כ"ב באב תשע"ט
()23.8.19

"כי ה' אֱ ֹל-היָך ְמ ִֽביאֲ ָך
אֶ ל ארץ טוֹבָ ה ארץ נַחֲ לֵי
המֹת י ְֹצאים
ּות ֹ
מָ ים ֲע ָינֹת ְ
בַּ ב ְקעָ ה ּובָ ִֽ ָהר"

שבת פרשת עקב
כניסת השבת 18:54 -

מברכין החודש

צאת השבת 19:54--
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שבת פרשת עקב

– מברכין החודש

ליל שבת
18:54

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת ותפילת ערבית

שבת
07:00
08:30

דף יומי בבית המדרש
תפילת שחרית /

אחר התפילה והקידוש יתקיים שיעורה של הרבנית כרמית פיינטוך

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת ולאחריה שיעור של הרב תני פנייטוךשיעור

19:54

צאת השבתשיעור
מזל טוב לבר המצווה יואב גרוס ,ולהורים מושיק וורד וב"ב.
מזל טוב לאלה ותורן לרגל נישואיכם ,להורים צביקי ונעמה טסלר,
לסבתא שרה ולכל בני המשפחה מבית ומחוץ.
מזל טוב לשרה ברוכי לבר המצווה של עומר ,בן לאה וערן.
מזל טוב למלכה הקשר לרגל בת המצווה של הנינה רוני בן יוסף,
בת כרמית ואלון ,נכדתן של נעמי ושי.
מזל טוב להולדת הבת הבכורה לאודיה ואילן קינסבורסקי,
לסבא וסבתא אלי ודבורה כהן ,ולכל המשפחה.
מזל טוב לגדי ואביבה סימון להולדת הנכד ,בן ליאיר וניצן.

זמני תפילות

הבית האדום פתוח בשבת מ 17:45-עד .18:45
גלריית רפי פתוחה בשבת מ 17:15-עד .18:30
משק הילדים פתוח בשבת מ 17:00-עד .18:00

מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת ,בשעה 19:05
מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20
2
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מנחה בשכונה הצפונית  -בשעה  ,18:30ערבית ב-
20:30
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15

פרשת עקב
החלק היומי ,פרשת עקב  /סיון רהב-מאיר (מהמרשתת):

גדולה וענווה

שבירת הלוחות ,כשהעם עשה את עגל

מה עושה מישהו לגדול באמת? פרשנים
רבים אומרים שהתשובה מסתתרת

הזהב ,ישר אחרי מעמד הר סיני" :וַּ יֹאמֶ ר
ה' אֵ לַּי :קּום ֵרד מַּ הֵ ר מזֶ ה כי שחֵ ת עַּ ְמָך

בפסוקים הבאים בפרשת השבוע" :כי ה'
אֱ ֹלהֵ יכֶם הּוא אֱ ֹלוהֵ י הָ אֱ ֹלוהים וַּאֲ ֹדנֵי

אֲ ֶשר הוֹצֵ אתָ ממ ְצ ָרים .סָ רּו מַּ הֵ ר מן הַּ ֶד ֶרְך
אֲ ֶשר צּויתם ,עָ שּו לָהֶ ם מַּ סֵ כָה" .למה נכתב

הָ אֲ דֹנים .הָ אֵ ל הַּ ָגדֹול ,הַּ גבֹור וְ הַּ ּנו ָֹרא ,אֲ ֶשר
ֹלא י ָשא פָ נים וְ ֹלא י ַּקח שֹחַּ ד .ע ֶֹשה מ ְשפַּ ט

כאן רק "עשו להם מסכה"? הם הרי עשו
עגל מסכה ,והשתחוו לו ,ועבדו אותו .למה

יָתוֹם וְ ַאלְ מָ נָה וְ אֹהֵ ב גֵר לָתֶ ת ל ֹו לֶחֶ ם
וְ ש ְמלָה".

