים ב-טו' ,הזמן הקובע הוא-עלות השחר ( 4:30לערך).
אדם מבני דרום שנמצא ב-טו' באדר ,יום שני ,בזמן עלות השחר בירושלים -מתחייב בכל דיני פורים בירושלים,
אף אם כבר קיים את מצוות החג ב-יד' ,וכן להפך.
שבת שלום ופורים שמח על כולנו ,הרב שלמה.

כניסת השבת17:23 :

יציאת השבת18:23 :

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' 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  19:15אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד – לא מתקיים השבוע.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

זמני תפילות
ערב פורים – מוצ"ש פרשת תצווה
צאת שבת  -18:23יש לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ואז להתארגן לקראת קריאת המגילה.
קריאת מגילה וערבית מנין אשכנזי/מניין ספרדי ,18:45
קריאת מגילה שקטה במועדון לחבר ,18:45 -
קריאת מגילה לנשים בבית המדרש – ,21:00
קריאת מגילה נשים לנשים במועדון לחבר– .20:30
פורים -יום ראשון
שחרית מנין א'  ,5.45 -מנין ב' – ,7:30
מנין מקביל ספרדי בביהמ"ד – ,7:15
קריאות מגילה נוספות לנשים בביהמ"ד ובמועדון לחבר נשים לנשים – .9:00
מנחה מנין א' –  ,13:00מנין ב' – .17:40
זכר למחצית השקל – תתאפשר תרומה בביה"כ במזומן בלבד.
בברכת פורים שמח  -הגבאים.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
ביום ראשון (פורים) -לא יתקיים חוג תנ"כ עם חנה לבל.
כמו כן ,גם ביום ראשון שלאחריו ,בתאריך .19/3/17

בני עקיבא ונוער
הורים וחניכים יקרים ,ה' עמכם! להלן מספר הודעות חשובות לגבי אירועי פורים הקרובים בסניף
בשבת זו שהיא שבת זכור אנו נותנים לחניכי שבט אורות והרא"ה הזדמנות להיות מדריכים ליום אחד
הם יחליפו את המדריכים של כל השבטים בשבת הקרובה ויעשו לכולם פעולות מעניינות.
בשבט זרעים ידריכו :הדר ברבירו ,שגיא קניג-יאיר וענבל ישעיהו,
בשבט נבטים ידריכו :הודיה אזולאי אורי כהן וכנה פלק,
בשבט ניצנים ידריכו :נעמי ארמן ואופיר שובל,
בשבט מעלות ידריכו :הילה חדד נעם סלומון ואסף שור,
בשבט מעפילים ידריכו :טליה ורד ,שי דגן ותהל כהן,
נאחל להם בהצלחה רבה!!!
בעז"ה ביום שלישי הקרוב ,ט"ז אדר ( ,)14.3נצא כל הסניף יחד לשמח חולים ולחלוקת משלוחי מנות בבית חולים
אסף הרופא .יציאה בשעה  16:15מהתחנה שבהרחבה .לא נחכה למאחרים! חזרה למושב בסביבות .19:30
נא להגיע עם אביזרי פורים ,מאופרים ומחופשים וכמובן עם המון המון מצב רוח לשמח את החולים!!):
על כל חניך לשלם  5ש"ח על השתתפות בהוצאות ההסעה.
כמו כן ,תתקיים חתונה סניפית במוצאי שבת ,כ' אדר ( ,)18.3נבקש שהחניכים ישריינו את התאריך.
שבת שלום ומבורכת.

מרפאה
יום רביעי ,י"ז אדר -15.03
 14:00 - 12:00קבלת קהל אחות,
 18:00 - 21:00קבלת קהל רופא ד"ר פיבניק,
 19:00 - 21:00אחות.

יום ראשון ,חג הפורים  -המרפאה סגורה.
יום שני ,ט"ו אדר - 13.03
 08:00 - 11:00קבלת קהל רופא ד"ר אורלוב,
 08:00 - 09:00בדיקות דם,
 09:00 - 11:00קבלת קהל,
 11:00 - 12:30טיפת חלב.

יום חמישי ,י"ח אדר  - 16.03המרפאה סגורה.
אהיה זמינה בהודעות ובטלפון.
שני.

