02/03/2017

ב"ה ד' אדר תשע"ז

תרומה
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" -
מחלוקת ידועה בין הראשונים האם חטא העגל שבפרשת כי תשא קדם לעשיית המשכן או שסדר הדברים הינו
ככתוב בתורה .לפי הכתוב בחומש הרי שחטא העגל היה אחרי המשכן.
קודמת למחלוקת זו הינה המחלוקת לשם מה נעשה המשכן .דעה אחת אומרת שהמשכן הינו כנגד העבודה הזרה
שהיתה בישראל .לעומת זאת טוען הרמב"ן שאין המשכן מציאות של בדיעבד כדי להוות מענה לעבודת האלילים
והעובדה היא שסדר הפרשיות מורה שעשיית המשכן קדמה לחטא העגל ,כלומר המשכן לא בא כמענה לחטא
העגל.
על דרך סדר זה של הפרשיות עלינו לשים לב מה קדם לעשיית המשכן? פרשת משפטים על כל פרטיה .נמצאנו
למדים מסדר זה -כדי להקים משכן עלינו לקבע בתוכנו את פירוט ההלכות של פרשת משפטים .להיות אנשי צדק,
לא להלוות בריבית ,לשלם נזקים שעשינו וכו' .כלומר ,תנאי קודם לעשיית המשכן הינה טהרת האדם ,מעמדו
המוסרי כמפורט בפרשת משפטים.
המשכן אינו פתרון בדיעבד לעבודה זרה ,אלא דרגה נוספת בעבודת ה' שלנו ,אך כאמור כל זאת אחרי התביעה
המוסרית מאתנו .זוהי גם כוונת הפסוק המצוטט בראש דברנו ,עשיית המשכן לא באה על מנת למצא מקום
לקב"ה כביכל ,אלא-ושכנתי בתוכם ולא בתוכו .נוכחותו של המשכן -מקדש בחיינו גורמת להתרוממות כוללת של
חיי כולנו או בביטויו של הפסוק"-ושכנתי בתוכם".
שבת שלום ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:00 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני  19:15אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת נעים.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

 תודה רבה למלכה וליעקב אלון על ההתנדבות לצחצוח כלי הכסף אשר מעטרים את ספרי התורה,
ועל סידור מסילת הפרוכת בארון הקודש.
 ברצוננו להודות לאביבה ארנפלד על הזמן והעבודה שהקדישה לצרכי הציבור של בני דרום,
ומאחלים לה בהצלחה בהמשך העשייה בבני דרום.
 ועדת דת מחפשת מתנדבות לוועדה .ניתן לפנות ליאיר .052-8618731
ועדת דת

כניסת השבת17:18 :

יציאת השבת18:18 :

זמני תפילות
זמני תפילות  -תענית אסתר – יום חמישי יא אדר (מוקדם)
תחילת הצום (עלות השחר) ,4:47 -
שחרית מנין א' (בבית המדרש) ,5:45
מנין ב' (בבית הכנסת)  ,6:20סליחות לפני מניין ב' ,6.00 -
מניין ג' משולב עם סליחות .8:00 -
סיום הצום 18:12 -
ערבית – 18:10
מנחה – 17:30
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 ללא ילדים במועדון לחבר ,18:45 -
קריאת מגילה לנשים בבית המדרש – ,21:00
קריאת מגילה נשים לנשים במועדון לחבר– .21:00
פורים -יום ראשון
מנין ב' – 7:30
שחרית מנין א' – 5:45
מנין מקביל ספרדי בביהמ"ד – 7:15
קריאות מגילה נוספות לנשים בביהמ"ד ובמועדון לחבר נשים לנשים – .9:00
מנין ב' – 17:40
מנחה מנין א' – 13:00
זכר למחצית השקל – תתאפשר תרומה בביה"כ במזומן בלבד.
בברכת פורים שמח ,הגבאים.

איחולים מכל הלב
למיכל ואודי זיו
לבר המצוה של הדר

לקלייר ופרד ברקמן
לבר המצווה של אוריאל
לשולמית שמיר להולדת הנין
בן לרני וניר יעקבי

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  8:45 -תנ"כ – עם חנה לבל -נביאי בית שני.
יום שני  10:15 -הרצאה" :קניה  -מסורת ומודרניות" עם גלעד חתוכה.
בברכת שבוע טוב ומבורך!!!!

ביטחון
בקרוב יפתח קורס הכשרה למתנדבי מתמיד בבני דרום .עד כה נרשמו  22בני נוער ו  2מבוגרים.
ביום א' הקרוב ,בשעה  20:30יגיע מפקד בסיס ההפעלה לבני דרום לבצע רישום לאותם מתנדבים
ולמתנדבים נוספים .ניתן בהזדמנות זו להצטרף מגיל  17ומעלה.
ההרשמה תערך בכניסה לאולם האירועים.
כולם מוזמנים.