לבחור בניסוח מינימליסטי ומרוחק
שכזה? בספר "שערי אהרון" מצאתי את

ההתחלה נשמעת דרמטית מאוד .שימו לב
לתארים" :אלוקי האלוקים"" ,אדוני

ההסבר הבא" :נאמר 'עשו להם מסכה',
והטעם שלא אמר 'עגל מסכה' – מפני

האדונים"" ,הגדול"" ,הגיבור"" ,הנורא".

שחס על כבודם כי היה העניין הזה להם

כהמשך ישיר למילים כאלה ,היינו מצפים

דבר מגונה מאוד מאוד".

לתיאורי נסים ונפלאות ,לשינוי סדרי
עולם ,למשהו שהוא מעל הטבע .אבל

בעידן של כנות-יתר ,של בוטות ,של
ישירות – זוהי תזכורת חשובה :זה לא

במקום זאת אנו יורדים מטה-מטה,
ומגלים את אלוקים מתעסק בשמלה

חסרון להיות עדין ,מרומז ,רגיש ומכבד.
זה יתרון .הפרשה יכולה להזכיר כאן

ובלחם של היתום ,הגר והאלמנה .חז"ל

בצבעים עזים מה היה החטא החמור ,אבל

כתבו על כך" :בכל מקום שאתה מוצא

הלשון מתונה יותר .כי אם יש בינינו קשר

גדולתו של הקדוש ברוך הוא – שם אתה
מוצא ענוותנותו" .להיות הכי גדול זה

נצחי ,ברית ,עתיד משותף ,אם רוצים
למחול ולסלוח ולהמשיך ביחד – עדיף

לשים לב לדברים הכי קטנים.
גם בשיא הרוגז

לטשטש ולמזער ,לא להשפיל ולא להזכיר
נשכחות .הנה ,אפילו כשמדובר בעגל הזהב

אפילו בשיא המריבה ,צריך לשים לב מה
אומרים .השפה שבה אנחנו משתמשים

המפורסם ,אנחנו רואים ויתור על המילה
המרכזית" ,עגל" ,כדי לחוס על כבודם של

עלולה להחריף את המצב עוד יותר.
בפרשה משה רבנו משחזר באוזני העם את

מי שחטאו.
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השבת ,פרשת "עקב"
נארח את הרב תני והרבנית כרמית פיינטוך

הרבנית כרמית תלמד לאחר התפילה והקידוש

"אמת מארץ תצמח" – בין לוחות
ראשונים ללוחות שניים
הרב תני ילמד אחר הצהריים בשעה 17:35

"רבי יוסי והחורבה" – על מפגש וגעגוע
השיעורים יתקיימו בבית הכנסת
מוזמנים!  -עדו עפרוני ודוד הראל
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הודעת דובר צה"ל
טקס חילופי מפקד עוצבת "ברק"
סמוך ובטוח שניסיונך הפיקודי ודרכך
הצבאית הכינוך לעמוד באתגרי השעה

דובר צה"ל מוסר כי ביום ג' נכנס
לתפקידו אלוף-משנה ניר רוזנברג

ולהצליח".

כמפקד עוצבת ״ברק״ .טקס
החילופים נערך באתר ההנצחה
של עוצבת ״ברק״
החטיבה "עליקה",

מדברי
הנכנס,
רוזנברג:

בבסיס
במעמד

מפקד

עוצבת

ברק

ניר
אלוף-משנה
"לוחמי החטיבה

מפקד עוצבת "געש" ,תת-אלוף
אבי גיל ,קצין השריון הראשי,

ומפקדיה ,סלע קיומנו טמון
ביכולת המבצעית הקיימת .זו

תת-אלוף גיא חסון ,מפקדים,

שנפתחה מתוך תירגול ,ניסיון

לוחמים ,בני משפחה ומוזמנים נוספים.

