כ"א בניסן תשע"ט ()26.4.19

שביעי של פסח ולאחריו  -שבת פרשת אחרי מות
צאת השבת19: 57 -

כניסת החג 18:54 -
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שביעי של פסח

ליל חג
 - 18:54הדלקת נרות
רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,לימוד וערבית של חג

חג שביעי של פסח
08:30

תפילת שחרית

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
לאחר התפילה שיעורו של יוסי בן טולילה " :ויאמינו בה' ובמשה עבדו"

ליל שבת

שבת פרשת אחרי מות – אסרו חג פסח

18:55

הדלקת נרות

19:35

מנחה ,קבלת שבת ותפילת ערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש
תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של הרב ניסן קזיוף

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  /לאחר התפילה צורבא מפי אייל זנה

18:15

שיעורו של רותם הקשר :האם נשים צריכות להסב בפסח? (פירוט בהמשך)

08:30

 19:57צאת השבת
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לא להחמיץ /
האם בזמן אמת היינו יוצאים ממצרים?

סיון רהב-מאיר
הם תכננו לפרטי פרטים מבצע עלייה והיו

מבינים את גודל השעה וקופצים על

אמורים לעגון ליד החוף ,בחשאי ,ולאסוף

העגלה?

יהודים שחיכו שם כדי להגיע לישראל.

לאחרונה יצא לי לשמוע סיפור שממחיש

אבל הניווט הלילי הוביל אותם בטעות

בדיוק את הנקודה הזו ,שפרשנים רבים

לעיר לא נכונה על חופי מרוקו .מה עושים?

מדברים עליה :פסח מלמד אותנו כמה

שלמה בן דהאן ירד מהספינה ,דפק על

חשוב לא לפספס את הרגע .יכולנו הרי
להחמיץ את הצ'אנס ההיסטורי ההוא,

דלתות היהודים בעיר באמצע הלילה
והודיע :הגענו לפה במפתיע .הספינה

ולהישאר משועבדים ,ורבים אכן נשארו
במצרים .סיפור יציאת מצרים מלמד

עוגנת עכשיו ליד החוף ובעוד כמה שעות
השמש תזרח וניאלץ לצאת .מי בא עכשיו

אותנו להיות עירניים וקשובים ל"חלון
הזדמנויות" כזה שמופיע בחיינו.

לארץ ישראל?
התוצאה הייתה מדהימה :תוך כמה שעות

שלמה בן דהאן (אביו של סגן שר

התמלאה הספינה ביהודים שארזו מהר

הביטחון ,הרב אלי בן דהאן) היה פעיל

כמה חפצים – וידעו לא להחמיץ את

עלייה בלתי חוקית מצפון אפריקה,
בעיקר ממרוקו.

הרגע.

(פורסם ברשת החברתית)

מזל טוב לשושי ואלישע תשבי ,להולדת הנכד ,בן לאריק ושמרית (אריק ,בנה של שושי).
מזל טוב למשה ותמרה גלס להולדת הנין ,נכד לאורי ויעל ,בן לנעמי והד.

הבית האדום בו מוצגת תערוכת אפרת עפרוני "למנצח שיר מכחול"
יהיה פתוח בחג ובשבת מ 17:00-עד 19:00
גלריית רפי ,בקוטג'  ,14פתוחה בשבת מ17:00-
משק הילדים פתוח בשבת מ 17:00-עד 18:00

זמני תפילות
מנחה–לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 19:15
בשכונה הצפונית מנחה  -בשעה  ,18:30ערבית ב20:30-
3
בשכונה הדרומית – ערבית – 20:15
 - 13:20מנחה גדולה בחדר אח"מ.
(א' עד ה') בחדר אח"מ
מנחה גדולה בשעה 3 13:00

הלכות ליו"ט שחל ביום ששי
 .1מי שרוצה לבשל מיו"ט לשבת (כולל להוסיף מים למיחם )...צריך לעשות עירוב תבשילין:
לוקחים מצה ותבשיל (למשל – ביצה קשה) ,מברכים "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על
מצוות עירוב" ואומרים – "בעירוב הזה יהיה מותר לנו לאפות ,לבשל ,להטמין ,להדליק נר
ולעשות כל צרכינו מיו"ט לשבת".
 .2את העירוב (מצה+תבשיל) נוהגים לאכול בשבת בבוקר או בסעודה שלישית.
 .3אין מברכים שהחיינו בהדלקת נרות ובקידוש של שביעי של פסח.
 .4מותר לרחוץ כלים ,לחמם את האוכל ולערוך את השולחן מיו"ט לשבת.
 .5מדליקים נרות שבת ,בשעת הדלקת נרות ( )18:55ע"י העברת אש.
יש להשאיר נר נשמה דולק מערב יו"ט!