קהילה
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
================================================================
יישר כח לצבי שי על פעילותו באיסוף בגדים ,נעליים וצעצועים למשפחות נזקקות .האיסוף מתבצע במחסן
הצמוד לתחנה המצויירת .יש להניח את החבילות ארוזות וסגורות במבואה ושי ידאג להכניסם למחסן.
נא לשלוח אך ורק בגדים ,נעליים וצעצועים במצב טוב !!!
================================================================
מכולת האשפה היבשה מתמלאת שוב ושוב עם קרטונים שזה לא מקומם .את הקרטונים יש לפנות לקרטוניה ליד
הצרכנייה .פינוי המכולה עולה ממון רב ואין להעמיסה עם פסולת שניתן לפנות בדרכים אחרות שאינן עולות לנו.
כנ"ל לגבי פינות הגזם ,אך ורק גזם ולא פסולת גם אם היא פסולת גינון כגון עציצים וצנרת טפטוף.

פורים תרבות וחינוך

הורים וחניכים יקרים ,ה' עמכם!
בתחילת השבוע הכנסנו את ראש חודש אדר במישה..מישה ..המסורתי .הסתובבנו עם תחפושות רעשנים ומסכות
כדי לעשות שמח במושב כיוון ש"משנכנס אדר מרבין בשמחה"! לבסוף סיימנו את היום בהרקדה מטורפת):
בשבת זו שהיא הראשונה בחודש אדר היא שבת ונהפוכו -הכל הולך להיות הפוך!!
שימו לב!!!
 #מפקד ופעולות לכל החניכים בסניף יתקיימו בערב שבת בשעה !20:00
 #פעולת חבב תתקיים בבוקר שבת בשעה  . 15:00הרב וויס יעביר פעולה .מצפים מכולם להגיע!!/1
 #אסור לבוא עם כחול לבן -מי שבא לא נכנס!
 #אסור למדריכים לבוא עם חולצת תנועה!
 #הקומונרית לא תעשה את המפקד אלא חניך יעשה!
 #כולם צריכים לבוא עם אביזר פורים! אחרת הוא לא נכנס.
 #מתחילים את המפקד בהמנון  ,אח"כ מחליפים את המדריכים לשבטים ולבסוף סופרים חניכים!
כולם באים!! יהיה הפוך):
שבת שלום עדן הקומונרית

מועדון ותיקים
יום שני -8:15 ,התעמלות נשים -8:45 ,התעמלות גברים ,ארוחה קלה -10:15 ,שיחה עם זהבה ,יצירה.
יום שלישי -17:00 ,שיעור של חנה לבל בניר גלים ( נא להרשם על לוח המודעות).
יום רביעי -8:15 ,התעמלות נשים וגברים -9:00 ,מסיבת פורים עם ילדי המעון -9:30 .התנסות בחימר עם יעל.
 -17:30הקרנת הסרט  ":רבי יעקב" -קומדיה עם לואי דה פונס.
בואו בשמחה ,צוות המועדון.
ללואיז ,תודה על טיול נהדר שמרחיב את הדעת ומרהיב את הלב
לדרום האדום ,לשוקדה לעוטף עזה (שלא נדע )...לאומנות באור הנר,
לויכוח בין ארגנטינה וברזיל מי יותר..
אירגנת ,דאגת חשבת על הכל ,יישר כוח גדול גדול.
חיה אליהב ומשתתפי הטיול (מועדון )+60

הודעות
הגיע שמן זית מזן קוראטינה! כל החברים והתושבים מוזמנים לטעום ואם תרצו (תרצו ,תרצו) גם לרכוש
לרוויה ולבריאות ,
לעצמכם וליקיריכם .
צוות מרכז המבקרים ובית הבד של "כד בני דרום"
==================================================================
הדינוזאורים מגיעים אי"ה ביום ראשון ,ז' באדר תשע"ז (  ,)5/3/17בשעה  17:00באולם אירועים בבית גמליאל.
בתוכנית" – 17:00 :הדינוזאורים באים" – הפעל ומופע - 18:00 ,תחנות
* מתנפח לגו +דמויות דינוזאורים
* יצירה בנושא דינוזאורים
* פאזלים גדולים
* משחק זיכרון גדול בנושא דינוזאורים
* עמדת צילום עם דמויות הדינוזאורים
* עמדת איפור פנים ונצנצים
כרטיס משפחתי₪ 50 :
כרטיס ליחיד מגיל ₪ 20 :3
===============================================================
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 )...האירוע משולב עם
מופעי אומנות בחול של האומנית ציבי וקסמן.
שי לכל אישה! כניסה.₪ 40 :
נשמח לבואכן! אלה שרעבי יועצת למעמד האשה .ענת יעקב מנהלת תחום תרבות.

נר זיכרון

ליזה ליזבונה ז"ל  -ט' אדר ב' תשמ"ד