וחשיבה מעמיקה כדי להיות מוכנים

אלוף-משנה ניר רוזנברג החליף
בתפקידו את אלוף-משנה גל שוחמי

לפעולה בכל מקום בו נידרש ונדע לתקוף
ולנצח במהירות ובקטלניות ,ולהגן על

אשר כיהן בתפקיד זה במהלך השנתיים
האחרונות ,וייכנס לתפקידו כמפקד

עם ישראל היושב בארצנו .נעשה זאת עם
מנהיגותם הבטוחה של מפקדי החטיבה

אוגדת "מפץ".
מדברי מפקד עוצבת "געש" תת-אלוף

ועם לוחמיה אמיצי הלב ולצידם ,אנשי
הסיוע הקרבי והמנהלתי הדוחפים

אבי גיל " :ביכולת המפקד להפיח אד
בעמיתיהם של אנשיו ,וחשק עז

אותנו קדימה .ברצוני לומר למפקדי
תודה על האמון ,ועל שהפקדת בידי את

בלבבותיהם ,לנסוק אל על גבוה ככל
שניתן ,מעבר לתחום הבינוניות' .ניר,

באימונים

חטיבה
ובקרב״.

,188

להובילה

בהצלחה לניר וברכות להורים -אורה ושלמה (ברגו) רוזנברג
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מה קורא בספרייה?
כידוע ,במסגרת איחוד הספריות ,העברנו את הספרים מספריית הקריאה
(בית גרוס) לספריית בית עקד .בבית גרוס השארנו ספרים מיותרים,
(כפולים וכד') ,והם מוצעים לחברים.

המקום יהיה פתוח בימים א' עד ג' ,27.08 - 25.08
בין השעות 08:00 :עד .21:00
מוזמנים לבוא ולקחת ספרים.
אסתר וצ'ף

ירקונים  - 2סופעונה  -הו ,וואדי ערה
בשגרת חיינו וואדי ערה נתפס כציר תנועה או כדימוי
תרבותי .אך מה באמת מתרחש משני צידי הכביש? איזו
תרבות מתפתחת שם ומה קורה עם המורשת ?

על שאלות אלה ואחרות ננסה לענות בסיור "עוטף וואדי" –
באום אל פאחם ,כפר קרע ועוד.
מפגש עם מוחמד אגבריה ,פעיל סביבה ותיירות.

ביום שישי ,י"ג באלול.)13.9( ,
יציאה בשעה  05:30חזרה משוערת בשעה 16:30
המעוניינים לסייע בארגון ארוחות – יפנו לאריה ברנע
אריה ברנע ,אליקים איטלי ואבי ששון

שחייה לילית במוצאי שבת מ 20:30-עד 22:00
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ארוחת ערב חודשית
ביום שני ,כ"ה באב ( )26.8בשעה  18:00תתקיים בחדר האוכל ארוחת ערב
חודשית לסיום החופש הגדול.
בתוכנית :משחק  kahootלקראת שנת הלימודים.
בואו בכיף – הצוות המארגן.
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הצגה לגיל הרך בשבוע
המעברים ביום שלישי ,כ"ו
באב ( )27.8בשעה 11:00
במשטח.
אחראית  -עפרה גוטליב

כתובות בנים וקרובים
לקראת ראש השנה אנו רוצים לעדכן את כתובות קרובי המשפחה.
נא לשים פתק בת.ד .של המזכירות,
או לשלוח  WhatsAppליפעת כהן או למרים שליסלברג,
או לשלוח אימייל ל mazkirut@kv-yavne.co.il
(אפשר גם לבקר אצלנו במשרד).

מכונת הגיהוץ ( )pressתקולה
אנו ממתינים להגעת מכונה חדשה.
אנא קבלו בהבנה את המצב
(הקצב יואט ,חלק מהבגדים לא יגוהצו)
תודה על סבלנותכם!
אושר קולמן – מנהלת ענף הבגד
סיון לנג – מרכזת שירותים