הלכות לשבת אסרו חג פסח
 .1אין להחליף את הכלים ולהוציא מאכלי חמץ עד צאת השבת.
 .2מותר לאכול בשבת זו קטניות (כשרות לפסח) ומותר לבשלן מבעוד יום בכלי פסח (אך על
המבשל לזכור שלא לטעום)...
 .3גם הנוהגים לברך על מצות "בורא מיני מזונות" במהלך השנה ,יברכו "המוציא" על מצה
בשבת זו (כיוון שאין לחם אחר).
חג כשר ושמח  -הרב אילעאי
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אירועי תרבות בסימן זיכרון ותקומה
יום הזכרון לשואה ולגבורה – סיפור בגוף ראשון
וָ אֶ ֱעבֹר עָ לַיִ ְך וָ אֶ ְראֵ ְך ִמ ְתּבוֹסֶ סֶ ת ּבְ ָדמָ יִ ְך וָ אֹמַ ר לְָך ּבְ ָדמַ יִ ְך חֲ יִ י וָ אֹמַ ר לְָך ּבְ ָדמַ יִ ְך חֲ יִ י"
(יחזקאל ט"ז ו')

"הכל היה שיגרתי . ..אני כבר חצי שנה בכיתה א' ,ומתחיל להתרגל לחברים ולשגרת
הלימודים בבית הספר ,עד שבוקר אחד אני מרים את העיניים לשמים ורואה שהכל שחור".
כך מתאר פול שפילמן (פנחס רונן) את מה ששינה את חייו באחת! מטוסים שחורים של
צבא הכיבוש הגרמני מכסים את בלגיה ומפציצים אותה .מלחמת העולם השנייה מגיעה גם
לבלגיה .במרדף מהמוות מצליחה המשפחה לעלות על רכבת דרומה ולברוח לצרפת .במשך
ארבע וחצי שנים מלאות תהפוכות וניסים מצליחה המשפחה לברוח ממשטרת וישי
הצרפתית הפרו-נאצית .יחד עם חיה ,אחותו הגדולה ,מצליח פנחס לשרוד את כל אותן
שנים ,להגיע לארץ ישראל ולהשתתף בבנייתה.
"סיפור השואה של אבי ,בגוף ראשון" – דודי רונן ,בנו של חברנו פנחס ,יספר את סיפורו
של אביו.

הציבור מוזמן למפגש שיתקיים ביום רביעי ,כ"ו בניסן ()1.5
בשעה  20.30באולם האירועים.
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שולחן תרבות
סדרי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה,
ויום העצמאות ה 71-למדינת ישראל
חברים יקרים שלום רב,
אנחנו נמצאים בשיאו של חג החירות ,ומיד עוברים לימים של זיכרון ,כאב ושמחה.
✓ האחים שלנו " -היה לי חבר היה לי אח "...מפגש חברים עם חברים ואחים שנפלו
במערכות ישראל יתקיים ביום ראשון ,ל' בניסן (.)5.5
✓ טקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה יתקיים ביום שלישי ,ב' באייר
( ,)7.5בשעה  17.45בבית העלמין ,ומיד לאחריו  -מפגש משפחות שכולות במשטח וטקס
הדלקת לפיד הזיכרון.
השנה ,לאחר דיון במזכירות ובמועצה ,החליטו צוות מפקד יום העצמאות וועדת התרבות,
להוציא ממפקד יום העצמאות את החלק של יום הזיכרון ,ולהעביר אותו לערב יום הזיכרון
במפגש עם המשפחות השכולות .אנחנו מזמינים חברים לבוא ולהשתתף במפגש עם
המשפחות ,ובטקס שייערך לאחר הצפירה בכניסה לחדר האוכל הצפוני.
לאחר מכן ,במשטח ,ערב שירי לוחמים בהנחיית חברת הנעורים ואהוד איתן.
✓מפקד יום העצמאות וחגיגות ה 71-למדינה יתקיים ביום רביעי ,ג' באייר (.)8.5
לאחר תפילה חגיגית ,ניפגש לארוחת חג ישראלית בדשא החופות ובמרחבי חדר האוכל,
ולאחר מכן נערוך מפקד חגיגי שיוקדש לפתיחת מסך הברזל ,במלאת שלושים שנה לתחילת
העלייה ההמונית מברית המועצות ,עלייה ששינתה את פני מדינת ישראל .לסיום ,מעגלים
מעגלים של רוקדים ,קפה ועוגיות ומרתון סרטים ישראלים.
✓ביום העצמאות ה 71-למדינת ישראל – ביום חמישי ,ד' באייר (.)9.5
הציבור מוזמן להפנינג מושקע ,והבריכה תיפתח לרחצה בין השעות .13.00-10.00
-

בשעה  10:00יציאה לטיול (פרטים בשבוע הבא)

שנזכה כולנו לימים טובים ,לחירות ולגאולה שלמה.
ועדת התרבות
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תערוכת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
תערוכת "יום הזיכרון לחללי מערכות

האחרונה .בנתיב הים שבין גיברלטר

ישראל" ,המוצגת כמדי שנה בלובי של

לישראל ,נותק הקשר עם הצוללת ושוב

חדר האוכל ,תיוחד השנה ,לצד התערוכה

לא חודש.