קהילה
ברצוננו להודות לכל בית בני דרום על חום הלב בו עטפתם אותנו בהלקח יקירינו מאיתנו ,אברהם ורחל שמעון.
בני המשפחה
יסייע המקום בידכם ויעניק לכם את ברכתו.
=========================================================================

חודש אדר כבר איתנו ובעמותת חסדי עירית מתארגנים לחלוקה סל מזון למשפחות נזקקות ביום פורים כמתחייב
בהלכה ,לשם כך נשמח לתרומות מכספי מתנות לאביונים .כ"כ אפשר להעביר אלינו גם כספי זכר למחצית
השקל כנהוג לתת במשך חודש אדר ,בכספים אלה נשתמש גם להוצאות שוטפות של העמותה.
לנוחות הציבור ,הנחתי מעטפות נפרדות לכל מצווה ,במשרד ובת.ד .של משפחתי ()117
לתורמים בהמחאה אחת ,נא לציין את חלוקת הכסף למצוות השונות ,את המעטפות ניתן להניח בחזרה בתא
או להעביר אותן ישירות אלי.
אשמח להמציא קבלה לכל תורם ,המוכרת לטובת החזרי מס לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה.
תזכו למצוות ,אייל אלשיך .0505741230
================================================================
עוד דקה או שתיים יגיע חג פורים ולא ברור איך קרה ששכחתם ,חברים יקרים  ,לרכוש משלוחי מנות ממרכז
המבקרים .כי כמה אפשר במבה סוכריות ומסטיק נמאס מהדביקים האלה ,בטעם של פלסטיק ,קנו השנה דברים
בריאים מתוצרת המשק .הכול כבר במארזי חג מוכנים!
חג פורים שמח ,מחכים לכם עכשיו-עכשיו ותמיד מרכז המבקרים ,בית הבד של "כד" ,עודי וחגית.

ועדת חינוך
 .1בשבת זכור לאחר התפילה תתקיים הרקדה חגיגית ברחבת בית הכנסת -כל הילדים מוזמנים.
 .2שוק פורים יתקיים בגרנוליט ,במידה וירד גשם השוק יעבור לאולם ספורט.
 .3ברוכות הבאות לועדת חינוך לג'ואנה טולדנו ,דבורית לב וטל ישראלי.
ועדת חינוך.

מועדון ותיקים
יום שני :שיעור התעמלות לא יתקיים ,ארוחה קלה ויצירה.
יום רביעי -8:15 :התעמלות נשים וגברים ,ארוחה קלה ויצירה.
 -19:00יום האישה עם ליהי לפיד ורותי נבון בגבעת וושינגטון.
יום חמישי -19:30 :השקת הספר "לא מבליג יותר" של שמואל טסלר בק .יבנה.
חג פורים שמח! צוות המועדון

פורים תרבות וחינוך

הודעות
=================================================================
מתנות לקראת פסח מכירה של תכשיטי גצי מבית קבוצת יבנה -ביום שישי ,י"ט אדר ,)17/3/2017
ליד צרכניית בני דרום בין השעות .11:00–8:00

==================================================================
יום האשה  -מדברות ושרות אי"ה ביום רביעי י"ז באדר ( )15/3/17בשעה  20:30בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
בתוכנית – 19:00 :התכנסות ,ארוחת ערב קלה,
 20:15ליהיא לפיד בהרצאה " :להיות אישה בעידן המודרני ,כמו שמתאים לך".
רותי נבון – במיטב שיריה היפים (בין האצבעות ,יום יבוא ,גשם בעתו ,פרחים בקנה ועוד)...
כניסה 40 :ש"ח
האירוע משולב עם מופעי אומנות בחול של האומנית ציבי וקסמן .שי לכל אישה!
================================================================
"סיפורי מקום" ערב השקת הספר "לא מבליג יותר" של שמוליק טסלר ,חבר קבוצת יבנה.
אי"ה ביום חמישי ,י"ח באדר ( ,)16/3/17בשעה  19:30בחדר האוכל הדרומי בקבוצת יבנה.
===============================================================
טורניר סטריט בול יתקיים אי"ה ביום שני ,ט"ו באדר תשע"ז ( ,)13.3.17באולם הספורט בקבוצת יבנה
החל מהשעה  17:00פרסים ומדליות למנצחים בכל קטגוריה .פרטים והרשמה באתר סטריטבול
 http://streetball.sportweb.co.ilדמי הרשמה 25 :ש"ח למשתתף