8

מדד הרשויות המקומיות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
במשרד הכלכלה והתעשייה דירג וקבע:
מועצה אזורית חבל יבנה היא הרשות השנייה הידידותית ביותר לעסקים קטנים ובינוניים
לרשויות של עד  50אלף תושבים  -עלייה של מקום אחד מהשנה שעברה.
במקום השני במדד עשיית
קטנים
לעסקים
הסוכנות
ובינוניים במשרד הכלכלה דוברות מועצה
עסקים ברשויות המקומיות,
לרשויות של עד  50אלף תושבים.
והתעשייה ,מפרסמת את מדד
המדד שנוצר על ידי הסוכנות לעסקים
 doing businessבמסגרתו דורגו 60
קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה
והתעשייה ,בודק עד כמה מדיניות הרשות
תורמת לסביבה עסקית ידידותית לעסקים

רשויות מקומיות בישראל .הסוכנות עורכת
את מדד הרשויות המקומיות זו השנה
הרביעית ,ומטרתו לשמש כלי עבודה עבור
הרשות המקומית ,שכן הוא מאפשר לכל
רשות להשוות את ביצועיה לרשויות אחרות
במגוון פרמטרים אחידים הנמדדים באופן
אובייקטיבי ,וכן לנתח את ביצועיה ביחס

קטנים.
אנחנו שמחים על המיקום הגבוה שלנו
בסקר ,ומבטיחים ללמוד את המדד היטב
ולהמשיך לשפר ולהשתפר ,כדי לחזק את

לעצמה ואת הביצועים של המחלקות
והאגפים השונים שתחת סמכותה.
שמחנו להתבשר שהמועצה שלנו דורגה

כוחם של העסקים המקומיים שלנו,
שמחזקים את הקהילות ואת המועצה
כולה .נמשיך לשמור על יופי של חבל!
משה ליבר  -ראש המועצה

השנה החלטנו לחגוג את ט"ו באב בבריכה ,ערב קיץ זורם ומהנה.
היה ממש קשה לגייס צוות ,ולשמחתי הרבה מאוד שחר באוסי ,נעה אטיאס ודורית טחן ,נענו
ברצון ולקחו על עצמם את המשימה.
הם הפכו את הבריכה לפינת חמד ,יצקו תוכן ,עמדו ,בישלו ,סידרו ,סחבו ,הובילו ,הקימו,
וחיסלו ,עשו כל מאמץ שהערב יהיה מושלם.
ואכן זכינו לערב קיץ של אהבה יפה ומושקע.
תודה רבה רבה רבה לכם אנשים יקרים .מעריכים ומוקירים מאוד.
שולחן
תודה לאושר חן ויניב וולף על העזרה מטעם הוועדה.
תודה לציפי ליברמן ונטע קנדל על העזרה במטבח .

תרבות

תודה לניר קנדל על העזרה בתליית הגרלנדות.
תודה לניבה טסלר ומיכל שליסלברג על משחק ה.Kahoot-
רחלי ויצמן  -מרכזת ו .התרבות
בהערכה רבה ותודה גדולה.
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אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני.
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
16:45-14:30
יום ראשון
15:30-14:00
יום שני
13:00-09:30
יום שלישי
יום חמישי

ניתן לשלוח למרפאה בקשות
במייל
MRKYAVNE@clalit.org.il :

 09:00-08:00ו 15:30-14:30-

 -בר המצווה של נתנאל שטיינר תהיה בש"ק פרשת ראה (.)31.8מסיבת בר המצווה תתקיים ביום שני ,ב' באלול (.)2.9
 -שבת חתן למרים שמעון עב"ל נעם בשבת פרשת כי תצא .)14.9( ,החתונה תתקיים בחוץ.בשבתות "אוף שימחעס" דירות האירוח יועמדו לרשות המשפחה ככל שיידרש.

מכירת נעלי איציק
ב 4.9-מ 16:00-עד  19:00במשטח – עפרה
פרטים בהמשך

רענון מלגזה
במהלך חודש ספטמבר יתקיימו מפגשים לרענון רישיון מלגזה.
רשמו לפניכם את התאריכים והירשמו בלוח המודעות:
✓ יום שני ב' באלול 2.9 ,בשעה 9:30
✓ יום רביעי י"א באלול 11.9 ,בשעה 9:30
✓ יום שישי י"ג באלול 13.9 ,בשעה 8:00
הרענון יתקיים בבית המדרש

מי שאינו עובר רענון  -אינו רשאי לנהוג במלגזה!