לזכר חברינו ובנינו שנפלו במערכות

בנוסף ,השנה ,נייחד פינת זיכרון לחייל,

ישראל ,ל 69-חללי הצוללת אח"י "דקר",

רס"ל זכריה באומל ז"ל ,מנעדרי קרב

לציון  20שנה למציאתה של הצוללת בים

סולטן-יעקוב במלחמת לבנון הראשונה.

התיכון (ב .)28.5.1999-במסגרת זו ,תשתף

נציין את השבת גופתו לאחר  37שנים,

אותנו בסיפורה האישי ,עידית (דידי) טל,
בתו הצעירה של רס"ן בנימין מימון

והבאתו לקבר ישראל ,בפעולה דרמטית
ומורכבת של אגף המודיעין ,במהלך מבצע

(וסרמן) ז"ל( ,סבא של אורי ,כלתם של
יואב וניצה איתן) .רס"ן מימון היה קצין

שזכה לשם" :זמר נוגה".
הציבור מוזמן לכבד את המעמד ביום

מצטיין בחיל הים ,שנתמנה למפקד
ביה"ס לאלקטרוניקה של החיל ונשלח עם

רביעי ,ג' באייר ( , )8.5בשעה  10:45בלובי
של חדר האוכל.

משפחתו לאנגליה ,לפקח על השיפוץ
האלקטרוני של הצוללות שנרכשו שם.

רוויה גורליק ,רבקית שריד (אוצרות
התערוכה) וועדת התרבות.

הוא הצטרף לצוות אנשי "דקר" בהפלגתה
.
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ש ַכח" (יורם טהרלב)
"...הֱ יֵה לִ י ָחבֵ ר ,הֱ יֵה לִ י ָאח...,אֲ נִ י ָא ִחיךַ ,אל ִת ְׁ
לקראת יום הזיכרון ,קבוצת יבנה מתחברת אל מיזם העמותה "האחים שלנו".
העמותה הוקמה ביוזמת ובהובלת אחים שכולים ,הינה עמותה חברתית  -לאומית
שמטרתה להפוך את סיפורם של חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ,למצפן ערכי ומוסרי
הנוטע תקווה ותחושת שותפות גורל בין אזרחי המדינה.
העמותה הוקמה מתוך הבנה כי השיח הסובב סביב השכול במדינת ישראל חוצה תפיסות,
מגזרים ,עדות ודתות ,ומהווה בסיס לחיזוק האחדות בחברה הישראלית.
מפגשי "האחים שלנו" ,מתקיימים מספר ימים לפני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה במוקדים רבים ברחבי הארץ ,בבתים פרטים ,מרכזים קהילתיים,
תנועות נוער וכו' ...המארחים הם אחים ואחיות שכולים וחברים של חללי צה"ל,
המספרים על ההתמודדות האישית .המפגשים פותחים
לקהל צוהר ייחודי להתבוננות עם התמודדות עם השכול,
ומאפשרים לשמוע סיפורים בצורה נרחבת ומעמיקה –
סיפור על חברות ואחווה ,התמודדות בתוך המשפחה,
החברים והקהילה.
הערב יתקיים ביום ראשון ,ל' בניסן ,אור לר"ח אייר,
( )5.5.19בשעה  20:30בבתים פתוחים:
 "הֱ יֵה לִ י חָ בֵ ר "  -בבית משפחת רגב ,נתכנס לשמוע אתסיפוריהם של יאיר לסלוי ,מושיק גרוס וניר קנדל ,על
חבריהם שנפלו במערכות ישראל.
 "הֱ יֵה לִ י ָאח"  -בבית משפחת צביקה ורבקית שריד,יספרו ליאת צנחני ויונתן בן-דוד (מהישוב ניר גלים) על אחיהם שנפלו בעת שירותם הצבאי.
 "פה תישאר אחרי לכתי ,החברות אשר הייתה"  -בבית משפחת שמחה ומיכל ברלבייאספו משפחה וחברי ילדות ,לספר על דן טלסניקוב ז"ל (בוגר בית ספרנו) שנפל בקרב.
"...וטוב לי שאתה איתי ,וגם אתה וגם אתה"
הציבור מוזמן  -ועדת התרבות וצוות הגיל השלישי.
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יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה 2019
כמדי שנה ,טקס האזכרה לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ,יתקיים אצלנו
בערב יום הזכרון ,יום שלישי ,ב' באייר (.)7.5
לאור השיח שקיימנו ,אנו שואפים להעמיק את החיבור של הקהילה למשמעות
המקומית של יום הזכרון ,בדגש על הדור הצעיר.
במסגרת זו ילמדו ילדינו על חייהם ונסיבות נפילתם של בנינו.
בכוונתנו לקיים לאחר האזכרה מפגש בהשתתפות משפחות הנופלים ,חברי קיבוץ
ונוער .אנו מקווים שזוהי תחילתה של מסורת שתהיה משמעותית עבור כולנו  -הנוער,
המשפחות השכולות והקהילה.
להלן סדר היום:
 –17.30הסעה לבית העלמין
 – 17.45אזכרה בבית הקברות
 – 19.00 -18.15התכנסות במשטח ,ארוחת ערב קלה ותפילת מנחה.
 – 19.00שעור במשטח.
 – 19.15דברים לזכרם מפי הנוער ומשפחות הנופלים ,יוקדש השנה:
ליאיר אדר ואבישי שוולב הי"ד ,שנפלו במלחמת יוה"כ.
 – 19.45ביקור בתערוכה.
 – 20.00עמידה משותפת בצפירה ,בשטח התערוכה.
 – 20.05הדלקת לפיד הזיכרון ע"י אלון ברטוב ,במלאת  50שנה למותו של אחיו,
דוד ברטוב הי"ד.
הקראת "הצבי ישראל" – חגית ברטוב
שיר – רון וליהיא ברטוב
תפילת ערבית – בבית הכנסת
 – 21:00ערב שירי לוחמים במשטח עם חברת הנעורים ואהוד איתן
היו ברוכים בבואכם  -ועדת התרבות והמזכירות
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ירקונים  - 9אור הנר
בקיבוץ אור הנר ,השוכן אל מול החזית בעזה ,שומרים על מורל גבוה ולו בזכות המוראלים
המעטרים את הבתים .בדרך  -ביקור וסיור ב"גבעת המרדפים" ,מערת קבורה מצויירת
מהתקופה הביזנטית ועוד – ככל שיותיר הזמן.
מתי?
ביום שני ,כ"ד בניסן תשע"ט.)29.4( ,
יציאה בשעה .16:00
חזרה משוערת20:30 :
למגיעים עצמאית - 16:30 :הפנייה לקיבוץ אור הנר מכביש .34

אריה ברנע ,אליקים איטלי ואבי ששון

לצעירינו היקרים!
הנכם מוזמנים למפגש רעים נחמד

לימוד מ"פסח לשבועות"
מהשבת נלמד יחד הורים וילדים

בשביעי של פסח

בשעה  17:30בבית מדרש

בשעה  ,17:45על הדשא של משפחות:

"תלמוד ישראלי ,הדף היומי לילדים"

עפרוני ,מוזס וליברמן
נשתמע  -ועדת הצעירים

הלימוד יונחה ע"י ההורים (באחריות
חמוטל דברת-איתן) וילווה בחוברת

שפרה א ,.אסף ב.א ,.ניר ק ,.עדי כ,.
יונה ע ,.קרן כ ,.אברהם ו ,.מרדי ר.

שנרכשה לצורך הלימוד המשותף.
המעוניינים להעביר את הלימוד
מוזמנים לפנות לחמוטל.

קפה ועוגות פסח שוות
מחכים לכם!
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אחות כוננת בשביעי של פסח ושבת – אחות בית סביון.
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-

תודה רבה לצוות הטיול המשפחתי :אבי ורני ששון  ,נח ותמי חיות ,ומושיק גרוס.
היה כייף  -יישר כוח גדול  -מעריכים מאוד  -ו .תרבות

לאנה דונייבסקי
העובדת אצלנו שנים רבות
השתתפותנו בצערך
על פטירת אביך
קבלי את תנחומינו
ובית קבוצת יבנה
11

ש ַמיִ ם /
ִעם ק ֶֹמץ ָ

אברהם חלפי

עִ ם קֹמֶ ץ ָשמַ יִם ּבַ יָד
יִיתי עוֹבֵ ר אֶ ת חַ יַי.
הָ ִ
יִיתי חוֹצֶ ה אֶ ת הַ יָם
הָ ִ
ּבְ ַרגְ לַי
עִ ם קֹמֶ ץ ָשמַ יִם ּבַ יָד.

על השיר – יצחק ברוכי

כתובת המערכת  bimkomon@gmail.comקבלת כתבות והודעות עד "רביעי בארבע"
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מבית ממומלץ לקריאה בגרסה צבעונית ,בקהילנט או/ו בדף הפייסבוק "קבוץ יבנה"