להתראות ,יפעת כהן
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ספטמבר  -אוקטובר במתנ"ס חבל יבנה:
תאריך

תאריך

פעילות

ט' באלול

9/9

חנן בן ארי –בימות פיס

י' באלול

10/9

סיפורי סליחות
תיאטרון "נדודים"

י"א באלול

11/9

סרט  +שיחה

י"א באלול

11/9

י"ב באלול

12/9

ט"ז באלול

16/9

י"ח באלול

18/9

י"ט באלול

19/9

כ"ב באלול

22/9

כ"ד באלול

24/9

כ"ד באלול

24/9

בזכות א' – ב'
עם תיאטרון נועה אריאל

ג' בתשרי

2/10

ערב סליחות עם

שעות
20:45

נמכרו כל הכרטיסים!

17:00

אופי הפעילות

מקום
גבעת ושינגטון
אולם שומרון
בגבעת ושינגטון

לגילאי  4ומעלה

 10ש"ח
20:00

"דרייבר"
הרצאה להורים צעירים -
יחסים בין אחים

מרכז יום

סרט ושיחה עם

בקבוצת יבנה
 10ש"ח

שחקן

במרכז צעירים

בהנחיית טל שון ,מנחת הורים
מוסמכת של אדלר

20:30

פרלמנט הכנסת

 30ליחיד 50 ,לזוג
 5חברי כנסת מ 5-מפלגות

בהיכל התרבות בגבעת ושינגטון
כניסה חופשית!

20:00

הרצאת בוקר לנשים בחל"ד -
יצירת מרחב התפתחותי

בליווי מוסיקת רקע
בשיתוף מרכז צעירים
ב 10:00-בבני דרום
₪ 30

בהנחיית יעל שלי ,פיזיוטרפיסטית
התפתחותית
קפה תנועה
מעגלי שיח

19:00

בקבוצת יבנה
 25ש"ח

ומופע של "טנדו"

בשיתוף מרכז
הרצוג
והקיבוץ הדתי

הרצאה
"הכנה לראיונות עבודה"

19:00

בהנחיית ד"ר דפנה שקד -
מנטורית תעסוקתית
ערב נשים לקראת החג -
סטיילינג וארוחת ערב

19:30

במרכז צעירים
 25שקל כניסה

במרכז צעירים
 ₪ 30כניסה

בהנחיית יעל סאפר
מפגשים אישיים

במרכז צעירים

לכתיבת קו"ח והכנה לראיון עם
ד"ר דפנה שקד  -מנטורית

 ₪ 40לפגישה אישית של  30דקות .ניתן
להשתבץ בין השעות  .18:00-21:00הרשמה

תעסוקתית

תש"פ

אצל רינה ,טל' 054-5684272
17:00

22:00

יצחק מאיר
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ניר גלים בבית העדות
 10ש"ח

לגילאי טרום
חובה עד כיתה ג'

קבוצת יבנה  -בבית

לכל הציבור

הכנסת

בסוף הדרך  /נתן יונתן
בְ כָ ל מָ קוֹם
יֵש ְתהוֹם לָאַּ מיצים
וְ צֵ ל ָל ֲעיֵפים
ּומַּ ֲעיָן ֶש ְקרירּות ֹו נג ֶֶרת.
בְ כָ ל ַּשחֲ רית
יֵש טַּ ל לָר ֹועֲדים
וְ אוֹר לָאוֹהֲ בים
וַּ אֲ בָ נים ָקרוֹת וְ עֵ ֶשב פֶ ֶרא.
בְ כָ ל עַּ ְרבית
יֵש ֵקץ לַּס ֹועֲרים
וְ עֵ ץ ָלעֲרירים
וְ סֶ לַּע לַּּׁש ֹוכְ בים בְ סוֹף הַּ ֶד ֶרְך.

על השירים – יצחק ברוכי
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